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Typ EUR bez DPH EUR s DPH

Prival 1/2 - s ventilom 165,90 199,08
Prival 3/4 248,89 298,67
Prival 1 275,28 330,33

486,42 583,71

255,66 306,79

2 936,53 3 523,84

71,63 85,96

576,71 692,05

Vodné príslušenstvo do wellnessových zariadení

FI - SA SAUNY        cenník doplnkov do wellnessových zariadení 
Družstevná 24, 900 01 Modra

Kneipp kruh a štvorec - vanička na Kneoppov kúpeľ nôh. Rozmery 
štvorec-23,5x37x37cm, kruh-priemer 40cm, výška 23cm,farba biela.

Popis / Rozmery ( v x š x d )

Soľ 5l-  náhradná náplň do dávkovača soli. 

Batéria kneipp

Dávkova č soli -rozprašovací dávkovač soľ. Roztoku do saunových 
kabín(parných aj suchých), ktorý vytvára príjemnú morskú 
klímu.40x50x25 cm

otočením kohútikom batérie 
chrlí len studenú vodu

Ochladzovacia ka ďa - so schodíkmi, rozmer 110x75x100 (dxšxv), 
objem cca 350 litrov

1 183,03 1 419,64

741,86 890,23

1 014,11 1 216,93

345,39 414,47

756,01 907,21

850,00 1 020,00

Kaďa Kambala - kaďa z vysokohodnotného dreva 
Kambala.Rozmery: 100x76x110cm.                                                           
Bezpečnostné 2- stupňové schodíky.

Vedro odvahy- plno rustikálny vzhľad, objem 17 l. Po potiahnutí za 
špagát vás prekvapí ľadový vodopád. Montáž na stenu do výšky aspoň 
2,2 m.

Banícke vedro - rustikálny vzhľad, tanier na dážď s 
neobmedzenou životnosťou, nerezový. Úspora vody - tečie len 
počas držania tiahla. Možnosť výškového nastavenia, montáž na 
strop.

Skrinka do wellness zariadení- kombinácia sklo-drevo, 12 
otvorov

Ochladzovacia ka ďa-  so schodíkmi, drevo-červený smrek, 
rozmer 110x77x100cm (dxšxv), objem 450 litrov

Ochladzovacia ka ďa - so schodíkmi, drevo-červený smrek, 
rozmer 115x116cm (Ø x v), objem 700 litrov

otvorov

Firma si vyhradzuje nárok na zmenu ceny bez oznámen ia vopred! 

ZÁRUKA : 24 mesiacov, komer čná 6 mesiacov 
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Typ EUR bez DPH EUR s DPH

374,10 448,91

1 717,12 2 060,55

1 556,46 1 867,75

6 373,23 7 647,88

167,30 200,76
179,25 215,10

Popis / Rozmery ( v x š x d )

Príslušenstvo do wellnessových zariadení                                                                                                              

FI - SA SAUNY        cenník doplnkov do wellnessových zariadení 
Družstevná 24, 900 01 Modra

Slnečná lúka náhradný žiari č

AQUAVIVA hudobný ovláda č -22x28,5x8,5cm ,je možné pripojiť 
externý zdroj hudby.

Slnečná lúka - opaľovanie má nielen estetické, ale aj liečebné účinky. 
Posilňuje telesnú a duševnú výkonnosť, ako aj imunitný systém. 
Zvýšenie hladiny endorfínov prispieva k celkovej dobrej 
nálade.Rozmery: 198 x 57,2 x 25 cm, váha 65 kg.

Pitná fontána- slúži na osvieženie počas saunovania (wellness 
zariadenia).Zariadenie obsahuje senzor, ktorý spustí pitnú fontánu na 
vopred stanovený čas. 

AQUAVIVA hudobno-svetelný panel- optické a akustické efekty 
vytvárajú  v kabíne sauny alebo sanária atmosféru pokoja a 
uvoľnenia.Za ručne opracovaným skleneným krytom sa nachádza 
reproduktor a svetelný pás, 41x57x9,5cm.

Slnečná lúka kryt

Liečebné a dekora čné doplnky do wellnessových zariadení

71,04 85,24

99,42 119,30

58,69 70,43

62,27 74,73

98,59 118,30

32,36 38,84

ametist, citrín torzo - neopracovaný kus minerálu. Slúži ako 
dekorácia. Váha 9 kg. Cena závisí od hmotnosti minerálu. 

Soľná lampa -  soľný kameň  opracovaný do tvaru lampy, upevnený 
na drevenom podstavci.  Vo vnútri kameňa je otvor na svetelný zdroj. 
Váha 5-8 kg. Cena pri váhe nad 10 kg je    137,-Sk/kg.Dodávame 
kompletné aj s káblom a žiarovkou 25W.

Lampa selenit-  selenit opracovaný do tvaru lampy. Vo vnútri je otvor 
na umiestnenie svetelného zdroja. Minerál je upevnený na drevenom 
podstavci.Dodávame kompletné aj s káblom a žiarovkou 25W.

Lampa ametist - ametistová drúza s vnútorným otvorom pre 
umiestnenie svetelného zdroja. Váha malej lampy je 3-4 kg, veľkej 6 
kg. Dodávame kompletné aj s káblom a žiarovkou 25W.

Lampa onyx -surový (neleštený)kus onyxu je upevnený na drevenom 
podstavci. Vnútri kameňa je otvor, do ktorého sa vkladá el. 
kábel(+vypínač) a žiarovka 25W. Dodávame kompletné aj s káblom a 
žiarovkou 25W.

Lampa kalcit - surový (neleštený)kus kalcitu je upevnený na drevenom 
podstavci. Vnútri kameňa je otvor, do ktorého sa vkladá el. 
kábel(+vypínač) a žiarovka 25W. Svetlo presvecuje kameň na jemný 
odtieň oranžovej. Váha malej lampy je 2-3 kg, veľkej 4,5-5 kg. 
Dodávané kompletné s káblom a žiarovkou. 

kompletné aj s káblom a žiarovkou 25W.

Firma si vyhradzuje nárok na zmenu ceny bez oznámen ia vopred! 

ZÁRUKA : 24 mesiacov, komer čná 6 mesiacov 


