Suomen Saunakeskus Oy:n tarjonta kuntosaleille

Tässä pdf-kirjassa on lyhyesti vinkit
miten suunnittelet saunan
hankinnan kuntosalille tai muuhun
yleiseen käyttöön.
Tuotevalikoimassa on myös
mielenkiintoisia uutuuksia, joille
asiakkaanne osaavat antavat arvoa.
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Johdanto
Olemme saaneet toimittaa kuntosaleille infrapunasaunoja jo yli sataan
kohteeseen Suomeen ja Norjaan ja Espanjaan. Näiden kokemusten
perusteella olen kerännyt tietoa, josta voi olla hyötyä kun olette
hankkimassa kuntosaliin saunaa, oli se sitten kiuassauna,
infrapunasauna tai näiden yhdistelmä. Loppuun olemme koonneet
tuoteuutuuksia, jotka täydentävät kuntosalin tarjontaa ja parantavat
asiakaspalvelua.
Infrapunasauna palvelee hienosti uusasiakashankinnoissa kun salia ja
sen laitteita ja palveluita esitellään. Eräs kuntosaliasiakkaamme istutti
kierroksen lopuksi uudet potentiaaliset asiakkaat infrapunasaunaan,
kertoi sen terveysvaikutuksista ja hyvistä puolista. Hän teki satoja uusia
asiakkaita mm. saunan argumenttien avulla. Onhan totta, että kun uusi
asiakas aloittaa treenit, tulevat myös sellaiset lihakset käyttöön, joita ei
ole rasitettu. Kun treenin jälkeen pääsee lämmittelemään arat lihakset
infrasaunassa, ei tule lihassärkyjä treenien alkuvaiheessakaan. Salille
on jälleen mukava tulla uudelleen.
1. Mitä kuntosalisaunalta vaaditaan - ostotilanteessa harkittavaa
Tutki saunalle sopiva tila.
Varmista että sinne saa 3x16 A sähkösyötön vikavirtasuojan takaa
Varmista tilan ilmastointi
Varmista tilan sprinkleröinti
Uudessa kohteessa varmista rakennusaikataulu ja esim. tilan
kuivuminen kaakelointitöiden jäljiltä, että saunan toimitus tulee oikeaan
aikaan.
Pyydä tarjous, jossa tilan pohjakuva on mukana ja siinä tarkkaan
merkitty sauna sijainti.
Määrittele istumapaikkatarve, suora penkki tai L tai U -mallinen.
Onko etuseinä osin peitossa tai ovi ja lasia
Onko oven ja lasin väri kirkas, harmaa tai pronssilasia.Liitetäänkö sauna
ilmastointiin ja tarkkaan missä, kohtaa on ilmastointiputken paikka
Mitkä seinät ovat seinää vasten ja mitkä jäävät näkyviin sillä osa seinistä
voidaan jättää paneloimatta ja säästää hinnassa.
Seinäpanelointi: tervaleppää, lämpöhaapaa tai lämpöleppää, Entä
selkänojat, penkit ja lattiaritilämateriaali
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Mitä lisävarusteita saunaan halutaan: esim.
- muotoillut penkit
- Tuntu riippulauteet - lukuvalot
- saunakello
- lämpömittari

- ionisaattori
- väriterapiavalot, selkänojassa, katon rajassa tai kattovalo
- saunakaiuttimet
- äänentoistolaitteet
- Sauna -TV
- irtopenkit
- Lämmitinvalintanne:
-- Duetto-lämmittimet, harmaalla vai mustalla lasilla, ja tulevatko ne
uppoasenteisina vai pintaan, nojausritilä lämmitinkohtainen vai seinän
täyttävä

- -- Kalvolämmittimet
-- IR - putkilämmittimet
-- kiinalaisvalmisteinen saunapaketti ( kuinka monen hengen sauna?)
Saunan päälläolotarve:
- ohjelmoitu viikkokellolla tai
- asiakas panee itse päälle tarvittaessa
Säätimen sijainti ja käyttö riippuu siitä onko säätö ajastettu kuntosalin
toimesta vai voiko asiakas ottaa itse saunan käyttöön tarpeen mukaan.
Mahdollisia säätimen sijoituspaikkoja:
- saunan yhteydessä, kiinnitys seinällä, alle 1 m korkeudella
- etäällä, infotiskillä tai sähkökaapin luona
- asiakaskäytössä, saunan sisällä, GIRA säädin 1-120 minuutin säätö
Budjetti, alv 0
Infrasaunan voi hankkia monella eri budjetilla.
Edullisin versio voi olla kiinalaisvalmisteinen sauna, jonka laatu,
varaosien saanti ja takuuehdot on hyvä varmistaa ennen ostopäätöstä.
Tällöin budjetti voi olla 1.500 - 4.000 euroa saunan koosta riippuen.
Seuraavaksi edullisin on kotimaisilla kalvolämmittimillä varustettu sauna,
jonka budjetti voi olla 4.000 - 7.000 euroa koosta ja varustuksesta
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riippuen. Kotimaisilla Duetto-lämmittimillä varustettu infrasauna voi olla
hinnaltaan 6.000 - 10.000 euroa jälleen koosta ja varusteista riippuen.
Kiuassaunoihin on saatavissa Duetto - lämmitinpaketteja 2.000 - 3.000
euron budjetilla.
Kaikista näistä löytyy ratkaisu Saunakeskuksen valikoimasta. Kun kerrot
tarkkaan omat tarpeesi, toteutamme teille pitkään ja asiakkaitten
tarpeen mukaisesti palvelevan infrasaunan.

2. Mitä malleja suosittelemme
2.1. Infrasaunat kotimaisilla Duetto-lämmittimillä
Suomessa on kehtietty kotimaiset Duetto-infrapunalämmittimet, joita myös
HELO myy omalla merkillään. Tuotteet ovat FIMKON testaamia ja
hyväksymiä käytettäväksi myös kiuassaunassa, jolloin voidaan käyttää vuoroin
kiuaslämpöä, vuoroin infralämpöä samassa saunassa. Näin voi kuntosalikin
tarjota vuoroaikoina joko kiussaunaa tai infrasaunaa asiakkaitten käyttöön.

Duetto® INFRALÄMMITTIMET KIUASSAUNOIHIN
Nyt voit tehdä omasta kiuassaunastasi myös infrapunasaunan!
On aivan eri asia nauttia infralämmöstä omassa isossa saunassa vaikka makaillen
kuin istua jäykkänä pienessä kiinalaisessa kopissa.
Uusi ainutlaatuinen Duetto® infrapunalämmitin on suunniteltu Suomessa, testattu ja
kiuassaunaan hyväksytetty tuote.
Duetot voi kätevästi asentaa Tuntu- riippulauteitten taakse lämmittämään selkää.
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Duetto®-lämmittimien - etuja
- lämpenevät nopeasti 5 -10 minuutissa - tehokas infrapunasäteily
juuri tehokkaalla taajuudella
- lämmittimen pintalämpötila max 150 astetta antaa tasaisen lämmön

- on käytettävä nojausritilää, joita saa useita eri malleja tai ne voi
tehdä itse mittojen mukaan tai tilata mitoitettuina saunan koon
mukaan.

- - voidaan myös upottaa seinäpanelointiin asentamalla alle
lämmittimien kokoinen tai suurempi vanerilevy, johon lämmitin
ruuvataan kiinni 4 ruuvilla
- päälle asennetaan joko vakiomittaiset nojausritilät tai mittojen
mukaan vaikka koko seinän pituiset nojapuut, noin 80 cm korkeat
- Duetot soveltuvat erinomaisesti esim. muotolauteitten tai Tuntu riippulauteittten taakse asennettaviksi
Lasipintaisen Duetto® infrapunalämmittimen teho/kpl on 900W.
Lämmittimiä voidaan kytkeä rinnan tai sarjaan aina parillinen määrä
kerrallaan.
Kahden lämmittimen tehon tarve on tällöin 450 W/pari. Lämmittimet
lämpenevät hieman hitaammin mutta tehontarve säilyy pienenä.
• Duetto® infrapunalämmitin täyttää uusimmat
viranomaisten asettamat tuoteturvallisuusmääräykset.
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• Voidaan asentaa saunaan, kylpyhuoneeseen tai kuivaan tilaan.
• Voit käyttää lämmittimiä samanaikaisesti kiukaan
kanssa.
• Kytkentävaihtoehdot; rinnan- tai sarjakytkentä
• Lämmönlähteenä toimii lasinen lämpöelementti.
• Lämmittimen runko on valmistettu
kuumaa kestävästä sähköä johtamattomasta erikoismuovista.
• Lämmitin on ruostumaton, hajuton ja turvallinen.
• Lämmitin lämpenee ja lämmittää nopeasti
• Pehmeä ja tasainen lämpö koko lasin alueelta
• Huoltovapaa ja helppo puhdistaa.
• Paloturvallinen, ei erillistä sähkövastusta.
• Lämmitin on kosteutta ja kuumuutta kestävä.
• Pöly- ja roiskevesitiivis IP67
• Helppo asentaa seinälle tai kattoon, pystyyn tai vaakaan
• Lasisen lämmityselementin ansiosta ei hohda
tyypillistä punaista valoa (infrapunavalo näkyy vasta 600800 C:ssa). Lasin kautta lämmitys on tehokasta.
• Lämmittimien tuottama lämpösäteily on
ominaisuudeltaan terveellistä pitkäaaltoista infrapunasäteilyä.
• Lämmitin lämmittää ihmisiä ja esineitä joihin lämpösäde kohdistuu.
• Säteilee lämpöä auringon tavoin.
• Tuottaa pehmeää täsmälämpöä silloin kuin haluat.
• Voidaan asentaa ihmiskehon lähelle nojausritilöitten taakse.
• Laajentaa hiusverisuonia hiusverisuonia, vilkastuttaa verenkiertoa ja
lisää aineenvaihduntaa.
• Pitkä käyttöikä, takuu julkitilakäytössä 1 vuosi.
Duetto-lämmittimet on FIMKO:n testeissä hyväksytty
kiuassaunalämmittimiksi käytettäväksi joko eri aikaan tai yhtä aikaa
kiukaan kanssa. Lämmittimien infrasäteen aallonpituus on ideaali
6,8-7,3 micrometriä, joka antaa parasta hoitavaa lämpöä.
Katso www.saunakeskus.fi etusivun laskimella tarjous saunaasi
tarvittavista lämmittimistä. Annat vain saunan mitat cm.
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Verkkokaupastamme löydät kilpailukykyiset lämmitinpaketit
selkänojineen ja säätimineen eri kokoisiin saunoihin. Katso ja tilaa
linkistä: http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa? cat=32&level=2

!

NOJAILURITILÄT DUETTO - LÄMMITTIMILLE
Tarjoamme tehdasvalmisteisia lämmittimen mittojen mukaan
suunniteltuja nojailuritilöitä Duetto-lämmittimien eteen
asennettaviksi.
Duetto lämmittimen nojailuritilä on samaa puumateriaalia
kuin lämmittimen kehys eli tervaleppää. Rimojen
välit on mitoitettu niin että keho ei kosketa
lämmittimen pintaa nauttiessasi hyväätekevästä
infralämmöstä. Ritilä kiinnitetään neljällä
ruuvilla, joiden päälle liimataan puutulpat.
Duetto Nojailuritilöitä on tehdasvalmisteisena
kahta kokoa.
Kapea malli: 12 välipuuta, tervaleppää MITAT:
korkeus 745 mm, leveys 390 mm, syvyys 59 mm
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Kuvassa leveä nojailuritilä Duetoille.
Voidaan asentaa useampia rinnakkain.
12 kpl välipuita , tervaleppää. Antaa
koko selälle hyvän tuen. Mitat: korkeus
745 mm, leveys 495 mm, syvyys 59 mm.

Koko saunan
takaseinän
mittaisen ritilän
voi tehdä myös
itse käyttäen
siihen sopivaa
esim. 2x2 tai 2x 4
cm rimaa
mielellään
tervaleppää tai
samaa puuta kuin
saunan lauteet tai
panelointi. Mittana
on hyvä käyttää tennispalloa, joka ei saisi mennä panelin
raosta läpi.

2.1. Duetto®- hybridisaunat KIUAS +INFRALÄMPÖ
Saunan mitat: 125x125x205 + kiuaskaareva lasiovi. Tässä
Duetto kiuas+infrapunasauna - yhdistelmässä voit nauttia sekä
kiukaan lämmöstä että infrapunan terverysvaikutuksista
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tyylikäässä saunassa. Duetto -yhdistelmäsauna antaa sinulle
valinnanvapauden. Valitsetko perinteisen saunan? Heität vettä
kiukaalle ja nautit kipakasta löylystä.
Tai voit valita halutessasi infrasaunan. Duetto yhdistelmäsauna
antaa mahdollisuuden nauttia molempien ominaisuuksista.
Infrasaunan lempeä lämpö, löylyn sihinä ja kihinä
samanaikaisesti. Duetto yhdistelmäsauna on varustettu sekä
kiukaalla että Duetto -infrasaunaelementeillä. Voit valita
kumpaa saunaa haluat käyttää vai käytätkö molempia
samanaikaisesti. Toimituksemme sisältää kaikki tarvittavat osat
saunaan. Seinät toimitetaan kokonaisina levyinä. Seinien pinta
on kovaa laminaattia, sisäverhous on haapapaneelia. Istuimet,
kaiteet, ritilät ja lämmittimien kehykset ovat tervaleppää. Ledvalaistus vakiona. Led valo syttyy kun joko kiuas kytketään
päälle tai infralämmittimet kytketään päälle. Kiuassaunoissa on
raitisilmapuhallin ja poistoilmaventtiilli. Kiuas 3,6 kW

!
!

Voit teettää meillä sopivan saunakokonaisuuden juuri oman tilasi mittojen
mukaan. Lähetä tilan mitat ja toiveesi niin teemme nopeasti tarjouksen.
Katso lisää saunaideoita täältä: www.saunakeskus.fi
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Duetto 1-h infrasauna, 4 lämmitintä
Tyylikäs kotimaassa valmistettu infrapunasauna, jossa 4 kpl Duetto
-lämmittimiä, a 900W. Kokonaisteho 3,6 kW. Saunaa varten ei tarvita
vesiliitäntää eikä viemäröintiä, vain töpseli seinään ja saunominen voi
alkaa. Takuu julkitilakäytössä 1 vuosi.

!
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DUETTO - INFRASAUNAT KUNTOSALEILLE
KUNTOSALISAUNA
3:LLE, 5 DUETTOA
Vakiomitat: Leveys 1776 mm x
syvyys 1082 mmx korkeus 2060
mm
Infrasauna kuntosalille, hotelliin
ja kylpylään. Tilaa 3 henkilölle. 5
Duetto-lämmitintä, teho a 900W,
yht 4,5 kW. Lämpenee nopeasti.
Emotec D - säädin
saunomisajalle ja lämpötilalle ja
valoille. Saunakellolla voi säätää
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4 eri saunomisaikaa kunakin viikonpäivänä. Helppo asentaa. Voidaan suurentaa
helposti 55 cm leveistä elementeistä tilankoon mittojen mukaan. Pyydä tarjous
asennuksineen.
Katso päivän hinta tästä linkistä:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=38&tuote=707

2.2. INFRABRU LOIKOILUSAUNAT ITÄVALLASTA
Uutuutena esittelemme Infrabru - saunat, joissa on tilaa yhdelle tai kahdelle henkilölle
saunan koosta riippuen. Saunominen tapahtuu loikoillen, mikä antaa normaalia
istumista paremman mahdollisuuden täydelliseen rentoutumiseen infralämmössä.
Selän alla on säädettävä infralämmitin ja samoin seinissä ja katossa.

Infrabru - deluxe panorama makoilusauna, yhden hengen malli
Mitat: 220 x 105 x h 195 cm, yhden hengen malli.
Jokaisessa makuusaunassa on elektronisesti säätyvä selkätuki, jossa on upotettu
infrasäteilijä selkää lämmittämään. Saunat on toteutettu laadukkaista materiaaleista ja
puuosia on saatavissa lukuisia eri värejä asiakkaan toivomusten mukaan.
Makaavassa asennossa saunominen on rentouttavampaa kuin istuen. Se helpottaa
verenkierron lisääntymistä saunottaessa. Myös lihakset rentoutuvat mukavammin
makuuasennossa.

INFRABRU - DELUXE PANORAMA MAKOILUSAUNA
•

runkopuut kuusipuuta ja
pinnoitelevyissä (20mm
paneelin paksuus) on
monia erilaisia
vaihtoehtoja valittavissa

•

elektroninen portaaton
nojan säätö

•

nojan alla
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infrapunalämmitin
•

2 turvalasi elementtiä ja 1 läpinäkyvä turvalasiovi

•

Synteettinen nahka - asiakkaan valinnan mukaan + niska-rullatuki

•

4 infrapunalämmitintä

•

Ajastin ja lämpötilan säätö - voit säätää saunomisajan ja lämpötilan juuri
sopivaksi
Katso lisätietoa ja tee kysely täältä:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=38&tuote=730

2.3 Infrasaunat kotimaisilla kalvolämmittimillä

INFRASAUNASETTI KIUASSAUNOIHIN
Tee nyt omasta kiuassaunastasi infrapunasauna! On aivan eri asia nauttia
infrapunalämmöstä omassa isossa saunassa vaikka makaillen kuin istua jäykkänä
pienessä kopissa.
Uusi ainutlaatuinen suomalaiseen kiuassaunaan kehitetty infrapunalämmitys.

Saunakeskus kalvolämmittimien etuja
- lämpenevät nopeasti 10 -15
minuutissa
- tehokas nfrapunasäteily juuri
tehokkaalla taajuudella
- lämmittävät saunan seinäpinnat
ja katon 60 asteeseen antaen
tasaisen lämmön
- kalvot ja johdot asennetaan
seinäpaneloinnin alle, jolloin
saunan estetiikka säilyy
tyylikkääänä
-paneloinnin päälle asennetaan
joko vakiomittaiset nojausritilät
tai mittojen mukaan tehdyt
nojapuut, mielellään n 70 cm
korkeat, jotta pää voi myös nojata ritilään. On hyvä käyttää väljää nojausritilää, jonka
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voi tehdä itse mittojen mukaan tai tilata Saunakeskukselta mitoitettuina saunan koon
mukaan.
- patentoidut pikaliitinjohdot tekevät kalvojen liitännät helpoiksi ja turvallisiksi
- Infralämpökalvot soveltuvat erinomaisesti esim. muotolauteitten tai Tuntu riippulauteitten taakse piiloon asennettaviksi, jolloin lämpö tulee lauderitilän väleistä
- koko saunassa on tasainen säädetyn mukainen infralämpötila
- sauna paneloidaan 12 mm paksulla 50 mm hyötyleveydeltään olevilla paneeleilla,
jotka takaavat tasaisen ja nopean lämmön jakautumisen koko saunaan.
Voit helposti laskea saunaan tarvittavien kalvojen määrän ja paneelitarpeen seuraavasta
linkistä saunalaskurillamme antamalle saunan mitat: leveys x korkeus x syvyys cm
http://www.saunakeskus.fi/saunalaskuri

2.4 Saksalaista suunnittelua edustavat saunat

DR. KERN INFRAPUNASAUNAT
Tässä uusi saunavalikoima Euroopan johtavalta valmistajalta, jolla on yli 30 vuoden
kokemus. Täältä löydät infrasaunat vaativaan käyttöön, myös ulkotilasaunat,
yhdistelmäsaunat ja höyrysaunat kuuluvat valikoimaan. Tarjoamme kaikki saunat
valmiiksi toimitettuna ja asennettuna Suomeen kaikkiin kohteisiin. Hinnastomme
hinnat ovat hintoja vapaasti Keski-Euroopan varastossa ja rahdin ja asennushinnan
tarjoamme kulloinkin erikseen. Vakiomittaiset saunat toimitetaan lyhyellä
toimitusajalla Keski-Euroopan varastoista. Teemme myös saunoja täysin asiakkaan
mittojen mukaan räätälintyönä varustaen ne kaikilla tilattavissa olevilla lisälaitteilla,
joita löydät runsaasta valikoimastamme.
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DISCLOSURE IR, 150 X 100 X H 200 CM, 3 h INFRAPUNASAUNA
Vakiovarustus:
* Cedar puuta sisältä että
ulkona 125mm leveä
* Cedar lauteet, selkänojat
ja lattia
* Duo lämmittimet
* Lasiovi 177x59cm ja
ikkunat sävytettyä
turvalasia
* Epäsuora valo, katon alta
* Nahkaiset niskatuet
* Himmennettävä Alpha
ohjausyksikkö
* Säädettävä lämmittimet
edessä
* Ergonomiset selkänojat
* IPod-liitäntä sis. 2 kaiuttimet
Linkki verkkokauppaamme, jossa päivän tarjoushinta:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=85&tuote=736
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DISCLOSURE YHDISTELMÄSAUNA 220X220X200 CM, 4 henkilölle
Vakiovarusteet:

* 13mm setri puu
sisällä että
ulkona
* 3 Cedar penkit,
setri selkänoja,
uuni
suojaristikolla ja
lattiaritilä
* Epäsuora valo,
piilossa katon
reunassa, sis.
standardi saunan
siivousvalon
* Kiuas Eos
Euromaxin 9 kW
* Ohjausyksikkö
wave.com4
* Sauna seinät yhden paneelit
* Pääntuet, lämpömittari, saunan valosarja
* Saunan seinät voidaan rakentaa useista osista
Linkki verkkokauppaamme, jossa päivän tarjoushinta:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=85&tuote=741
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CHALEUR DE LUXE KOMBISAUNA 200X175X200 cm
Vakiovarusteet:
•
•
•
•

Sisällä ja ulkona panelointi Cedar tai Hemlock-puuta
Saumaton etuseinä lasia, kirkas lasi sis. oven ja saranat
Luxury penkit sisällä
Puiset lattiaritilät.

•

Starlight sarja, LED tähtitaivas: 150 starlights 2mm; 15 starlights 4mm, 8
starlights 6mm, sis. kaukosäädin * Kiuas "Tower Heat" 12kW (paitsi malli
200x175 = 9KW "Tower Heat" kiuas)
Ohjausyksikkö Wave.Com4
Luonnonkivinen takaseinä: valittavissa 4 erilaista pintaa
Kaiuttimet 2 kpl Visatech
Pääntuet, lämpömittari, saunan valosarja

•
•
•
•
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Suorakaiteen muotoinen malli edestä:

Linkki verkkokauppaamme, jossa päivän tarjoushinta:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=85&tuote=737

3. Mitä lisävarusteita on saatavissa

3.1. Kiukaat yhdistelmäsaunoihin
Tässä tuoteryhmässä tarjoamme kiuasvaihtoehtoja eri kokoisiin
saunoihin. Kiukaan kanssa voi asentaa joko infrapunakalvot
paneloinnin taakse tai pinta-asenteiset Duetto-infrapunalämmittimet. Kotimaiset laadukkaat kiukaat antavat makoisat,
tasaiset ja myös höyryiset löylyt aina kiuasmallista riippuen.
Tulikivi - kiuasmallisto edustaa laadukkainta designia.
Kilpailukykyiset Vuolux-kiukaat tulevat Nivalasta, mahtavat
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Magnum mallistot Hollolasta ja TM-testivoittaja
Aurinkokiukaat Tampereelta.
Upotettava Tulikiven Nuoska kiuas sopii tyylikkäästi
infrasaunaan.

!

Magnum Malja - kiukaan valaisimet kiukaan alaosassa tuovat
saunaan hienon tunnelman.

!

!

Aurinkokiuas upotettuna lauteisiin antaa vesisuppilon ansiosta
hyvät löylyt koko kivimäärän alalta.
Sivu 20 / 45
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Nyt on mahdollista saada sekä puukiuas että sähkölämmitteinen kiuas yhdessä ja samassa kiukaassa. Kun tähän
yhdistetään vielä infralämpö niin siitä ei enää saunominen
parane. Aurinkokiuas DUO 200 on ratkaisu 6 - 12 m3
saunaan.

!

Vuolux Stone antaa pehmeän lämpöiset löylyt.
Kiuasvalikoimamme löydät täältä:

http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=45&level=2
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3.2. Mukavat lauteet kuntosalisaunaan
Infrasaunan lauteet valmispakettina
Tilaa meiltä laadukkaat laudepaketit, jotka on helppo itsekin
asentaa. Toimitamme vakiomittoina tai tilauksesi mukaan
tehtyinä mittatilauslauteina. Katso laajasta valikoimastamme
sopivin laude infrasaunaasi, kiuassaunaasi tai hybridisaunaasi
mahdollisimman mukavalta tuntuva "Tuntu"-laude.
Saunatalon valikoimasta löydät varmasti sopivan ja laadukkaan
laudemallin vaativaan makuun. Tervaleppää, haapaa,
radiaalimäntyä tai puumateriaali valintasi mukaan. Katso ja
tilaa saunaasi sopivin laudepaketti täältä:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=40&level=2

Saunatalon lauteet alan
ammattilaiselta
Anna meille saunasi mitat ja toiveet, tuleeko lauteista suorat, Lmalliset, U-lauteet vai tasolauteet ja teemme niistä piirroksen ja
mallivärikuvat kertovat millaiselta saunasi tulee näyttämään. Malleja
löydät runsaasti saunagalleriastamme sivustolta:
http://www.saunakeskus.fi/galleria-infrapunasaunoista&kansio=8
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TUNTU-riippulaudesaunat
syvälämmöllä
Tässä tuoteryhmässä esittelemme muutamia vakiovaihtoehtoja
toteuttaa oma sauna Tuntu-riippulauteilla ja
infrapunalämmityksellä. Tuntu-riippulauteitten taakse on myös
erittäin helppo asentaa Saunakeskus infrapunalämmittimet
joko uudessa saunassa tai saunaan, jossa on jo muotoillut
lauteet ennestään. Mitään erillisiä nojailuritilöitä ei tällöin
tarvita. Kangasnojat tai leppäritilät saatavissa.
Katso ja tilaa saunaasi sopivin ratkaisu täältä:

!

http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=51&level=2

!

" KIKKA-lauteet
alumiinirungolla - ylös nostettavat - helppo
siivous - myös kuntosaleilla.
* Voidaan nostaa tarvittaess ylös seinälle
* KIKKA- alumiinirungolla ruostumatomuustakuu
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* Puuvaihtoehtoina laadukas kotimainen haapa, leppä, niiden
yhdistelmä tiikeri, radiatamänty, tai lämpökäsitelty haapa.
!

!
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!
!

Saunan laudetasot toimitetaan valmiiksi kasattuna.
Valmistuksessa on käytetty ruostumattomia ruuveja. Tasot
tehdään asiakkaan mittojen mukaan! Laudetasot valittavissa
pitkittäin, poikittain tai vinottain.
Laudepaketit: Niihin sisältyy istuintaso, keskitaso, askelmataso,
kaidepuut, väliritilät 2 kpl sekä valitsemasi alumiiniset
lauderungot. Lisävarusteeksi voi valita seinäritilän, runkojen
noston keventäjän sekä laudesuojaksi parafiiniöljyn. Tasojen
reunat ovat aina pyöristetty. Asiakas voi tarvittaessa lyhentää
tasoja. Saatavana laudat pitkittäin, poikittain tai vinottain.
Asiakas voi valita laudeleveyden sentilleen esim. 178 cm.
Huomioi, että laudeleveys ei voi olla seinästä seinään, jos
kyseessä kääntyvät rungot. Vähennä siis n.2-4 cm seinien
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leveydestä, jolloin rungot mahtuvat kääntymään ylös seinälle
ilman, että tasot ottavat kiinni sivuseiniin.
KIKKA ON KOTIMAISTA LAATUTYÖTÄ! Kikkalauderungoissa korostuu eritoten runkojen tukevuus, kestävyys,
ruostumattomuus, keveys, seinälle käännettävyys ja täten
siivoamisen helppous. Kääntyvät Kikka-lauderungot on
ehdoton valinta hygieeniseen saunaan ja etenkin usein
siivottavaan kuntosalisaunaan! Kikka-lauderungot ovat
alumiinia ja nivelet ruostumatonta terästä. Kikka-lauteille on
myönnetty avainlipputunnus. Kikka- lauderungoissa ei ole
heikentäviä hitsaussaumoja eikä ruostuvia osia.
Saunan lauteet ylös käännettynä:
- Vapauttavat lattian helposti siivottavaksi
- Vapauttavat tilan esim. pyörätuolikäyttöön
-Saunan lauteet kuivuvat nopeammin ylös nostettuna
-Infrapunasaunoihin ja yhdistelmäsaunoihin toimitamme juuri
niihin suunnitellut selkänojat ja lattiaritilät.

!
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Tervaleppälauteet ja haapalauteet erilaisilla penkkirakenteilla.
Katso lisätietoa ja tee tilaus täältä:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=80&level=2
3.2. Väriterapiavalot

EMOLUX VÄRITERAPIAVALO KAUKOSÄÄTIMELLÄ
EMOLUX väriterapiavalo kaukosäätimellä Valkoinen, sininen,
keltainen, vihreä ja punainen valo valittavissa. Kolme automaattista
ohjelmaa.
Koko: 265 x 265 x 35 mm
Helppo asentaa ja huoltaa
Välkkymätön, saumaton valon
vaihtuminen
Hyvin intensiiviset, värikylläiset värit
Kompakti koko ja pieni paino
Säätö langattomalla
infrapunasäätimellä
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Himmennettävä valo
Asennus tasaiselle pinnalle kattoon tai seinään
Turvalasipinta, joka jakaa valon ja värit tasaisesti
Toimitukseen sisältyvät muuntaja, jossa 3 m johto ja EU-pistotulppa.
Liitäntä: 230V N AC / 50 Hz
TARKOITETTU INFRAPUNALÄMMITTEISIIN SAUNOIHIN, JOISSA
MAX LÄMPÖTILA ON + 70 ASTETTA. EI KIUASSAUNOIHIN.

3.3. Äänentoisto

iPod kuuntelulaite ja kaiuttimet
saunaan
Koska infralämmössä
saunotaan noin puoli
tuntia kerrallaan,
suosittelemme, että
harkitsette musiikki/radiolaitetta, jonka voi
asentaa saunatilaan.
Katso tarjoushinta ja tee tilaus verkkokaupastamme:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=39&tuote=683

iPod kuuntelulaite soittaa kaikkea mitä voit toistaa bluetoothliitännäisillä laitteilla, kuten puhelimella, tabletilla tai
tietokoneellasi. - Sisäänrakennettu vahvistin. - Voidaan asentaa
joko saunan sisälle tai ulkopuolelle. Tekniset tiedot: Mitat:
120*92*44,5 mm. Toimitukseen sisältyy: Bluetooth-moduli
wavecom4 äänentoisto. Sähkönsyöttöjohto, pituus 80 cm.
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Jatkojohto, jolla liitetään sähkönsyöttökaapeli
seinäpistokkeeseen, 200 cm. 4 kpl puuruuveja (16 mm).
Toimitukseen sisältyy: Kaiutinpari, joka soveltuu saunaasennukseen. Runkoääni kaikuanturi, joka voidaan kiinnittää
löylyhuoneen ulkopuolelle. Kaiuttimet 2 kpl a 25 W
sähkömagneettiset / sisältää runkoääni muuntimet. Värinä
siirtyy saunan seinään / kattoon. Näkymätön eli piiloon
asennettava kaiutin - ei negatiivista vaikutusta saunan
sisustussuunnitteluun. Helppo asentaa takaseinälle saunaan tai
saunan kattoon puuruuveilla. Lämpötila-alue : -25 ° C 70 ° C.
Akustiikka on voimakkaasti riippuvainen materiaalista.
Seinämateriaalin paksuus, muoto ja pinnan malli vaikuttavat
äänentoistoon.

3.4. Ionisaattori ja höyryvalo
Usva LED-höyrylähde, vaihtuvalla
värivalolla, nyt kiuassaunaan,
kombisaunaan tai infrapunasaunaan.
Sähkökiuassaunaa lämmitettäessä
ilmaan vapautuu runsaasti positiivisia
ioneja. Tämä koetaan tunkkaisuutena ja
on etenkin sähkölämmitteisten
kiuassaunojen ongelma.
SAUNAKESKUS USVA -höyrylähteen
tuottamat negatiiviset ionit sitoutuvat
ilman pöylyhiukkasiin (positiivisesti varautuneet hiukkaset)
puhdistaen näin ilmaa. Höyrylähde tuottaa sumua ultraääneen
perustuvalla tekniikalla. Keraaminen levy värähtelee 1,6 Ghz
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taajuudella ja hajoittaa vesimolekyylit ilmaa kosteuttavaksi
vesihöyryksi. Yhdessä rauhallisesti vaihtuvien värillisten LEDvalojen kanssa se luo saunaan kauniin taianomaisen ja
rauhoittavan efektin. Tuotetiedot: Kytketään verkkovirtaan
mukana tulevalla muuntajalla. Käyttöjännite: AC 100-240V/
DC12V. VINKKI! Lisäämällä lähteeseen muutama tippa
löylytuoksua saadaan saunaan miellyttävä pitkäkestoinen
tuoksu. Takuu: 12 kk. Mitat: 200x170x190 mm. Teho: 0,86 W.
Lämmönkesto: +80°, asennetaan max 1 m korkeudelle
kiuassaunassa. Infrapunasaunassa voi korkeuden vapaasti
valita. LEDien käyttöikä: 3000 h. Katso esittelyvideo
Youtubesta: https://www.youtube.com/watch?
v=TBXseeoLQWo. Tee tilaus täältä:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=39&tuote=581

Tuote on myös jälkiasennettavissa jo toimiviin saunoihin.

3.5. Lukuvalot
SAUNAN LED VALAISIN VÄRIVALOILLA
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LED-valaisin (46313), RGB, haapa/tervaleppä.
Saunakeskus Led-valaisin on tarkoitettu käytettäväksi
sisustukseen, pesutiloihin, saunaan tai terassille tunnelman
luojaksi. LED-valo antaa monia mahdollisuuksia tunnelman
luomiseen. SAUNAKESKUS LED Color Harmony
-valaisimilla saunomiseen saadaan uutta piristävää tai
rauhoittavaa efektiä värivalinnasta riippuen. Kaukoohjaimessa on monia eri toimintoja ja värien
vaihtumisnopeus ja kirkkaus ovat säädettävissä. Valaisimia
voidaan kytkeä sarjoiksi, jolloin saadaan näyttäviä
kokonaisuuksia. Valaisimia on helppo täydentää myös
jälkeenpäin ja niitä kaikkia voidaan ohjata samalla
kaukosäätimellä. Valaisimet kytketään verkkovirtaan
mukana tulevalla muuntajalla. Voi asentaa moneen eri
asentoon, vaakaan, pystyyn, viistoon. Materiaali: Harjattu
haapa/ tervaleppä. Mitat: 545x155x60 mm. Käyttöjännite:
AC 100-240V/ DC 12V. Teho: 7,2 W. Maksimi
käyttölämpötila: +120° . LEDien käyttöikä: 30 000 h.
Valoteho: 450 lumen. IP-luokitus: IP 65. Kaukosäädin kuuluu
toimitukseen.
Suosittelemme tätä luomaan tunnelmaa
yhdistelmäsaunaan, jossa viihdytään pitempään kuin
tavallisesssa kiuassaunassa.
Katso tarjoushinta ja tee tilaus verkkokaupastamme:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=39&tuote=583

Voidaan myös jälkiasentaa jo toimiviin saunoihin
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3.6. Saunan kosteus- ja lämpömittari

!

Saunakeskus Led- kosteus- ja lämpömittari on tarkoitettu
käytettäväksi saunan lämpötilan ja kosteuden mittaamiseen.
Ledit muodostavat kauniin valaistuksen ympäristöönsä ja itse
mittariin. Valonväri: Lämmin valkoinen. Materiaali:
Polykarbonaatti / lämpökäsitelty puu. Mitat: 185x290x20 mm.
Käyttöjännite: AC 100-240V/DC12V. Teho: 1,44 W.
Lämmönkesto: +120 °C. LEDien käyttöikä: 30 000 h.
Valoteho: 90 lumen. IP-luokitus: IP65
Katso tarjoushinta ja tee tilaus verkkokaupastamme:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?
cat=39&tuote=582
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4. Sähköliitäntätarpeet
Kuntosalin infrasaunat ovat yleensä niin isoja, että normaali
3-vaihesyöttö vikavirtasuojan takaa on tarpeen.
Sähkösyöttö tuodaan sähkökeskuksesta ohjaimeen tai sen
sähkökeskuslaatikkoon, josta se johdotetaan edelleen
saunaan. Jos sähkön tehon tarve on yli 9 kW tarvitaan
lisäksi erillinen vahvistinyksikkö, josta saadaan riittävä teho
lämmittimille. Sähkökeskuslaatikosta viedään lisäksi
termostaattijohdot saunaan asennettavalle termostaatille.
Jos valojen säätö halutaan päälle/pois kytkennällä tehdä
sähkökeskuksesta, tulee sille vetää oma johtonsa. Nämä
työt eivät sisälly saunatoimittajan tarjoukseen, joten niistä
on hyvä tehdä ajoissa kysely paikalliseen sähköasennusliikkeeseen, joka tekee asennukset ja asianmukaisen lain
vaatiman raportin asennuksesta.

5. Millaista säädintä suosittelemme
Infrapunasaunan lämpötilan ja saunomisajan säätö
Kuntosalin infrasaunan on oltava asiakkaitten käytössä aina kun salilla
kävijät sitä tarvitsevat. Tähän on mahdollisuus usealla eri säätimellä
ilman, että henkilökunnan tarvitsee siitä erikseen huolehtia. Infrasaunan
lämpötilaksi suosittelemme + 50 astetta. Saunomisaika voidaan säätää
halutusti joko asiakkaitten toimesta tai viikkokelloautomatiikalla.
Infrasaunan säädin viikkokellolla
Saunakeskus toimittaa säätimiä, joissa on viikkokello-ohjaus. Emotec
DC 9000 säädintä on paljon käytössä ja sen avulla voidaan valita joka
päivälle 4 eri päälläoloaikaa aina max 6 tunnin jaksoissa. Siitä on nyt
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uusi malli, EMOTEC D, jonka säätäminen yhdestä säätönupista on
paljon helpompaa kuin aiemmin.

!
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=55&tuote=483

GIRA - ajastinkellon käyttö

!

Infrasaunan ja yhdistelmäsaunan infralämmitys voidaan ilman
termostaattiohjausta hoitaa myös Gira - ajastimella. Saunoja voi itse
vääntää kellosta 1-120 minuuttia lämmitysjaksi. Koska Duetto-
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lämmittimet kuumenevat varsin nopeasti, pääsee kuntoilija
infrasaunomaan jo 5-10 minuutin lämmitysjakson jälkeen. Näin voidaan
säästää sähköä silloin kun infrasaunalla ei ole jatkuvaa
lämmitystarvetta.

Lisälaitteiden asennus infrasaunaan
Koska kalvolämmitteisissä saunoissa on 230V jännite sekä seinissä että
katossa kaikissa kohdissa, joissa on kalvolämmittimet, on syytä varoa
että näihin kohtiin ei kiinnitetä ruuveja tai ripustuskoukkuja, joista voi
saada sähköiskun. Lämpökalvoilla ovat 60 cm leveitä ja niissä on
reunoissa 4 cm naulaustilaa.
Saunoissa on käytetty pystylistoja saumojen kohdilla, joihin voi ruuvata
tarvittavat ripustuskoukut.
Duetto-lämmitteisissä saunoissa emme suosittele kellon tai
lämpömittarin asennusta suoraan lämmittimen päälle vaan mieluiten
seinälle, jossa ei ole lämmitintä.
Jos laitteet vaativat sähköliitäntää kuten ionisaattori ja lukuvalo ja
valaistu lämpömittari, on niiden asennukseen käytettävä valtuutettua
sähköasennusliikettä.
Jos infrasauna ei lämpene kunnolla
Jos asiakkaat valittavat, että sauna on ollut aiemmin kuumempi ja nyt ei
enää tule hiki kuten aiemmin, tarkista seuraavat:
1) Onko saunan lämpötila-asetus edelleen +50 asteessa. Jos se on
jotakin muuta, korjaa se plus viiteenkymmeneen.
2) Kalvolämitinsaunassa tarkista lämpenevätkö kaikki seinät ja katto
kuten ennenkin vai onko kylmäksi jääviä kohtia. Jos osa lämmittimistä
on menettänyt tehonsa, jää saunan lämpötila liian alhaiseksi. Ota
yhteyttä Saunakeskukseen ja kerro ongelmasta. Järjestämme
mittauksen ja sen perusteella teemme ehdotuksen lämmityksen
uusimisesta. Usein asentamalla muutama lisälämmitin tai Duettolämmittimet pinta-asennuksena voidaan saunaa edelleen käyttää useita
vuosia infrasaunana. Sama säädin on edelleen käyttökelpoinen
säätämään uusien lämmittimien tehoa.
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3) Jos esim. kiinalaisvalmisteisessa saunassa on ohjauskeskus,
sähkökeskus tai lämmittimet tulleet tiensä päähän, voidaan ne korvata
laadukkaimmilla saksalaisilla tuotteilla ja käyttää saunan runkoa
edelleen hyväksi pidentäen saunan käyttöikää.

6. Ohjeita Infrapunasaunan käyttäjille
Koska infrapunasauna on luonteeltaan ja vaikutuksiltaan hyvinkin
erilainen kuin tavallinen kiuassauna on hyvä tiedostaa mm. seuraavat
asiat ip-saunaa käytettäessä.
Infrapunasaunassa hikoilet 3-4 kertaa runsaammin kuin kiuassaunassa.
Varaudu siihen juomalla lasi vettä ennen saunomista, sen aikana ja
jälkeen. Raikas vesi on parasta, emme suosittele alkoholipitoisia
juomia.
Varaa saunan penkille ja lattialle puhdas pyyhe ja pefletti.
Runsas hikimäärä imeytyy parhaiten pyyhkeisiin ja tämä on omiaan
pitämään saunan puuosat puhtaina seuraaville saunojille.
Myrkyt poistuvat kehosta syvälämmön vaikutuksesta.
Koska infrapunalämpö menee 4-5 cm syvälle kudoksiin poistuvat
runsaan hien mukana syvällä kehossa olevat myrkyt ja raskasmetallit.
Keho puhdistuu 5-15 kertaa tehokkaammin kuin tavallisessa
kiuassaunassa.
Mene infrapunasaunaan vasta 2-3 tuntia ruokailun jälkeen.
Infrapunasaunan käyttö vastaa noin 10 km lenkkiä, joten täydellä
vatsalla ei ole hyvä lähteä ”lenkille”. Ruoka vie veren vatsaan mutta
saunan lämpö lisää verenkiertoa ja nostaa sen pintaan. Anna ruoan
sulaa ensin vatsassa ja mene sitten vasta saunomaan, niin veri nousee
pintaan.
Käytä ihovoiteita vasta saunomisen jälkeen etteivät ihohuokoset
tukkeudu ja estä hikoilua. Pyyhi saunassa pienellä pyyhkeellä runsas
hiki pois. Ota saunan jälkeen ensimmäinen suihku ilman pesuaineita,
jotta ne eivät imeydy avoimista huokosista kehoon.
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Infrapunasaunassa voit lukea, kuunnella musiikkia ja rentoutua.
Sopiva saunomisaika on noin puoli tuntia, joten siinä ajassa ehdit
vaikka meditoida tai opiskella. Silmälasit ja korut eivät kuumene
alhaisessa ip- saunan lämpötilassa. Voit käyttää myös piilolinssejä.
Terveysvaikutusten aikaansaamiseksi käytä infrapunasaunaa ainakin 3
kertaa viikosssa tai mieluiten päivittäin. Puoli tuntia päivässä
kauneudelle ja terveydelle on jokaiselle tarpeen ja suositeltavaa.
Infrapunasaunan käytön aloittamista ei suositella jos olet jo raskaana,
sillä elimistöstä irtoavat myrkyt menevät vauvaan. Jos käytät saunaa
3-4 kk ennen raskautta, ehtivät myrkyt poistua ja saunominen on
sallittua. Alle 7- vuotialla lapsilla hikirauhaset eivät ole riittävän
kehittyneet runsasta hikoilua varten, jolloin kehon lämpötila saattaa
nousta liian korkeaksi.
Lisätietoa netistä ks. www.saunakeskus.fi

Infrasaunan puhtaanapito ja huolto
Koska kuntosalissa infrasauna on julkisessa ja jatkuvassa päivittäisessä
käytössä, on sen puhtaanapitoon ja hygieenisyyteen kiinnitettävä
erityistä huomiota.
Saunan puhtaanapito
Infrasaunan puhtaanapidossa on erityisesti otettava huomioon, että sitä
ei saa hoitaa aivan samalla tavalla kuin perinteistä kiuassaunaa.
Ensisijaisen tärkeätä on ohjeistaa saunojia käyttämään suojausta
runsaan hikoilun takia.
Kuivan tilan Infrasaunan panelointi ja lämmittimet eivät siedä suoraa
kosteutta eikä esim. Ruiskutusta suoraan vedellä. Infrasauna pyyhitään
nihkeällä pyyhkeellä, jossa on desinfioivaa ainetta.
Infrasaunan Nojapuut, penkit ja lattiaritilät on jo käyttöönottovaiheessa
hyvä olla käsitelty parafiiniöljyllä. Tämä käsittely on hyvä uusia
säännöllisin väliajoin 3-4 kuukauden välein.
Suomen Saunakeskus Oy toimittaa saunanhoitopakettia , jossa on
saunan puhdistusaine ja parafiiniöljy sekä hoitosieni ja hansikkaat
samassa paketissa.
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7. Mitä muuta suosittelemme
7.1. Saksalaiset Shiatsu - 3D rentoutustuolit
Brainlight shiatsu hierontatuoli ja 3D ohjelmia
Shiatsu tuoli w. 3D rentoutusohjelmilla, mukana ohjaustorni 3D
ohjelmille. Rentouttaa ja palauttaa tehokkaasti kuntoilun
jälkeen. On tunnettu tosiasia ja tieteellisesti tutkittu, että
monien huippu-urheilijoiden suoritukset on sidottu henkiseen
valmennukseen, joka vaikuttaa aivokäyttäytymiseen. Koska
näin tapahtuu niin jopa 80% urheilijan suorituskyvystä
määräytyy oman mielenterveyden perusteella. Toinen
keskeinen tekijä huippukunnon ylläpidossa johtuu siitä että
optimaalinen palautuminen saavutetaan tehokkailla
rentoutumimenetelmillä. Tätä varten on kehitetty Brainlight
ohjelmia urheilijoille kattaen tärkeimmät koulutusalueet
urheilussa menestymiselle, kuten kilpailuihin valmistautuminen,
itseluottamus ja itsetunto, lihasmuistin ja keskittymiskyvyn
parantaminen. Jotta lihaskunto kehittyy tehokkaaksi ihmiskeho
vaatii herkkää tasapainoa lihasten supistumisen ja
rentoutumisen välillä - tämän tasapainon Brainlight Shiatsu
Hierontatuoli saa helposti aikaan. Siksi Brainlight-tuolit ovat
erinomaisia käyttää kuntosaleilla ja urheilukeskuksissa, joissa
urheilijat saavat rentoutua ja ladata itsensä rasittavien
harjoitusten jälkeen. Näin saadaan ladattua "henkistä voimaa"
arjen vaatimuksiin.

Lisäksi järjestelmät tarjoavat:
Apua saavuttamaan "hyvän olon" elopainon
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Helpottavat treeneistä palautumisessa
Lisäävät motivaatiota
7.2. Tuolien ominaisuudet
Tuoleissa on shiatsu hieronta-ominaisuus, äänentoisto eri
ohjelmista kuulokkeisiin ja silmälasit, joiden kautta tulee valoohjelmat
7.3. Ohjelmavaihtoehtoja
Lisäohjelmia, jotka ovat ostettavissa, on runsaasti eri alueilta ja
niistä olemme tekemässä suomenkielisiä versioita mm
seuraavilta alueilta: urheilu, rentoudu ja nauti, pysy terveenä,
musiikkinautintoja, filosofisia ajatuksia ja tuotteen esittely
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7.4. Suositellut tuolimallit
BRAINLIGHT®-SHIATSU-HIERONTATUOLI

3D

FLOAT
Kaupallinen käyttö:
Kylpylät, hotellit,
virkistäytymis-alueet,
kuntosaleilla,
odotustilat, esim.

Lääkärissä, kauneushoitoloissa, vaihtoehtoishoitojen
harjoittajat, fysioterapeutit, kouluttajat: rentoutumiseen, stressin
ennaltaehkäisyyn, henkiset ohjelmat, hyvinvointiohjelmat ja
paljon muuta.
Työterveyshuoltoon: Rentoutumishuone työntekijöille.

brainLight® relaxTower:
Toimitus sisältää:
1 brainLight® rentoutusohjelmat Tower tai XL relaxTower ja
brainLight®-Shiatsu-hierontatuoli 3D FLOAT:
• relaxTower: 33 perus-ohjelmaa
• XL relaxTower: 80 ohjelmaa
• Visualisointilasit ja kuulokkeet
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• Integroitu kolikkotunnistin ja näyttö, joka osoittaa ohjelman
numeron ja jäljellä olevan istuntoajan
• kolikkotunnistus säädettävissä, vakio eurokolikoille
• relaxTower värit: TITANIUM tai musta
• hierontatuolin värit: MUSTA; muut värit tilauksesta
Kolikkopaikka laattakolikoille tai myyntitilastoija eurorahoille
Katso linkki tuotesivulle tästä:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=38&tuote=748

11. Saunakeskus yhteistyötarjous kuntosaleille
Koska infrasaunomisella on todettu tutkitusti monipuoliset
terveysvaikutukset, on jo kansanterveydellisesti suuri merkitys sillä, että
kansalaiset pitävät itsensä terveinä. Vaikka kuntosalilla on tarjota
infrasaunan käyttömahdollisuus, ei tähän ole aina aikaa treenin jälkeen.
Toisaalta salin infrasaunan käytöstä saadut positiiviset kokemukset ovat
innostaneet jo monia hankkimaan infrasaunan myös kotiinsa. Siksi
haluamme yhteistyössä kuntosalien kanssa tarjota mahdollisuuden
hankkia kotiin oma infrasauna tai omaan kiuassaunaan infralämmittimet.
Tarjoamme kuntosaleille yhteistyöpakettia seuraavasti:
Jäsenetutarjous Suomen Saunakeskus Oy:n verkkokaupan tuotteista:
- 10% tilattaessa verkokaupan kautta tunnuksella: kuntosalijäsenyys
- Voitte markkinoida tätä lisäetua, joka voi merkitä jäsenetuna aina 100 –
300 Euroa per ostos riippuen asiakkaan ostosummasta. Tämä kattaa jo
monen kuukauden salijäsenmaksuja.
Menekinedistämismateriaaleina toimitamme salillenne:

-

Roll-up tuotteen, jossa salin logo ja jäsenetutarjous näkyvästi
esillä

-

Esitteitä 50 kpl ja lisää pyydettäessä
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-

Opas terveelliseen saunomiseen, joka esillä jokaisessa
infrasaunassa

-

Jäsenetutarjous – A-4, jonka voi kiinnittää luettavaksi esim. WCtilaan

Kun kiinnostuit yhteistyökampanjasta, ota ja soita saman tien
Saunasepolle 040 312 3221 ja sovitaan toteutuksesta salillanne.

!
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Tervetuloa jo yli sadan kuntosaliyrittäjän joukkoon, joilla on
jo infrasaunapalvelu jäsenilleen. Toimimalla suoraan
Saunakeskuksen kanssa saat asiantuntevaa ja luotettavaa
palvelua.
Kun haluat tarkempaa tietoa jostakin tarjolla olevasta
tuotteesta, soita saman tien Saunasepolle 040 312 3221 ja
katsotaan tilanteeseen sopivin ratkaisu.

Tervetuloa Saunakeskuksen
nettisivuille!
www.saunakeskus.fi
Tutki nämä sivut tarkkaan kun
- haluat kysyä tietoja tai tarjousta yli 1000 infrasaunaa
toimittaneelta asiantuntijalta, jolla yli 10 v kokemus
- haluat kiuassaunastasi myös infrapunasaunan
- suunnittelet yhdistelmäsaunaa, jossa kiuas ja
infrapunalämpö samassa tilassa
- haluat terveysvaikutteisen infrapunasaunan
vakiomitoilla tai erikoismitoilla
- tilaat mieluiten kaikki saunatarvikkeet yhdestä
paikasta
- haluat tutkimustietoa infrasaunomisen
terveysvaikutuksista
- kun haluat pikaisen budjettiarvion mitä maksaisi
saunasi varustaminen joko infrakalvolämmittimillä ja
12 mm tervaleppäpaneeleilla tai kotimaisilla
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Duetto- infralämmittimillä.
- Kokeile sivustollamme olevia laskureita ja lähetä
tarjouspyyntö saman tien.
- Liity postituslistallemme etusivun linkistä.
- Katso vielä ideoita muista nettisivun linkeistä,
esim. miten voit tehdä internetissä helposti
lisäansioita: http://m0be.com/sepp119/df14e773
Ota saman tien yhteyttä ja pyydä tietoa ja tarjous.
Tehdään yhdessä juuri teidän tarpeisiinne parhaiten
toimiva yhdistelmäsauna.

!

Soita heti 040 3123221 tai mailaa
seppo@saunakeskus.fi

Seppo Metsälä
Suomen Saunakeskus Oy
Toimitusjohtaja
Ekonomi, Vientimarkkinoija VMK VI.
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