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Lze si vůbec představit saunu bez možnosti kvalitního ochlazení?
Pobyt v sauně je jen jednou z částí saunování. Sauna bez cíleného
a psychologicky správného ochlazení nemá žádný význam pro Vaše
zdraví. Ochlazovací lázeň je ideální formou jak docílit z medicínského
hlediska správného způsobu saunování. Dřevo je tradiční a ideální
materiál pro sauny.
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vyrábí z exotického masivního dřeva KAMBALA nebo MODŘÍN,
které svými vlastnostmi splňují přísné požadavky pro tuto oblast použití. Ochlazovny a koupací kádě jsou
vodotěsné a jejich povrch je ošetřen transparentním hygienickým uzavřením se speciální povrchovou
úpravou PerlTec proti usazování vápenatých částic a nečistot. Jsou konstruovány jako solitéry a jejich
využití jako ochlazoven do saun nebo jako koupacích kádí pro různé relaxační koupele, ve kterých může
zákazník sedět a přitom být celý ponořený v léčebné lázni, je jak pro domácí lázně, tak i relaxační centra zcela
ideální. Vzhledem k transparentnímu uzavření s povrchovou úpravou PerlTec proti usazování vápenatých
částic a nečistot, které masivní dřevo chrání před působením vlhkosti, jsou ochlazovny a koupací kádě také
snadno čistitelné a splňují ty nejnáročnější požadavky na hygienu. V základu jsou vybaveny uvnitř pevně
zabudovaným stupínkem a závěsným žebříkem na vnější straně, který usnadňuje vstup a výstup. Dále je
součástí odtok včetně sifonu se statickou přepadovou trubkou (70 cm) nebo alternativy se systémem clickclack či gumovou zátkou s chromovou krytkou a řetízkem. Ochlazovny a koupací kádě jsou vždy dle velikosti
zpevněny 3-5 obručemi ze žárově pozinkované oceli s možností dodatečného napnutí. Vnější výška je 100 cm.
Rozměry, tvary, doplňky a varianty vybavení nabízejí vytvoření zcela osobního neopakovatelného produktu
dle Vašich požadavků, pro vytvoření originálních relaxačních a lázeňských prostor.

Doplňky
D
oplňky a varianty
varianty vybavení
v ybavení o
ochlazoven
chlazoven a koupacích
koupacích kádí
kádí

Volně stojící schůdky 48 x 50 x 50 cm
Dva stupínky ve výšce 25 cm a 50 cm, šířka 48 cm. Horní hrana schůdku ve stejné
výšce jako stupínek/sedátko uvnitř ochlazovny nebo koupací kádě.

Zvýšený horní okraj
Záhlaví zvýšené o 10 cm

Vnitřní stupínek/sedátko
Ochlazovny a koupací kádě jsou standardně vybaveny jedním stupínkem/sedátkem.
V případě požadavku může být umístěn další stupínek/sedátko či je umístit na obou
stranách.

Podlahový rošt 80 x 50 cm
Z masivního dřeva Kambala nebo Modřín
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Ochlazovny a koupací kádě lze vybavit masivním odtokovým a přepadovým kompletem z mosazi. Pro vany, kde je odtokový a přepadový komplet schován pod stěnovým
opláštěním se používá komplet z PVC. Odtokové a přepadové komplety se dodávají
se systémem click clack nebo gumovou zátkou s krytkou a řetízkem v povrchových
úpravách chrom, mosaz, rostig. Alternativně lze dodat na odtoku kulový ventil nebo
speciální přípojku pro vypouštění pomocí hadice.

Obruče z páskové oceli s dodatečným napnutím
Ochlazovny a koupací kádě jsou standardně vybaveny
obručemi z pozinkované oceli. Další variantou jsou pásky z
ušlechtilé oceli, nebo s úpravou rostig.

Napouštěcí tryska
Pro napouštění vody je možné použít napouštěcí trysku
umístěnou ve stěně nebo dně ochlazovny či koupací kádě.
Zvláště u ochlazoven má velký význam pro recirkulaci vody.

Automatika pro dodatečné dopouštění
Ochlazovny z masivního dřeva, ale i ochlazovny s akrylátovou vložkou lze vybavit
spolehlivým automatickým doplňováním vody pomocí elektromagnetického ventilu.
Tím je vždy zaručena výměna dostatečného množství čerstvé vody pro každou další
osobu. Doporučené množství 60 litrů na osobu.

Opláštění stěnového připojení
Umožňuje čisté napojení ochlazoven nebo koupacích kádí ke stěně. Opláštění může sloužit
pro upevnění napouštěcích armatur, dále k zakrytí všech připojovacích systémů nebo jen jako odkládací plocha. Pro umístění volně do prostoru lze použít variantu s uzavřením zadní strany opláštění.
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Možnost výroby s výškou 110 cm a 120 cm, cenová přirážka zahrnuje zvýšenou délku závěsného žebříku a prodlouženou
délku trubkového přepadu z ušlechtilé oceli.

Povrchová úprava Wellness
Pro veřejné nebo velmi namáhané provozy je vnitřní strana ochlazovny nebo koupací kádě opatřena speciálním povrchem,
který zvyšuje odolnost. Samozřejmostí je povrchová úprava PerlTec.

Kritéria pro výběr ideálního rozměru koupací vany:
-

možnosti prostoru pro umístění
počet osob
tělesná výška
spotřeba vody
osobní přání týkající se volnosti pohybu.

HARMONIA - půdorysný nákres oválný tvaru
100 x 72 x 100-120 cm
110 x 77 x 100-120 cm
122 x 72 x 100-120 cm
130 x 79 x 100-120 cm
161 x 79 x 100-120 cm
149 x 90 x 100-120 cm
168 x 106 x 100-120 cm

336 litrů
406 litrů
434 litrů
483 litrů
644 litrů
616 litrů
812 litrů

HESTIA - půdorysný nákres kruh.tvaru
112 x 100-120 cm
153 x 100-120 cm

623 litrů
1183 litrů

Vnitřní délka a šířka ochlazovny nebo koupací kádě o cca 6 cm menší. Vnitřní výška vany vždy o 17,5 cm nižší. Objem litrů
vody při výšce hladiny 70cm.

Ochlazovny s vložkou ze sanitárního akrylátu 112 cm x 79 cm x 101 cm, objem 280 litrů
Ochlazovny z masivního dřeva KAMBALA nebo MODŘÍN, vně standardně opatřený transparentním hygienickým
uzavřením, uvnitř s vložkou z modrého sanitárního akrylátu s vytvarovaným přepadovým žlábkem a vnitřním stupínkem,
včetně závěsného žebříku z vnější strany. Ochlazovny lze vybavit spolehlivou automatikou pro dodatečné plnění.

Další varianty řešení lze nabídnout na základě Vašich individuálních požadavků.

