
Kontakt: Mlynské luhy 13, Bratislava, 821 05 Bratislava
Email: info@mariner.sk, Telefón: +421-2-4333 7430, mobil: 0902 340 000

Otváracie hodiny:  Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:30 Obrázky sú ilustračné, firma si vyhradzuje právo na ich zmenu

Typ Infrasauna TrioSol  
Cedar 125

Infrasauna TrioSol  
Cedar 145

Infrasauna TrioSol  
Glas 145

Infrasauna TrioSol 
Natura 120

Infrasauna TrioSol 
Natura 148

Infrasauna Fusion 
Zermat 150

Stručný popis

Spojením plošných 
výhrevných panelov, 

infračerveného žiariča a 
soľného odparovača v jednej 
kabíne získate kombináciu, 
príjemného sálavého tepla, 
individuálne nastaviteľného 

infražiarenia a klímy s 
prítomnosťou minerálnych látok 
a stopových prvkov získaných 
odparovaním z kamennej soli

Spojením plošných 
výhrevných panelov, 

infračerveného žiariča a 
soľného odparovača v jednej 
kabíne získate kombináciu, 
príjemného sálavého tepla, 
individuálne nastaviteľného 

infražiarenia a klímy s 
prítomnosťou minerálnych látok 
a stopových prvkov získaných 
odparovaním z kamennej soli

Infrasauna je kombináciou 
kabíny so smrekovým 

obkladom a so zasklenou 
prednou stenou. Toto 

usporiadanie  dáva kabíne 
minimalistický vzhľad. Spojením 
výhrevných plošných panelov, 
dvoch VitalLight žiaričov, pece 
so soľným výparníkom sa sen 

o wellness u vás stáva 
skutočnosťou

Kabíny sú vyrobené z 
masívneho dreva a sú vybavené 
výhrevnými plošnými panelmi , 

VITALlight ABC žiaričom 
a soľným výparníkom a ponúkajú 
ideálnu kombináciu pre zdravie 

a pohodu

Kabíny sú vyrobené z 
masívneho dreva a sú vybavené 
výhrevnými plošnými panelmi , 

VITALlight ABC žiaričom a soľným 
výparníkom a ponúkajú ideálnu 

kombináciu pre zdravie 
a pohodu. Väčšia verzia od 

Natura 120

Infračervená kabína je 
vyrábaná v kombinácii modernej 

úpravy vonkajších stien 
v dubovom dekore a severského 

smreku vo vnútri. Okrem 
inovatívneho sálavého 

vykurovacieho systému obsahuje 
aj dva VITALlight ABC žiariče, 

umiestnené na dvoch 
susediacich stenách a tvoriace 

VITAL kút, zabezpečujúci 
optimálne ožarovanie celého 

chrbta a ramien

Materiál kanadský céder kanadský céder smrek / smrek smrek masív 40 mm smrek masív 40 mm dekor dub / smrek

Výhrevné telesá 5x plošné výhrevné panely 5x plošné výhrevné panely 4x plošné výhrevné panely 4x plošné výhrevné panely 4x plošné výhrevné panely 3x plošné výhrevné panely

VITALlight ABC žiariče 1X 1X 2X 1X 1X 2X

Výkon 1400 Watt / 500 Watt 1600 Watt / 500 Watt 1260 Watt / 2 x 350 Watt 1360 Watt / 500 Watt 1530 Watt / 500 Watt 1070 Watt / 2 x 350 Watt

Produkcia pary výkonný infra výparník s 
výkonom 750W, kapacita 2l

výkonný infra výparník s 
výkonom 750W, kapacita 2l

výkonný infra výparník s 
výkonom 750W, kapacita 2l

výkonný infra výparník s 
výkonom 750W, kapacita 2l

výkonný infra výparník s 
výkonom 750W, kapacita 2l nie

Časovač nie nie nie áno áno nie

Odparovanie soli nástavec na infra výparník, 
kapacita 2 kg soli

nástavec na infra výparník, 
kapacita 2 kg soli

nástavec na infra výparník, 
kapacita 2 kg soli

nástavec na infra výparník, 
kapacita 2 kg soli

nástavec na infra výparník, 
kapacita 2 kg soli nie

Dvere bezpečnostné 6 mm hrubé 
sklo, číre

bezpečnostné 6 mm hrubé 
sklo, číre

bezpečnostné 8 mm hrubé 
sklo, číre

bezpečnostné 6 mm hrubé 
sklo, číre

bezpečnostné 6 mm hrubé 
sklo, číre

bezpečnostné 6 mm hrubé 
sklo, číre

Lavice jelša masívne drevo jelša masívne drevo jelša masívne drevo jelša masívne drevo jelša masívne drevo jelša masívne drevo

Rozmery 125 x 110 x 197 cm 145 x 110 x 197 cm 145 x 112 x 201,50 cm 120 x 100 x 195 cm 148 x 100 x 195 cm 150 x 110 x 197 cm

Cena 5 225 € 5 650 € 4 925 € 3 680 € 4 095 € 3 825 €

Infrasauny
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Kontakt: Mlynské luhy 13, Bratislava, 821 05 Bratislava
Email: info@mariner.sk, Telefón: +421-2-4333 7430, mobil: 0902 340 000

Otváracie hodiny:  Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:30 Obrázky sú ilustračné, firma si vyhradzuje právo na ich zmenu

Typ Infrasauna Vario  
Natura 120

Infrasauna Vario 
Natura 148

Infrasauna Vario 
Natura 125 buk

Infrasauna Vario 
Glas 125

Infrasauna  Java  
Duo 125

Infrasauna Java  
Duo 145

Stručný popis

Vyberte si medzi príjemným 
sálavým teplom produkovaným 

plošnými panelmi alebo 
intenzívnym, selektívnym 
žiarením z VITALlight ABC 

žiariča. Pomocou 
jednoduchého ovládača si 

individuálne regulujete žiarenie 
z VITALlight žiariča v rozmedzí 
100-‐40% výkonu, ako je vám 

príjemné

Vyberte si medzi príjemným 
sálavým teplom produkovaným 

plošnými panelmi alebo 
intenzívnym, selektívnym 
žiarením z VITALlight ABC 

žiariča. Pomocou 
jednoduchého ovládača si 

individuálne regulujete žiarenie 
z VITALlight žiariča v rozmedzí 
100-‐40% výkonu, ako je vám 

príjemné

Infračervená kabína so 
štyrmi plošnými výhrevnými 

panelmi a jediným VITALlight 
ABC žiaričom

Infračervená kabína so štyrmi 
plošnými výhrevnými panelmi a 
jediným VITALlight ABC žiaričom

Sú vybavené keramickými 
žiaričmi a plošnými výhrevnými 
panelmi. Vonkajšie steny kabíny 

majú jednoduchú dubovú 
úpravu. Intenzita infračerveného 

žiarenia produkovaného 
keramickým žiaričom sa plynule 

reguluje otočným 
gombíkom. Vnútorné steny kabíny 

sú zo severského smreka

Sú vybavené keramickými 
žiaričmi a plošnými výhrevnými 
panelmi. Vonkajšie steny kabíny 

majú jednoduchú dubovú 
úpravu. Intenzita infračerveného 

žiarenia produkovaného 
keramickým žiaričom sa plynule 

reguluje otočným 
gombíkom. Vnútorné steny 

kabíny sú zo severského smreka

Materiál severský smrek 40 mm severský smrek 40 mm dekor buk / smrek smrek / smrek bukový dekor / severský smrek bukový dekor, severský smrek

Výhrevné telesá 4x plošné výhrevné panely 4x plošné výhrevné panely 4x plošné výhrevné panely 4x plošné výhrevné panely
2x plošné výhrevné panely  

5x keramické žiariče
2x plošné výhrevné panely  

6x keramické žiariče

VITALlight ABC žiariče 1X 1X 1X 1X nie nie

Výkon 1260 Watt / 500 Watt 1530 Watt / 500 Watt 1310 Watt / 500 Watt 1340 Watt / 500 Watt  2000 Watt / 460 Watt 2300 Watt / 2 x 460 Watt

Produkcia pary nie nie nie nie nie nie

Časovač nie nie nie nie nie nie

Odparovanie soli nie nie nie nie nie nie

Dvere bezpečnostné 6 mm hrubé 
sklo, číre

bezpečnostné 6 mm hrubé 
sklo, číre

bezpečnostné 6 mm hrubé 
sklo, číre

bezpečnostné 8 mm hrubé 
sklo, číre

bezpečnostné 6 mm hrubé 
sklo, číre

bezpečnostné 6 mm hrubé 
sklo, číre

Lavice jelša masívne drevo jelša masívne drevo jelša masívne drevo jelša masívne drevo jelša masívne drevo jelša masívne drevo

Rozmery 120 x 100 x 195 cm 148 x 100 x 195 cm 125 x 109 x 197 cm 126 x 100 x 195 cm 125 x 109 x 197 cm 145 x 109 x 197 cm

Cena 2 930 € 3 355 € 2 965 € 3 050 € 2 450 € 2 640 €

Infrasauny

mailto:info@mariner.sk


Kontakt: Mlynské luhy 13, Bratislava, 821 05 Bratislava
Email: info@mariner.sk, Telefón: +421-2-4333 7430, mobil: 0902 340 000

Otváracie hodiny:  Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:30 Obrázky sú ilustračné, firma si vyhradzuje právo na ich zmenu

Typ
Sauna Vitalis  
148 suchá

Sauna Vitalis 
148FH kombinovaná

Sauna Vitalis  
184 suchá

Sauna Vitalis  
184FH kombinovaná

Typ
Infrasauna Vario  

Natura 148 rohová

Stručný popis

Sauna Vitalis je vybavená 
špeciálnou saunovou 

pecou.Pec obsahuje výparník s 
vodou a nadstavec na soľ. Vo 
výparníku sa produkuje para, 

ktorá obteká soľné hrudy 
umiestnené na nadstavci 

(možno pridať aj bylinky), čím 
sa soľ postupne uvoľňuje a 

vytvára v saune príjemnú klímu

Sauna Vitalis je vybavená 
špeciálnou saunovou pecou.Pec 

obsahuje výparník s vodou a 
nadstavec na soľ. Vo výparníku 

sa produkuje para, ktorá 
obteká soľné hrudy umiestnené 
na nadstavci (možno pridať aj 
bylinky), čím sa soľ postupne 
uvoľňuje a vytvára v saune 

príjemnú klímu

Sauna Vitalis je vybavená 
špeciálnou saunovou 

pecou.Pec obsahuje výparník s 
vodou a nadstavec na soľ. Vo 
výparníku sa produkuje para, 

ktorá obteká soľné hrudy 
umiestnené na nadstavci 

(možno pridať aj bylinky), čím 
sa soľ postupne uvoľňuje a 

vytvára v saune príjemnú klímu

Sauna Vitalis je vybavená 
špeciálnou saunovou pecou.Pec 

obsahuje výparník s vodou a 
nadstavec na soľ. Vo výparníku 

sa produkuje para, ktorá obteká 
soľné hrudy umiestnené na 
nadstavci (možno pridať aj 

bylinky), čím sa soľ postupne 
uvoľňuje a vytvára v saune 

príjemnú klímu

Stručný popis

Infračervená kabína so štyrmi 
plošnými výhrevnými panelmi s 
dvoma VITALlight ABC žiaričmi. 
Možnosť pravého ako aj ľavého 

vyhotovenia infrasauny.

Materiál severský smrek severský smrek severský smrek severský smrek Materiál smrek masív 40 mm

Pec s výparníkom  
Bio-O Mini 3kW 1X 1X 1X 1X Výhrevné telesá 4x plošné výhrevné panely

Saunový ovládač 1X 1X 1X 1X VITALlight ABC žiariče 2X

Soľný nadstavec na výparník 1X 1X 1X 1X Výkon 1470 Watt / 2x 350 Watt

Pripojenie na 230 V áno áno áno áno Produkcia pary nie

Miesta na sedenie 2 2 3 3 Časovač áno

Infračervené výhrevné panely nie áno nie áno Odparovanie soli nie

Podlahový rošt áno áno áno áno Produkcia pary nie

Dvere bezpečnostné 6 mm hrubé 
sklo, číre

bezpečnostné 6 mm hrubé 
sklo, číre

bezpečnostné 6 mm hrubé 
sklo, číre

bezpečnostné 6 mm hrubé 
sklo, číre

Dvere bezpečnostné 6 mm hrubé 
sklo, číre

Lavice jelša masívne drevo jelša masívne drevo jelša masívne drevo jelša masívne drevo Lavice jelša masívne drevo

Rozmery 148 x 119 x 200 cm 148 x 119 x 200 cm 184 x 119 x 200 cm 184 x 119 x 200 cm Rozmery 148 x 122 x 195 cm

Cena 1 175 € 4 485 € 2 175 € 5 025 € Cena 4 350 €

Infrasauny
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