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Po ochlazení v kádi se mohou dobře trénovaní přátelé saunování ještě osvěžit
přívalem studené vody. Ochlazující vodopád z vědrové proudové sprchy je
ideálním doplňkem k ochlazovnám pro silné a kvalitní osvěžení. Tento způsob
ochlazení je velmi vyhledávaný a zároveň je prostředníkem, který ještě více
zatraktivní a zpříjemní pobyt v sauně. Pro milovníky saunování může také
zcela kompenzovat absenci ochlazovací kádě a velmi vhodně nahrazuje nebo
doplňuje používané klasické sprchy.

Vědrové proudové sprchy se standardně
vyrábějí z kambaly a na přání zákazníka je
lze dodat také v modřínu. Jsou vodotěsné
a jejich povrch je ošetřen transparentním
hygienickým uzavřením, které i při
trvalém naplnění vodou dostatečně
chrání dřevo před vlhkostí a působí vysoce
hygienicky. Pro umístění v exteriéru jsou
naše sprchy navíc ošetřeny povrchem
odolným proti UV záření. Vědro o objemu
29 litrů se třemi obručemi a konzolemi z
ušlechtilé oceli, je dále vybaveno plnicím
plovákovým ventilem a ovládacím lanem
pro vyklopení. Vědrovou proudovou
sprchu můžeme dle možností umístit na
stěnu nebo strop.
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Polévání vědrem a naběračkou je neodmyslitelným
rituálem v každé sauně.
Polévací kbelíky a vědra se vyrábějí z modřínu nebo
kambaly v různých povrchových úpravách a objemech
4 nebo 5 litrů. Jsou vhodné pro ochlazování poléváním,
na ledovou tříšť nebo také pro přípravu bylinné či
léčebné lázně.
Naběračky z topolového dřeva v délkách 40 cm, 50 cm
a 70 cm pro polévání horkých lávových kamenů nebo
nabírání ledové tříště či léčebných extraktů.

Saunové opěrky hlavy s rovnými nebo zaoblenými
díly a měnitelným potahem na suchý zip, vhodné také
jako zádová opěrka. Novinkou je inovační nastavitelná
čtyřbodová opěrka hlavy z masivu cedar nebo abachi.

Pedikérní vaničky vyrobeny z modřínu nebo kambaly
v různých velikostech a povrchových úpravách s
možností odtokového ventilu. Jsou vhodné pro
relaxační nebo léčebné koupele, např. Kneippovy
koupele nohou.

