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Szanowny Kliencie, 
 
Gratulujemy zakupu sauny, sauny nowej generacji na świecie. Jesteśmy przekonani, że              
w nadchodzących latach będziesz korzystać z wielu zalet sauny. 
 
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem sauny. Zalecamy zachowanie 
niniejszej instrukcji do okresowego przeglądu i wykorzystania w przyszłości. 
 
Ten wzrost i sukces przypisuję wyłącznie zadowoleniu naszych klientów, uznanym korzyściom 
zdrowotnym i jakości naszego wykonania. Używamy tylko najlepszych materiałów,                   
w połączeniu z najnowocześniejszą konstrukcją i najwyższymi standardami bezpieczeństwa       
w branży. 
 
Będziesz zaskoczony odczuwalnym wpływem na uśmierzenie bólu, kontrolę wagi, stymulację 
skóry i redukcję stresu dzięki zwiększonemu przepływowi krwi podczas korzystania z sauny. 
 
Niezależnie od Twoich potrzeb, zapraszamy Cię do doświadczenia różnicy w saunie: różnicy     
w korzyściach zdrowotnych, różnicy w jakości i różnicy w podejściu naszego zespołu obsługi      
i wsparcia. 
 
Cały zespół czeka na spełnienie Twoich potrzeb. 
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●●● Ogólna charakterystyka techniczna 

 
1. Funkcje przetwarzane przez mikroprocesory 
2. Regulacja temperatury od 30°C do 60°C. 
3. Regulowany czas oczekiwania od 0 do 60 minut 
4. Cyfrowy czujnik temperatury 
5. Miękki przycisk dotykowy 
6. Trwałe ceramiczne emitery podczerwieni 

 

●●● Informacje o opakowaniach i panelach niestandardowych 

 
Sauna 1-osobowa i sauna 2-osobowa pakowane są w 2 pudełka: 

PROSZĘ ZNALEŹĆ TEN SAM NUMER PUDEŁKA KARTONOWEGO. 
Na przykład: „NO.001 1 OF 2” PASUJE „NO.001 2 OF 2” NA OPAKOWANIU  
KARTONOWYM. Wtedy bardzo łatwo złożysz nasz zestaw. 
 

 
Modele narożne dla 2 osób, sauny dla 3 osób i więcej pakowane są w 3 pudełka 
 

PROSZĘ ZNALEŹĆ TEN SAM NUMER PUDEŁKA KARTONOWEGO. 
Na przykład: "NR.001 1 Z 3" DOPASUJ "NR.001 2 Z 3" DOPASUJ "NR.001 3 Z 3" WŁ. 
OPAKOWANIE KARTONOWE. Wtedy bardzo łatwo złożysz nasz zestaw. 

 
 
 

NOTATKA: 

PROSZĘ NIE MIESZAĆ OPAKOWANIA (OZNACZA, ŻE CZĘŚCI Z RÓŻNYCH 
OPAKOWAŃ NIE MOGĄ INSTALOWAĆ LUB WYMIENIĆ). 
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Poniżej zdjęcia poszczególnych paneli dla modelu 2-osobowego. Inne modele różnią się. 
 
 

Panel frontowy Podłoga 
 

  
 

Dach Panel tylny 
 

  
Panel boczny Panel boczny 

 

  

Siedzisko Promiennik ławki 
 

  
 
 
 
 
OSTRZEŻENIE!!! Gniazdko dostarczone przez producenta powinno być instalowane wyłącznie 
przez wykwalifikowanego elektryka. 
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1. Panel lewy 2. Panel sterowania 3. Panel frontowy 
4. Panel podłogi 5. Promiennik ławki 6. Siedzisko 
7. Panel prawy 8. Panel tylny 9. Panel dachu 
10. Koloroterapia 11. Światło do czytania 12. Uchwyt na kubek 
13. Radio / MP3-Player    
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●●● Instrukcja montażu 
 
Do montażu sauny wymagane są co najmniej 2 osoby. 
Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed montażem i instalacją sauny zgodnie z 
poniższymi krokami: 
 

(1) Ustawienie płyty podłogi 
 
Połóż dolną płytę na suchym i wysokim podłożu, unikając wody i dużej wilgotności.

 
 

(2) Montaż panela tylnego 
 
Umieść tylną ścianę na płycie podstawy i dociśnij ją do stałego panelu na płycie podstawy. Jedna 
osoba musi trzymać tylną ścianę, inna robi kolejny krok. 
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(3) Montaż lewego i prawego panela 
 
Umieść lewy panel na dolnym panelu, wyrównaj oba panele i połącz je klamrami. W ten sam sposób 
zainstaluj prawy panel. 

 
 

(4) Montaż ławki I promiennika 
 
Umieść płytę grzewczą ławki na płycie dolnej i upewnij się, że jest dobrze połączona ze ścianami 
bocznymi. 
Podłącz przewody grzejnika ławkowego. 
Zamontuj płytę ochronną tak, aby przesuwała się po poziomej płycie grzewczej ławki, wsuń ławkę 
na tylną ścianę, aż się zatrzyma, i upewnij się, że wszystkie płyty są dobrze połączone. 
 

.  
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(5) Montaż oparcia 
 
Przykręć oparcie do tylnej ściany 

 
 
(6) Montaż panela frontowego 

 
Umieść przedni panel na dolnym panelu i połącz go z bocznymi panelami za pomocą 
klamer. 
Uchwyty na kubki są fabrycznie zainstalowane na panelu przednim. Upewnij się, że 
są dobrze połączone ze ścianami bocznymi 
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(7) Montaż dachu 
 

1. Umieść panel dachowy na zmontowanych panelach, upewniając się, że montaż 
każdego panelu jest dobrze połączony. 

Uwaga: Z przodu iz tyłu są przewody, które przeciągniesz przez otwory w dachu, 
upewnij się, że kable nie zostaną przytrzaśnięte przez panele. W przeciwnym razie 
przewody zostaną uszkodzone. 
 

 
 
Przykręć osłonę przeciwpyłową do dachu 
 

 
 
 
(8) Połącz kable w dachu 

 
1. Podłącz przewody grzejne w następujący sposób 
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2. Podłącz kable sterujące w następujący sposób: 

  
3. Podłącz kable i antenę odtwarzacza MP3 

-Kable: kolor czerwony i czarny 
-Lewy przewód głośnikowy: kolor niebieski i niebiesko-czarny; 
-Właściwy kabel głośnikowy: kolor zielony i zielono-czarny 

  
- Kabel antenowy 

 

 
 

(9) Montaż uchwytów drzwi 
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●●● Instrukcja obsługi paneli sterowania Version 1 
 
 

 
 

PANEL STEROWANIA 

Temperatura + / - (Przycisk) Ustaw temperaturę 
Czas + / - (Przycisk) Ustaw czas 

MOC- (Przycisk) Włączanie/wyłączanie 
Wyświetlacz mocy/ciepła/ustawienia Wyświetlacz statusu 
Przycisk  ℃ / ℉ Przełącz na ℃ lub ℉ 

OŚWIETLENIE -(Przycisk) Oświetlenie 

 
Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego. 
 
A) URUCHAMIANIE 

1. Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć urządzenie. Włączy się wskaźnik POWER. 
2. Naciśnij przycisk SET, aby rozpocząć. Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden 
przycisk, sauna uruchomi się automatycznie z wstępnie ustawionymi ustawieniami 38 minut i 104 ℉ 
(40 ℃) (ustawienie fabryczne). 
 
B) TEMPERATUR UND ZEIT EINSTELLEN 
1. Ponownie naciśnij przycisk SET. WSKAŹNIK USTAWIEŃ jest włączony. 
2. Naciśnij przyciski TEMPERATURE + / TEMPERATURE-, aby ustawić temperaturę. Za 
każdym razem wartość temperatury wzrasta lub maleje o 1 stopień. Możesz przyspieszyć tempo 
zmian, przytrzymując przyciski +/-. 

Naciśnij ponownie przycisk SET, a teraz okno temperatury pokazuje aktualną temperaturę.
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3. Naciśnij przycisk TIME + lub -, aby ustawić czas. Wartość czasu jest każdorazowo zwiększana lub 
zmniejszana o 1 minutę. Możesz przyspieszyć tempo zmian, przytrzymując przyciski +/-. Okno 
czasowe pokazuje czas odliczania do nagrzania. 
 
C) WYŁĄCZANIE SAUNY 
Naciśnij ponownie przycisk ZASILANIE, aby wyłączyć saunę. 

 
D) USTAWIANIE WYŚWIETLANA ℉ LUB ℃ 

W trybie bez ustawień naciśnij przycisk ℉ / ℃. Możesz przełączać się między dwucyfrowym stopniem 
Celsjusza a trzycyfrowym stopniem Fahrenheita. Odpowiednio zaświecą się wskaźniki ℉ / ℃. 
 
E) OŚWIETLENIE 

Naciśnij przycisk LIGHT, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie wnętrza. 
 

●●● Instrukcja odtwarzacza radiowego Wersja 1 
 
 

 
 
 
1. WŁACZNIK 
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć radio. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć radio. 
2. TRYB 
Durch Drücken dieser Taste können Sie zwischen USB / SD, AUX oder Bluetooth 
wechseln 
3. PASMO / AMS 
Możesz przełączać się między FM i AM przez krótkie naciśnięcie tego przycisku. 
Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby zapisać stację. 
4. WYCISZANIE 
Naciśnij ten przycisk, aby wyciszyć radio. 
5. ODTWARZAJ / WSTRZYMUJ 
Naciśnięcie tego przycisku w trybie radia powoduje zapisanie stacji jedna po drugiej. 
6. Jeśli odtwarzasz muzykę przez Bluetooth, pamięć USB lub kartę SD, muzykę można 

zatrzymać i ponownie uruchomić. 
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7. KLAWISZE NAWIGACYJNE 
W trybie radia: użyj tych przycisków, aby automatycznie wyszukiwać stacje po krótkim 
naciśnięciu przycisku. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby ręcznie 
dostroić częstotliwość. 
W trybie muzycznym przez Bluetooth, pamięć USB, port AUX lub kartę SD: 
Za pomocą przycisków nawigacyjnych można przełączać się do przodu i do tyłu. 
Naciśnij i przytrzymaj przyciski przez około 2 sekundy, aby przewinąć do przodu lub 
do tyłu. Użyj przycisku PLAY / PAUSE, aby zatrzymać przewijanie do tyłu. 
 
8. VOLUMEN 
Użyj tych przycisków, aby wyregulować głośność. Wyświetlacz pokazuje głośność. To 
od 0 do 40.  
9. AUX-Złącze 
10. Gniazdo karty SD 
11. Gniazdo USB 
12. Bluetooth 
13. Pilot zdalnego sterowania 
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●●● Instrukcja obsługi paneli sterowania 

Wersja 2 (w tym radio) 

 

  
 

Dwa okna wyświetlacza: 
-Lewe pole: temperatura w czasie rzeczywistym; 
-Prawe pole: Pozostały czas; 

 
 

 
 

3 LED-Kontrolka: 
-Dioda LED zasilania 
-Wskaźnik ogrzewania: włączony, gdy ogrzewanie jest włączone i wyłączone, gdy ogrzewanie jest 
wyłączone; 
-F wyświetlacz: dla Fahrenheita; -C wyświetlacz: dla stopni celsjusza; 

 

Panel sterowania z 7 funkcjami: 

1) WŁĄCZNIK : Sauna włączona / wyłączona. 

2) LICHT   światło wewnętrzne/zewnętrzne 
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Naciśnij przycisk, aby włączyć oświetlenie wewnętrzne, 
Naciśnij ponownie, aby wyłączyć światło wewnętrzne i włączyć światło zewnętrzne, naciśnij 
ponownie, aby włączyć światło wewnętrzne/zewnętrzne 
Naciśnij ponownie, aby wyłączyć oświetlenie wewnętrzne/zewnętrzne. 

KOLOR ŚWIATŁA   : Koloroterapia 
Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć kolorowe światło, 
Gdy kolorowe światło jest włączone, naciśnij przycisk przez 2 sekundy, panel wyświetlacza 
temperatury pokaże „LX” (X dla 1-9), a następnie naciśnij ponownie przycisk, aby zmienić 
kolorowe światło i moc. 

 
3) TEMPERATURA   lub   : 

Naciśnij przycisk lub  aby zwiększać lub zmniejszać temperaturę o 1 stopień na raz. 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk w celu szybkiej regulacji. 

Naciśnij przycisk lub  przełączać się między stopniami Fahrenheita i Celsjusza 

4) CZAS   lub  : 

Naciśnij prycisk lub  aby zwiększać lub zmniejszać czas o 1 minutę za każdym razem. 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk w celu szybkiej regulacji. 

w stanie "MODE" naciśnij przycisk lub  aby wyregulować głośność. 

5）MODE   : 
Naciśnij przycisk, aby wybrać tryb radia, bluetooth i USB. Numer urządzenia Bluetooth to BT301 

6) ODTWÓRZ/PAUZA ： 

-w trybie radiowym： 

Naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby automatycznie wyszukać i zapisać kanały radiowe. 
Po zakończeniu wyszukiwania naciśnij przycisk, aby przejść do następnego kanału. 

 
-w trybie Bluetooth/USB: naciśnij przycisk, aby przejść do następnego utworu. 

 

7）MUTE   : 
-w trybie FM: naciśnij ten przycisk, aby wyciszyć. 
W trybie Bluetooth i USB: naciśnij ten przycisk, aby wstrzymać odtwarzanie. 

 
 
●●● Wskazówki użytkowania 

 
Przeczytaj wszystkie instrukcje BHP. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do celowości 
korzystania z sauny na podczerwień, skonsultuj się z lekarzem. Jeśli podczas sesji poczujesz 
senność lub gorąco, natychmiast opuść saunę. 
1. Ustaw temperaturę na komfortowym poziomie, zwykle 40-50 ° C. 
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2. Poczekaj około 8-15 minut na rozgrzanie sauny przed rozpoczęciem sesji. 
3. Pocenie zaczyna się w ciągu 6 do 15 minut od nadepnięcia na urządzenie. Zalecamy, aby seans 

w saunie nie przekraczał 30 minut. 
4. Gdy temperatura osiągnie zadany poziom, grzałki regularnie się wyłączają i ponownie włączają, 

aby utrzymać żądany poziom temperatury w saunie. 
Drzwi wejściowe / okno i / lub wentylację sufitową można otworzyć w dowolnym momencie, aby 
wpuścić świeże powietrze do sauny. 
Unikalna właściwość podczerwieni przenikania bezpośrednio do ciała bez podgrzewania 
powietrza pomiędzy nimi umożliwia użytkownikom sauny pełne wykorzystanie, gdy drzwi lub 
okno sauny są otwarte w celu wentylacji. 
Proszę wypić trochę wody przed, w trakcie i po seansie w saunie. W rezultacie utracone płyny z 
organizmu są uzupełniane przez pot. 
Wzięcie gorącego prysznica lub kąpieli przed pójściem do sauny dodatkowo zwiększy pot. Jednak 
przed wejściem do sauny należy ją dokładnie wysuszyć, ponieważ nadmiar wody może poplamić lub 
wypaczyć drewno. Prysznic po sesji jest orzeźwiający i spłukuje pot z twojego ciała. 
Aby wchłonąć pot i utrzymać saunę w czystości podczas seansu, połóż ręcznik na ławce i podłodze 
sauny. Miej pod ręką ręcznik, aby zetrzeć nadmiar potu z ciała. 

 

●●●Przeciwskazania 
 
Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i postępuj zgodnie z nimi. 
Podczas instalacji i użytkowania tego sprzętu elektrycznego należy zawsze przestrzegać 
podstawowych środków ostrożności. 
Nie korzystaj z sauny bezpośrednio po intensywnym wysiłku fizycznym. Odczekaj co 
najmniej 30 minut, aż ciało całkowicie się ochłodzi. 
 
Środki ostrożności 
a. Nie susz ubrań ani nie zostawiaj ręczników w saunie. Unikaj ognia. 
b. Aby uniknąć oparzeń lub porażenia prądem, nie dotykaj ani nie używaj metalowych 

narzędzi na pokrywie zasilania elementów grzejnych dalekiej podczerwieni. Nie 
dotykaj żarówki w saunie. Jeśli żarówka wymaga wymiany, wyłącz ją i poczekaj, aż 
sauna się wyłączy i żarówka ostygnie 

c. Nie spryskuj wodą promiennika podczerwieni. Ta czynność może spowodować 
porażenie prądem lub uszkodzenie elementów grzejnych. 

d. Verwenden Sie die Sauna nicht, wenn Sie eine der folgenden Bedingungen haben: 
Otwarte rany 
Choroby oczu 
Nasilenie oparzeń słonecznych 
Zabronione są osoby starsze i słabe, zwłaszcza chore, kobiety w ciąży i niemowlęta. 
Dzieci powyżej 6. roku życia mogą korzystać z sauny pod opieką osoby dorosłej. 
Jeśli masz jaką kolwiek chorobę bezpośrednio związaną z temperaturą, skonsultuj się z 
lekarzem przed użyciem. 
Osoby otyłe lub cierpiące na choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie krwi, problemy z 
krążeniem lub cukrzycą powinny przed skorzystaniem z sauny skonsultować się z 
lekarzem. 
Osoby przyjmujące leki powinny skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z 
sauny, ponieważ niektóre leki mogą powodować senność, podczas gdy inne mogą 
wpływać na tętno, ciśnienie krwi i krążenie. 
Nie umieszczaj zwierząt domowych w saunie. 
Nie korzystaj z sauny będąc pod wpływem alkoholu. Spożywanie alkoholu, narkotyków lub 
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leków przed lub w trakcie seansu w saunie może prowadzić do utraty przytomności 
 
 

●●● Często Zadawane Pytania 
 
Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone, zanim to zrobisz. 
Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego 
personel serwisowy lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia. 

1. Panele sterowania nie działają 
 

Podłącz ponownie kable z rozdzielnic w dachu 
Wskaźnik zasilania nie świeci 

Ponownie naciśnij zabezpieczenie nadprądowe, jak pokazano na poniższych fotografiach: 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Lampka do czytania nie działa 
- Sprawdź kabel żarówki i podłącz go ponownie. 

- zmień nową zarówkę 

Ściśnij oprawkę wraz z osłoną od góry do dołu, a następnie wyciągnij wtyczkę w dół. 
Zdejmij metalową szpilkę wokół żarówki, jednocześnie usuwając uszkodzoną żarówkę. 
Następnie umieść nową żarówkę w pierwotnym miejscu, załóż długopis i zainstaluj go na 
górze. 
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3. Promiennik nie działa 
 

  Problem Wyjaśnienie Rozwiązanie 
 
 
1 

Część 
promiennika  nie 
nagrzewa się. 

 
Promiennik jest uszkodzony. Wymień promiennik. 

Część prmienników jest uszkodzona 
podłączony lub przepalona. 

 
Połącz je ponownie. 

 
 
 

2 

 
 
Całe sauna nie 
nagrzewa się. 

 
Przekaźnik jest uszkodzony. 

Zamień to 
Przekaźnik wyłączony. 

 
Panel sterowania jest uszkodzony. Wymień panel 

sterowania. 
 
Wtyczka nie jest prawidłowo włożona. 

Zamknij sauna 
ponownie włączona. 

 

3 

 
Promiennik 
ławkowy nie 
nagrzewa się. 

Kabel grzejnika ławkowego nie jest 
podłączony do gniazdka z tyłu. 

 
Podłącz go 
ponownie. 

 

4. Wymiana promiennika podczerwieni. 
Najpierw zdejmij metalową osłonę grzejnika. 

1. Dokręć i przesuń śruby pokrywy wyjściowej. 
Zakręcić ceramiczną nasadkę tubusu, zdjąć ceramiczną osłonę, odkręcić metalową śrubę 
znajdującą się pomiędzy nimi i odsunąć przewody. 

2. Wykonaj ten sam proces jak w punkcie 2, a następnie  zdemontuj stalowy drut z dolnej 
rury montażowej. 

 Podczas ponownego montażu postępuj zgodnie z krokami od 3 do 1.  
Na koniec zamknij pokrywę ochronną. 
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●●●Konserwacja 
 
1. Konserwacja 
a. Panel przedni należy czyścić wilgotnym ręcznikiem lub w razie potrzeby myć niewielką ilością 
mydła do rąk i ciepłej wody. Pomieszczenie sauny należy czyścić wilgotną bawełnianą szmatką, a 
następnie osuszyć czystym, suchym ręcznikiem. Nie używaj w saunie benzenu, alkoholu ani silnych 
środków czyszczących.  

UWAGA: Wszelkie chemikalia, które mogą uszkodzić materiały drewniane, uszkodzą saunę i 
warstwę ochronną na drewnie. 

Transport I przechowywanie 
Unikaj deszczu, śniegu lub poważnych kolizji podczas transportu. 
Nie przechowywać w wilgotnym otoczeniu. 
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●●● Wyłącznie model 4-osobowy: 
 
 

 
 

Dostępne są 2 ławki dla modeli 4-osobowych. Poziome prowadnice ławki znajdują się z przodu iz 
tyłu. Wsuń ławkę do końca, aż dotknie bocznej ściany i będzie bezpieczna. 
Panel przedni należy zamontować przed montażem stołowych paneli grzewczych i ławek dla 
modeli 4-osobowych. 
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●●● Model narożny: 
 
Umieść płytę podstawy na podłodze. 
Podłącz lewy panel tylny do dołu, dopasowując panel tylny do rowka 

 
Płyta dolna. Dopasuj klamry na obu panelach i zabezpiecz je w razie potrzeby. 

 
 

 
Połącz dwa tylne panele, łącząc ze sobą klamry i zabezpieczając je na miejscu 

. 

 
Połącz panele boczne (lewy i prawy) z tylnym panelem za pomocą przesuwnych zawiasów. Każda 
ściana boczna ma białą etykietę, aby zidentyfikować, z której strony jest. Panel z napisem „LEWO” 
należy umieścić po lewej stronie patrząc do sauny od przodu. Panel z napisem „PRAWY” należy 
umieścić po prawej stronie patrząc na saunę od przodu. 
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Najpierw zainstaluj odpowiednią ławę grzewczą, przesuwając ją po poziomych prowadnicach 
ławki. Następnie zainstaluj lewy zespół grzewczy. Kontynuuj instalację prawego i lewego brzegu. 
Uważaj, aby nie zarysować sąsiednich paneli podczas wsuwania się do ławki. Wsuń ławki do 
końca, aż dotkną tylnej ściany i będą bezpieczne. 

 

 

 
 

Umieść cały przedni panel we wgłębieniu na dolnym panelu. Wyrównaj sprzączki na obu 
panelach bocznych i zabezpiecz przez zapięcie. 

Umieść górną płytę na zmontowanych płytach 
1. Górny panel sterowania musi być ustawiony tak, aby kable na górnym panelu sterowania 

znajdowały się w lewym przednim rogu, tuż nad odtwarzaczem CD. 
2.  Ostrożnie umieść górną płytę na pozostałych zmontowanych płytach. Mając wszystkie rogi na 

miejscu, delikatnie popchnij górną deskę z zewnętrznych rogów, aż będzie dobrze przylegać do 
pozostałych desek 

3. Upewnij się, że kable w przednich lewych rogach nie są przyciśnięte między panelami 

. 

 
 

WŁĄCZNIK LAMPY ZEWNĘTRZNEJ 

Aby cieszyć się luksusowym oświetleniem zewnętrznym, włącz przełącznik w lewym górnym rogu. 
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●●● Ochrona przeciwpyłowa dachu： 

 
Poniższe zdjęcia przedstawiają osłonę przeciwpyłową dachu sauny. 
Stałe cykle to otwory na gwoździe w górnej części sauny, w które należy wbić gwoździe 
(rozmiar: 4-M4X30). UWAGA: Modele jednoosobowe nie mają otworów na gwoździe w saunach 
 

Model dwuosobowy, taki jak poniżej, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Model dla 3 osób jak poniżej 
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Model 4-osobowy jak poniżej 

 
 
 
 
Model narożny 3 osobowy jak poniżej 
 

 


