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Σάουνες υπέρυθρης ακτινοβολίας
FAR infrared saunas

Kόκκινος κέδρος, εξοικονόμηση ενέργειας με Redlight θερμαντήρες
Red cedar, saving energy Redlight heaters

Η πρώτη ύλη για αυτές τις σάουνες υπέρυθρης ακτινοβολίας, είναι ένα πολυτελές ξύλο χωρίς ρόζους με ξεχωριστή 
εμφάνιση και ευωδιά. Είναι το πιο πολύτιμο και το πιο ανθεκτικό από όλα τα ξύλα. Το χρώμα του δεν είναι κόκκινο 
όπως αναφέρει το όνομά του, αλλά έχει τόνους απαλού μελί ή ανοιχτόχρωμης καραμέλας ή κεχριμπαριού. Το έλαιο 
του κόκκινου κέδρου είναι αντιφλεγμονώδες, αναζωογονεί τα κύτταρα, επουλώνει πληγές, ρυθμίζει το λεμφικό σύ-
στημα και βοηθάει στην αποτοξίνωση του οργανισμού. Λειτουργεί ως ένα πολύ αποτελεσματικό αποχρεμπτικό, ει-
δικά την περίοδο του χειμώνα. Το χαρακτηριστικό του άρωμα έχει θετική επίδραση στη ψυχολογία του ανθρώπου: 
δυναμώνει, θερμαίνει, ξεκουράζει και ανανεώνει! Ανακουφίζει από το άγχος και τις στεναχώριες. Οι σάουνες αυτές 
διατηρούν το άρωμά τους για πολλά χρόνια.

Αγοράζοντας μία σάουνα με energy saving Redlight™ θερμαντήρες όχι μόνο εξοικονομείτε χρήματα αλλά προ-
στατεύετε και το περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα χρόνιων ερευνών, τα προϊόντα αυτά εξοικονομούν ενέργεια στο 
μέγιστο βαθμό. Υψηλή θερμαντική απόδοση επιτυγχάνεται με 30% λιγότερη ενέργεια από ότι απαιτεί μια αντίσταση 
θερμαντήρα.

Χαρακτηριστική διάρκεια ζωής 5000-7000 ώρες.

Προσφέρει άμεσα μία αίσθηση ζεστασιάς στον ίδιο χρόνο που θερμαίνεται μία λάμπα. Σε άλλες σάουνες ο χρόνος 
αυτός θα έφτανε στα 15-20 λεπτά, στον οποίο πρέπει εσείς να περιμένετε και το ρολόι του ρεύματος καταγράφει!

Οι συγκεκριμένες σάουνες εκπέμπουν μόνο με τις λεγόμενες «υπέρυθρες ακτίνες» (FIR), μεταξύ 1,5 μ και 15 μ. 

Το δέρμα απορροφά τις υπέρυθρες ακτίνες ταχύτερα. Δίνει την αίσθηση της φωτιάς στο τζάκι. Δεν εκπέμπουν καθό-
λου βλαβερές και υψηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικές UV ακτίνες. Οι υπέρυθρες ακτίνες επιδρούν κατευθείαν 
πάνω στο σώμα χωρίς να θερμαίνουν τον αέρα γύρω.

The raw material of our infrasaunas - is a knot-free luxury wood with special appearance and fragrance. 
The most precious and durable type of woods. Its colour is not as red as its name marks. Has tones like 
pale honey, light caramel or amber. Red Cedar's oil is anti-inflammatory, cell regeneration, wound healing, 
lymphatic system controller and detoxification. Works as an effective expectorant, particularly in the winter 
season. Its characteristic flavor has a positive effect on the soul: strengthens, heats, reposes and renovates; 
relieves stress and fret. These saunas keep their fragrance for many years.
Purchase of an infrasauna with energy saving Redlight™ carbon heaters not only saves money but helps 
to protect the Earth's resources. We reached our products maximum energy savings in all respects as a 
result of our researches. High thermal efficiency reached with 30% less than the energy demand of a metal 
heating element.
Characterized longevity, 5000-7000 hours.
Gives an immediate felt of warm with a similar heating time of a bulb. In other manufacturer's saunas this 
time could take 15-20 minutes, which time you must wait and your electric meter spins.
Our infrasaunas radiate solely in the so-called "far infrared rays" (FIR) province, between 1.5 m and 15 m. 
This province is called "life-giving light".
The skin absorbs far infrared rays faster. Gives similar thermal comfort of a fireplace fire. Doesn't emit 
harmful, high-frequency electromagnetic and UV rays.
Far infrared rays take effect directly on the body without the warm-up of surrounding air.
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HELIOS (Lx WxH) 900 x 850 x 2100 mm

Σάουνες υπέρυθρης ακτινοβολίας
FAR infrared saunas

HELIOS

Mοντέλο
Model

Μέγεθος (Μήκος x  Πλάτος χ Ύψος)
Size (Length x Width x Height)

Helios 900 x 850 x 2100 mm

Χαρακτηριστικά:

• Σάουνα υπέρυθρης ακτινοβολίας για 1 άτομο.
• Υλικό: Ξύλο κόκκινου κέδρου χωρίς ρόζους. 
• 6 mm φιμέ γυάλινη πόρτα ασφαλείας και πλαϊνά 

μέρη.
• Ηλεκτρονικός έλεγχος. 
• 5 θερμαντικές αντιστάσεις ενεργειακής απόδοσης 

Redlight™ 1,7 kW/230V.
• Φωτισμός χρωματοθεραπείας (LED).
• Ενσωματωμένο στερεοφωνικό ραδιόφωνο.
• Ανεμιστήρας.

Specifications:

• Infrared sauna for 1 person.
• Material: lump-free red cedar wood.
• 6 mm smoke colour safety-glass door  

and side panels.
• Computerized control.
• 5 pcs energy-efficient Redlight™ heaters:  

1,7 kW/230V.
• Chromotherapy lighting (LED).
• Built-in stereo FM radio.  
• Fan.


