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Κλασική Σάουνα
Traditional Saunas

NATIVA

Χαρακτηριστικά:

• Τοιχία και εσωτερικό  
Τα τοιχία καλύπτονται από ανάγλυφο προφίλ STEP οριζό-
ντιας διάταξης. Οι πάγκοι, η πλάτη και το προστατευτικό 
κάγκελο του θερµαντήρα είναι όλα φινιρισµένα µε SHP 
προφίλ ανάλογου µεγέθους ώστε να διατηρείται ένα αρµο-
νικό αποτέλεσµα.

• Σκελετός αλουμινίου  
Κάτω από τα τοιχία της σάουνας υπάρχει ένας σκελετός 
αλουµινίου. Είναι ανθεκτικός και ιδιαίτερα κατάλληλος για 
χώρους µε υψηλή υγρασία.

• Δάπεδο  
Το πλέγµα δαπέδου είναι συµπαγές, ανθεκτικό, ειδικά σχεδι-
ασµένο για κάθε σάουνα και κατασκευασµένο µε ξυλεία 
ίδια µε αυτή της σάουνας. Είναι επικαλυµµένο µε ειδική 
αντιολισθητική ταινία η οποία παράλληλα αποτρέπει το 
ξύλο από το να βρίσκεται σε άµεση επαφή µε το νερό και 
την υγρασία.

• Πόρτα  
Όλα τα µοντέλα της Nativa περιλαµβάνουν γυάλινη πόρτα 
µε µια ειδικά σχεδιασµένη ξύλινη λαβή.  

Άνετη και εύκολη χρήση χάρη στους µεντεσέδες που κλεί-
νουν αυτόµατα την πόρτα.

• Θερμαντήρας  
Ο θερµαντήρας της Nativa είναι µικρός και πρακτικός. 
Ο υψηλής ποιότητας πίνακας ελέγχου αφής επιτρέπει την 
εύκολη ρύθµιση της θερµοκρασίας σάουνας, του φωτισµού 
και άλλων.

• Προστατευτικό κάγκελο θερμαντήρα  
Το στυλ του ξύλινου κάγκελου είναι εφάµιλλο της υπόλοι-
πης εσωτερικής διακόσµησης.

• Φωτισμός 
Ταινίες LED κάτω από τους πάγκους και πίσω από την πλά-
τη για µια ζεστή ατµόσφαιρα.

Specifications:

• Walls and interior  
Walls are covered with STEP, a strong-relief profile 
placed horizontally. Benches, backrest and heater 
guard join a matching-size SHP-profile to preserve a 
harmonious look.

• Aluminium base frame  
Under the sauna walls there is an aluminium base 
frame. It’s durable, resistant and very suitable for 
humid rooms.

• Floor  
Floor grid is solid, durable, specifically designed for 
each sauna by using the same wood of the sauna itself. 
It comes with rubber strips that prevent the floor 
from being slippery and the wood from being in direct 
contact with water and humidity.

• Door  
All Nativa models include a glass door with a specially 
designed wooden handle. The self-closing hinges make 
the door comfortable and easy to close.

• Heater  
The Nativa heater is small and practical.  
The premium-class touch-screen control unit enables 
easily set the sauna temperature, lighting and more.

• Heater guard  
The style of the wooden heater guard matches 
beautifully with other interior materials.

• Lighting   
LED-strips under the benches and behind the backrest 
for a cozy atmosphere.

Το διακοσµητικό προφίλ ξυλείας της Nativa δίνει µια αίσθηση βάθους στην αίθουσα. Οριζόντιας διάταξης ξύλινο  
προφίλ που διευρύνει το χώρο της σάουνας και γυάλινη πρόσοψη που κάνει τον εξωτερικό χώρο µεγαλύτερο!

Nativa's decorative profile gives a sense of continuity to the room. Horizontal wall panels broaden the sauna 
space while the frontal glass wall makes the outdoor space wider! 
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Διαστάσεις (cm)
Dimensions (cm)

Θερμαντήρας 4,5 kW
Heater 4,5 kW

Θερμαντήρας 6,0 kW
Heater 6,0 kW

Θερμαντήρας 9,0 kW
Heater 9,0 kW

120x180 150x180 150x200 200x200 200x250

Aspen/Alder timber 3 3 3 3 3

Thermo-aspen timber 3 3 3 3 3
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ΓΥΑΛΙ:  
Όλες οι γυάλινες προσόψεις και πόρτες είναι κατασκευασµένες από 
ενισχυµένο γυαλί 8 mm.
Διαθέσιµο σε διάφανο, µπρονζέ ή γκρι χρώµα. Προτείνεται το 
διάφανο γυαλί, καθώς αυτό αναδεικνύει περισσότερο το σχέδιο της 
σάουνας.

GLASS:  
All glass walls and doors are made from tempered 8 mm glass. 

Clear, bronze or grey colours are available. Clear glass is 
suggested, as this best compliments the design of the sauna. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά NATIVA
NATIVA technical features
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LIBERA 
TECHNICAL 
FEATURES 

 

PANELLING ............... Vertical profile STV Valeura 15x90 mm 
BASE FRAME ............. Aluminium 
EXTERIOR ................. Front wall with glass or panelling, back 

and side walls covered with plywood 
INTERIOR .................. Inside wall & ceiling panels, benches, bench skirt 
DOOR ........................ Glass door with self-closing hinges 

and Premium handles 
LIGHTING .................. LED strips on the back wall under the upper bench 

AVAILABLE EXTRAS 

EXTERIOR ................. Outside panelling for side and back walls 
INTERIOR .................. Backrest with built-in LED strip, 

heater guard, floor grids 
LIGHTING .................. Lamps to the side walls 
EXTRAS .................... External side wall extension modules 

SUITABLE EOUIPMENT 

HEATER .................... Auroom Aura 4 ,5 kW (sauna size 120xl80}, 
6 kW (150xl80, 150x200}, 9 kW (200x200, 200x 250) 

CONTROL UNIT .......... Auroom Dicia 
souND ...................... Speakers, Bluetooth player 
Please see the equipment on pages 90-91 

AUROOM ACCESSORIES 

Please see the accessories on pages 92-93 

WOOD 

The aspen wood is a great choice for those who 
enjoy a sauna-room in a beautiful, light tone and 
smooth texture. The alder is preferred by many 
sauna enthusiasts because of its warm-hearted 
reddish colour and nice texture. The thermo-treated 
aspen has a brilliant brownish colour that adds 
warmth and character to the sauna atmosphere. 
In addition to the great visual effect, the thermo
treated wood is practical being as it is stable and 
resistant to the humidity and temperature changes. ASPEN ALDER 
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ΞΥΛΟ:  

Η ξυλεία aspen είναι µια εξαιρετική επιλογή για όσους προτιµούν τη 
σάουνα σε όµορφο, ήπιας απόχρωσης τόνο. Η ξυλεία alder προτιµά-
ται από πολλούς λάτρεις της σάουνας λόγω του ζεστού χρώµατος 
και της ωραίας της υφής. Το θερµο-επεξεργασµένο ξύλο aspen έχει 
ένα εντυπωσιακό καστανό χρώµα που προσδίδει ζεστασιά και χαρα-
κτήρα στη ατµόσφαιρα της σάουνας. Εκτός από το υπέροχο look, το 
θερµικά επεξεργασµένο ξύλο είναι και πρακτικό καθώς παραµένει 
σταθερό και ανθεκτικό στις αλλαγές υγρασίας και θερµοκρασίας.

WOOD:  
The aspen wood is a great choice for those who enjoy a 
sauna-room in a beautiful, light tone and smooth texture. The 
alder is preferred by many sauna enthusiasts because of its 
warmhearted reddish colour and nice texture. The thermo-
treated aspen has a brilliant brownish colour that adds warmth 
and character to the sauna atmosphere. In addition to the 
great visual effect, the thermo treated wood is practical being 
as it is stable and resistant to the humidity and temperature 
changes.

ASPEN ALDER THERMO-ASPEN  

CLEAR BRONZE GREY 

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• ΤΟΙΧΙΑ: Προφίλ STEP 27x64 mm οριζόντιας διάταξης.

• ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Αλουµίνιο.

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ: 
 - Πρόσοψη από γυαλί & τοιχία καµπίνας που καλύ-

πτονται µε κόντρα πλακέ.
 - Εξωτερική ξύλινη επένδυση στα πλευρικά τοιχία.

• ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ: 
 - Εσωτερικά πάνελ τοίχου και οροφής, πάγκοι, ποδιά 

(στην σάουνα 120x180 ο χαµηλότερος πάγκος είναι 
κινητός).

 - Προστατευτικό κάγκελο θερµαντήρα, πλέγµα 
δαπέδου.

• ΠΟΡΤΑ: Γυάλινη πόρτα µε µεντεσέδες αυτόµατης ανάκλησης 
και ειδικού σχεδιασµού ξύλινες λαβές.

• ΦΩΤΙΣΜΟΣ: Ταινίες LED κάτω από τους πάγκους και πίσω 
από την πλάτη (άνω τµήµα). 

• ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ: Auroom Aura 4,5 kW (µέγεθος σάου-
νας 120x180), 6 kW (150x180, 150x200), 9 kW (200x200, 
200x250).

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: Auroom Impera. 
Παρακαλώ ανατρέξτε στη σελίδα 448.

• ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΑΟΥΝΑΣ:  
Για τα αξεσουάρ παρακαλώ ανατρέξτε στις σελίδες 448-449.

SET INCLUDES:

• PANELLING: Horizontal profile STEP 27x64 mm.

• BASE FRAME: Aluminium.

• EXTERIOR: 
 - Front wall with glass, back and side walls 

covered with plywood.
 - Outside paneling for side walls.

• INTERIOR: 
 - Inside wall & ceiling panels, benches, back rest 

(in sauna 120x180 the lower bench is movable).
 - Heater guard, floor grids.

• DOOR: Glass door with self-closing hinges and special 
design wooden handles.

• LIGHTING: LED strips under the benches and behind the 
backrest (upper side).

• HEATER: Auroom Aura 4,5 kW (sauna size 120x180), 6 kW 
(150x180, 150x200), 9 kW (200x200, 200x250).

• CONTROL UNIT: Auroom Impera. 
Please see the equipment on pages 448.

• SAUNA ACCESSORIES:  
Please see the accessories on pages 448-449.
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basic set includes 
movable bench
115 cm length

Mέγεθος απεικονιζόµενης σάουνας 200x200.
Sauna in 200x200 size.

Συνιστάται για 5-6 άτοµα.
Recommended for 5-6 people.

Συνιστάται για 4-5 άτοµα.
Recommended for 4-5 people.

Συνιστάται για 3-4 άτοµα.
Recommended for 3-4 people.

Συνιστάται για 2-3 άτοµα.
Recommended for 2-3 people.

Συνιστάται για 2 άτοµα.
Recommended for 2 people.
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Εξοπλισµός & Αξεσουάρ Σάουνας
Sauna's Equipment & Accessories

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ 4,5 KW, 6 KW, 9 KW 
ELECTRIC HEATERS 4,5 KW, 6 KW, 9 KW

Οι ηλεκτρικοί θερµαντήρες είναι υψηλής ποιότητας 
φινλανδικά προϊόντα, που αντιπροσωπεύουν την 
αυθεντική εµπειρία σάουνας. 

Είναι συµπαγείς, ανθεκτικοί και ασφαλείς στη χρήση.

The electric heaters are high-qualitly products 
of Finland, that represent the authentic sauna 
experience with great and soft steam. 

The heaters are solid, durable and safe to use. 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
CONTROL UNITS 

DICIA D: 
Ο υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικός 
πίνακας ελέγχου επιτρέπει τη ρύθµι-
ση της θερµοκρασίας σάουνας, του 
φωτισµού κ.α.

The premium-class electronic 
control panel enables the easy 
setting of the sauna temperature, 
lighting and more.

IMPERA D:  
Ο υψηλής ποιότητας, µοντέρνος πί-
νακας ελέγχου, µε οθόνη αφής, επι-
τρέπει τη ρύθµιση της θερµοκρασί-
ας, του φωτισµού κ.α.

The premium-class modern touch-
screen control unit enables the easy 
setting of the temperature, lighting 
and more.

DICIA IMPERA

ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΥΒΑΣ 6 ΛΙΤΡΩΝ & ΚΟΥΤΑΛΑ 
BLACK PAIL 6L & LADLE   

Μοναδικό φινλανδικό σχέδιο, από 
τη σχεδιάστρια Annika Korpela.
Κατασκευασµένο από ελαφρύ 
και ανθεκτικό αλουµίνιο βαµµένο 
µαύρο. 
Ξύλινες λαβές.

Unique finnish design, designer 

Annika Korpela.  

Made from lightweight and dura-

ble aluminium painted black. 

Wooden handles.

AURA HL70, HL90

Κλασική Σάουνα
Traditional Saunas
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ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΑΜΜΟΥ 15 ΛΕΠΤΩΝ 
SAND TIMER  15MIN

Το χρονόµετρο άµµου σας βοηθά 
να παρακολουθείτε τη ροή του 
χρόνου κατά τη διάρκεια χρήσης 
της σάουνας. Περιέχει ψιλή λευκή 
άµµο.

Sand timer helps you to follow 

the flow of time in your sauna 

room. Inside the timer is fine 

white sand.

ΜΑΥΡΟ ΘΕΡΜΟ-ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ 24X12 CM 
BLACK THERMO-HYGROMETER 24X12 CM

Κατασκευασµένο από ξυλεία 
alder, βαµµένο µαύρο.

Made from alder-wood, painted 
black.

ΜΑΥΡΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΣΑΟΥΝΑΣ 20X38 CM 
BLACK SAUNA PILLOW 20X38 CM

Ύφανση: 60% λινό και 40% βαµ-
βακερό. Γέμιση: σιλικονούχος πο-
λυεστέρας, ανθεκτικός στη θερµό-
τητα και κατάλληλος για χρήση στη 
σάουνα. Πλένεται στο πλυντήριο.
Η κάθε καµπίνα σάουνας, περι-
λαµβάνει 2 τεµάχια.

Pillow textile: 60% linen and 
40% cotton.  Filling: siliconized 
polyester filling, it's heat resist-
ant and well suitable for sauna 
use. Machine-washable.
Each sauna cabin, includes  
2 pieces.

ΣΕΤ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΑ ΣΑΟΥΝΑΣ 15 ML 
AROMA SET 15 ML

100% φυσικά αιθέρια έλαια.
5 αρώµατα:
• Ευκάλυπτος
• Άρκευθος
• Πεύκο
• Πορτοκάλι
• Λεµόνι

100% natural essential oils. 
5 scents:
• Eucalyptus
• Juniper
• Pine
• Orange
• Lemon 

Κλασική Σάουνα
Traditional Saunas




