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Objevte kouzlo zdraví a relaxace

V dnešním světě jsme neustále v pohybu, což nám ponechává stále méně času, abychom 
o sebe pečovali. Pod neustálým tlakem života ztrácíme přehled o tom, co je skutečně 
důležité - naše zdraví. Důsledkem naší uspěchané doby je mimo jiné i špatný jídelníček. 
Začínáme hůře jíst a méně sportovat. To má neblahý efekt na naše tělo. S přibývajícími lety 
se postupně snižuje jeho schopnost regenerovat a uzdravovat se. Je proto velmi důležité, 
abychom si všichni na péči o sebe našli čas. Paradoxně, čím složitější je pro nás tento 
čas si najít, tím více to potřebujeme. Pro naše tělo je nezbytné se regenerovat a během 
relaxace a odpočinku v sauně je mu umožněna komplexní revitalizace. To platí obzvláště 
pro saunování v infrasauně. 
Saunování v infrasaunách Marimex přináší blahodárný pocit pohody, pročištění organismu, 
zvýšení obranyschopnosti, prokrvení celého těla a uvolnění svalstva.

Speciální infračervené záření keramických či karbonových topidel bylo patentováno 
Dr. Tadashi Ishikawou z Japonska již v roce 1965. Infračervený tepelný systém se v zahraničí 
nazývá „DOMÁCÍ LÉKAŘ“ a vede k velmi účinné detoxikaci organismu a léčbě našeho těla 
při teplotě do 60 oC. Při této teplotě dochází k intenzivnímu pocení a uvolnění svalové 
tkáně. Infrasauna je vhodná i pro osoby, které se léčí s krevním tlakem nebo těžce snášejí 
vysokou teplotu v klasické sauně. Po celou dobu pobytu v kabině dýcháte vzduch o teplotě 
20–60 oC, protože 80–90% vyzařovaného tepla vstřebá vaše tělo a jen zbytek se rozptýlí 
do prostoru kabiny. To je zásadní rozdíl mezi klasickou saunou a infrasaunou.

ŠTĚPÁNKA HILGERTOVÁ

Reprezentantka ve vodním slalomu, 
dvojnásobná olympijská vítězka,
mistryně světa a Evropy

Infrasauny Marimex mi 
pomáhají dosahovat těch 
nejvyšších cílů…

”
”
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Nejlepší čeští sportovci se 
saunují v infrasaunách 
Marimex...

"Ve sportu, stejně jako v životě, je 
nejdůležitější pevné zdraví. K jeho 
udržení mi výrazně přispívá pra-
videlné saunování.
Zvolila jsem prověřenou kvalitu 
infrasaun Marimex, jenž mi po-
máhají jak relaxovat, tak přede-
vším regenerovat po náročných 
fyzických výkonech. Neváhejte 
využít všestranně blahodárných 
účinků infrasaun i vy, kdykoliv se 
vám zachce v pohodlí vašeho do-
mova…"
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Dr. JAN HEJMA (* 24. 10. 1958 Praha)

Jeden ze zakladatelů České asociace 
Wellness, založené v roce 2007. Od roku 2008 
je jejím prezidentem. ČAW poskytuje záštitu 
provozovatelům, dodavatelům a  zájemcům 
v  oblasti wellness v  ČR. Ve  své soukromé 
praxi se věnuje rehabilitaci – chiropraxi. 
V současnosti je ředitelem VOŠ ČSTV.

„V  infrasaunách vidím velkou 
budoucnost vzhledem k tomu, 
že jejich blahodárných účinků 
se dosahuje při výrazně nižší 
zátěži organismu.“

TERAPEUTICKÉ ÚČINKY

Efekt infračervené terapie byl zdoku-

mentován mnoha klinickými studie-

mi. Tyto studie poskytují důkazy, že 

tepelná terapie je efektivní při úlevě 

běžných stavů způsobujících bolest, 

jako je například menstruační bolest 

či bolesti páteře. Tepelná terapie 

v  infrasauně bývá lékaři doporu-

čována jako podpora odstraňování

bolesti svalů, zabraňuje svalovým 

křečím a také může napomoci snížit otoky spojené s určitými druhy zra-

nění. Díky teplu vyzařovanému při infračervené terapii relaxuje svalstvo, 

zvyšuje se ohebnost a rozsah pohybu. Terapeutické přínosy byly také za-

znamenány v souvislosti s vazy, šlachami, kloubními pouzdry, které byly 

zjizveny nebo staženy. Díky infračervené terapii máte možnost zlepšit pruž-

nost vašich tkání za hranice vašich očekávání.

ZLEPŠENÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU

Působení tepla a následné zvýšení tělesné teploty působí jako lék – simuluje 

horečku, tím aktivuje a posiluje imunitní systém, zvýší se počet bílých krvinek 

a obranyschopnost organismu. Horečka je přirozená uzdravující reakce 

organismu, zpomaluje množení bakterií a virů a usmrcuje je. My se hned 

cítíme o poznání lépe.

PŘIROZENÁ DETOXIKACE ORGANISMU

Nemusíte polykat pilulky, konzumovat různé detoxikační koktejly a držet 

striktní dietu, abyste si očistili tělo a začali vypadat a cítit se lépe. Infračervená 

terapie představuje mnohem elegantnější řešení. Nabízí nám naprosto 

přirozenou cestu detoxikace těla. Pocení v sauně umožňuje našemu tělu 

zbavit se všech druhů toxinů a dá mu tak možnost obnovit přirozenou 

rovnováhu. Jeden litr potu vyprodukovaný saunováním v klasické sauně 

obsahuje cca 3 % toxinů, u infrasauny to může být až 20 %.

TAJEMSTVÍ HUBNUTÍ POMOCÍ INFRASAUNY

Při pocení v infrasauně spalujete kalorie a jediné co pro to musíte udělat, 

je sedět a relaxovat. Při pravidelném používání infrasauny je možné spálit 

saunováním 600–800 kcal. Tomuto procesu napomáhá hluboké pronikání 

infračervených paprsků, které jsou schopny zahřát vrstvy podkožního 

tuku na dostatečnou teplotu. Podkožní tuk tak může být uvolňován z těla 

společně s potem. Póry se pročistí, kůže bude zdravější a zbavíte se také 

toxinů, které se hromadí v tělesném tuku. Díky obnovené vyváženosti 

metabolismu, které způsobovalo špatné trávení a přírůstky hmotnosti, bude 



vaše cesta k hubnutí snadnější. To je hlavní důvod, proč jsou infrasauny 

uváděny jako efektivní metoda hubnutí.

ODSTRANĚNÍ CELULITIDY 

Každý ví, že dolíčky jsou u miminek roztomilé. Zeptejte se ale jakékoliv 

ženy, jestli si myslí, že dolíčky spojené s celulitidou jsou roztomilé. Určitě 

dostanete zcela odlišnou odpověď. Stimulování našeho krevního oběhu 

pomocí infrasauny je skvělý způsob jak začít s redukcí celulitidy. Díky 

pozitivním zkušenostem mnoha uživatelů po celém světě je zřejmé, že 

infrasauna, ačkoliv sama o sobě není zázračným a samospasitelným 

řešením problémů s celulitidou, je velmi účinným způsobem podpory 

jakékoliv proticelulitidové terapie.

POMOC PŘI LÉČBĚ KOŽNÍCH NEMOCÍ 

Některé kožní problémy, i  když neohrožují na  životě, můžou být 

velmi nepříjemné a  nepohodlné, jako například ekzémy, lupénka 

a kvasinkové infekce. Infračervené záření zrychluje krevní oběh a tak 

umožňuje přepravit mnohem větší množství výživných látek nezbytných 

k regeneraci a samoléčbě kůže.

POSÍLENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU

Napadlo vás někdy, že cesta ke zlepšení vašeho kardiovaskulárního 

systému může být jednoduchá? Můžete zlepšovat fyzickou kondici 

sezením a  relaxováním. Lékařské výzkumy prokazují, že používání 

infrasauny způsobuje efekt „posilování srdce“. Tělo se snaží snížit svoji 

teplotu zvýšením frekvence srdečních stahů. Zvýšená tepová frekvence 

má posilující efekt kardiovaskulárního systému srovnatelný s náročnějším 

tělesným pohybem. Čím více relaxujete, tím více se vaše fyzická kondice 

zlepšuje.

RELAXACE A UVOLNĚNÍ STRESU

Při saunování máte možnost hodit všechny starosti za hlavu, relaxovat 

a odpočinout si. U infrasauny je to o to snazší, že okolní teplota není tak 

vysoká jako u klasických saun a snáze se tak dýchá. Můžete skutečně relaxovat 

při poslechu vaší oblíbené hudby nebo četbě knížky. Infračervená terapie 

navíc stimuluje produkci endorfi nů (tzv. hormonů štěstí).

"Osobně jsem měl možnost si tyto infrasauny vyzkoušet a saunuji 
se pravidelně. Infrasaunu používám také ve své praxi pro uvolnění 
pacienta před terapií. Infrasauny Marimex můžu všem vřele 
doporučit..., říká Dr. Jan Hejma"
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SAUNOVÁNÍ A HUBNUTÍ

Člověk, který se snaží zhubnout, musí mít dostatek nejen pohybu, ale 
i  odpočinku. Čím lépe zrelaxuje, tím lepšího a  delšího sportovního 
výkonu je schopen a tím pádem i lépe hubne. Navíc, posiluje i zdatnost 
kardiovaskulárního systému, který s fyzickou výkonností přímo souvisí.

SAUNOVÁNÍ PO CVIČENÍ

Sportování a saunování patří k sobě. Sauna je vynikající regenerační nástroj. 
Díky vysoké teplotě dochází k velkému prokrvení svalové hmoty až k periferii 
a zvýšenému pocení. Díky tomu dochází k daleko rychlejšímu odvodu 
metabolických zplodin, které naše svaly vyprodukovaly při sportovní zátěži. 
Svaly se zároveň uvolní a zrelaxují.

SAUNOVÁNÍ JAKO RELAXACE

Stres a nadmíra psychické zátěže naše tělo i mysl ničí. Při dlouhodobě 
nekompenzovaném stresu dochází k únavě, depresím, poruchám spánku 
a pocitům bezmoci. Saunování napomáhá důsledky stresu odstraňovat. 
Zlepšuje spánek, potlačuje nervozitu, dobíjí energii a celkově zklidňuje 
tělo i mysl. Pro dosažení optimálních výsledků je vhodné zařadit saunování
v podvečer, alespoň 2 hodiny po jídle. HLAVNÍ PŘÍNOS SAUNOVÁNÍ

Saunování z mého pohledu patří mezi jeden z důležitých regeneračních 

a zdravotně preventivních nástrojů. Pravidelné návštěvy sauny (alespoň 

1x týdně) působí preventivně proti kardiovaskulárním onemocněním, 

onemocněním horních cest dýchacích a celkově posilují imunitu organismu. 

Intenzívní pocení v sauně zároveň napomáhá detoxikaci organismu. A dobrou 

náladu, spojenou s lehkou euforií, zná každý pravidelný návštěvník sauny.

„Zdravý životní styl není jen vyvážený jídelníček. Fyzickou a emo-
cionální relaxaci, regeneraci těla i duše a vnitřní rovnováhu vám 
přinese pravidelné saunování…“ 

PETR HAVlÍČEK (* 1969 )

Je absolventem Vysoké školy zemědělské v Brně. Výživě se věnuje téměř 20 let. Začínal s výživou 
vrcholových sportovců, dnes kromě známých sportovců radí s výživou také českým osobnostem či 
klientům, kteří chtějí zhubnout, změnit životní styl či zlepšit kondici.
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Saunování v  infrasaunách přináší mnoho pozitivních 
zdravotních účinků. U Infrasaun Marimex máte navíc 
jistotu, že je v nich saunování zcela bezpečné neboť jsme 
držiteli potvrzení o jejich zdravotní nezávadnosti, které 
vydává Státní zdravotní ústav.

Na západním pobřeží Britské Kolumbie pro nás společ-
nosti Western Forest a Interfor těží to nejkvalitnější dřevo. 
Firmy Western Forest a Interfor jsme si vybrali nejen kvůli 
kvalitě dodávaného dřeva, ale také díky jejich přístupu 
k ekologii, kde se v maximální míře snaží minimalizovat 
dopady těžby na životní prostředí.

Marimex jako jediný v České republice nabízí na své 
infrasauny nadstandardní tříletou záruku a  to zcela 
zdarma bez jakýchkoliv dalších příplatků.

Naše infrasauny jsou certifikovány v  systému FSC. 
Tento certifikát vám dává záruku, že nákupem na-
šeho zboží podporujete lesní hospodaření šetrné
k přírodě a místním lidem.

7BENEFITY

Benefity našich infrasaun
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kanadský jedlovec červený cedr

Marimex nabízí infrasauny pro jednu až šest osob v několika příjemných 
designech. Při výrobě infrasaun je kladen velký důraz na kvalitu všech použitých 
materiálů a jejich zpracování. Díky dlouholeté tradici, výzkumu a vylepšování 
se vyznačují vysokou stabilitou elektronických součástí. Dřevo pro výrobu 
našich infrasun dovážíme z Kanady a je těženo s ohledem na ekologičnost 
a  šetrné lesní hospodaření. Můžete si vybrat infrasaunu z kanadského 

jedlovce (hemlock) nebo exkluzivního cedru. Jednotlivé typy infrasaun jsou 
vybaveny keramickými a karbonovými topidly. Vzhledem k jednoduchosti 
montáže infrasaun a  jejich energetické nenáročnosti jsou infrasauny 
předurčeny široké veřejnosti. Standardní připojení domácnosti 230 V 
je pro naše infrasauny zcela ideální.
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DŘEVO POUŽÍVANÉ K VÝROBĚ INFRASAUN

KANADSKÝ JEDLOVEC (HEMLOCK) – je exkluzivní odolné dřevo, jeho 
světlehnědý až růžový tón vytváří jedinečný a  charakteristický obraz. 
Specifi cké jsou také tzv. minerální zárůstky, které vytvářejí nahodilé tenké 
proužky, zvýrazňující strukturu dřeva.

ČERVENÝ CEDR – je žijící legenda pro svou vrozenou odolnost vůči 
vlhkosti, hnilobě a napadení škůdci. Dřevo z červeného cedru zůstává stále 
lehce aromatické a jeho charakteristická vůně přidává další dimenzi jeho
univerzální kráse.



TOPIDLA V INFRASAUNÁCH MARIMEX

Do našich infrasaun instalujeme výhradně kvalitní topidla s odborným 
posudkem Ministerstva zdravotnictví a schválením Státního zdravotního 
ústavu. Vybrat si můžete infrasauny s keramickými nebo karbonovými 

topidly. Díky kvalitním topidlům od Marimexu je zabezpečena maximální 
efektivita saunovací procedury, včetně pocitu pohody s harmonizačním 

efektem pro tělo i duši.

9PARAMETRY

KERAMICKÁ TOPIDLA 

– produkují infračervené záření díky tenkým 

skleněným trubicím strategicky umístěných na-

příč saunou. Během produkce infračerveného 

záření vyzařují intenzivní sálavé teplo, které je 

velmi příjemné především při bolestech zad. 

Sauna vybavená keramickými topidly se zpra-

vidla vyhřeje rychleji než sauna s karbonový-

mi topidly. Jejich pořizovací náklady jsou nižší 

a životnost je přibližně 8000 h.

KARBONOVÁ TOPIDLA

– jsou tvořena velmi tenkými karbonovými pásy. 
Zahřívají se o něco pomaleji, ale distribuce in-
fračervených paprsků je mnohem rovnoměrnější
a  efektivnější. Podíl infračervených vln v dlouho-
dobém spektru je vyšší než u keramických topi-
del, takže dokážou snáze a hlouběji proniknout 
do tkání, čímž se terapeutický efekt o něco zvy-
šuje. Pořizovací náklady jsou o něco vyšší, což 
však kompenzují nižší provozní nákladyss a ži-
votnost topidel přibližně 12000 h.

keramické karbonové 

Jsou to právě drobné detaily,
     které vytvářejí dokonalý celek…
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rádio/MP3 přehrávač digitální panel ionizátor/ozonový generátor věšák na ručníky

světlapolička na nápoje opěrka zad rukojeť dveří

RÁDIO/MP3 PŘEHRÁVAČ

– naše infrasauny jsou vybaveny rádiem a MP3 

přehrávačem s  dálkovým ovládáním. Kromě 
klasického rádia je možné přehrávat i hudbu z USB 
disku nebo SD paměťové karty. Díky přiloženému 
kabelu a módu AUX si můžete nově také přehrávat 
hudbu i z vlastního MP3 přehrávače.

IONIZÁTOR

– ionizátor kyslíku obohacuje vzduch velkým 
množstvím záporně nabitých iontů, které mají 
příznivý vliv na naše zdraví. Infrasauny se stávají 
díky ionizátoru ideální pro osoby trpícími alergiemi, 
astmatem nebo sennou rýmou. Čím je ve vzduchu 
více aniontů, tím méně je tam mikrobů. Ačkoli 
užitečné vlastnosti aniontů zůstávaly dlouho 
přehlíženy, jsou velmi důležité pro lidské zdraví. 
Nemůžeme si dovolit jejich léčivé vlastnosti 
přehlížet.

OZONOVÝ GENERÁTOR

– ozon, užívaný primárně k ničení virů, bakterií 
a plísní, přináší lidskému tělu mnohostranný užitek. 
Spektrum zdravotních problémů, jež lze úspěšně 
léčit ozonovou terapií, je značně široké.

DIGITÁLNÍ KONTROLNÍ PANEL – (venkovní/vnitřní/oboustranný)

– intuitivní ovládání infrasauny, nastavení teploty a času saunování

POLIČKA NA NÁPOJE – odložení tekutin nebo provonění infrasauny vonnou svíčkou

OPĚRKA ZAD – pohodlná relaxace v infrasauně

RUKOJEŤ DVEŘÍ – kvalitní masivní rukojeť

OSVĚTLENÍ INFRASAUNY – dle typu infrasauny (střešní/na čtení)

VĚŠÁK NA RUČNÍKY – pověšení ručníku uvnitř infrasauny

10 VÝBAVA
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POPULAR
POPULAR

Řadu Popular zastupují nejoblíbenější a nejznámější 
infrasauny na  českém trhu. Infrasauny InfraMar 
jsou oblíbené svou podobou finským saunám 
a  také kombinací příznivé ceny a  vysoké kvality. 
Dopřejte si blahodárný pocit relaxace v  pohodlí 
domova v infrasaunách InfraMar.

12 POPULAR



INFRAMAR 
3000 H–CER

120 × 120 × 194

PROVEDENÍ: KANADSKÝ JEDLOVEC

TOPIDLA: KERAMICKÁ

osob: osob:

INFRAMAR 
3000 H–CAR

120 × 120 × 194

PROVEDENÍ: KANADSKÝ JEDLOVEC

TOPIDLA: KARBONOVÁ

POPULAR 13
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INFRAMAR 
3000 R–CER

120 × 120 × 194

PROVEDENÍ: CEDR

TOPIDLA: KERAMICKÁ

osob:

INFRAMAR 
3001 H–CER

155 × 125 × 194

PROVEDENÍ: KANADSKÝ JEDLOVEC

TOPIDLA: KERAMICKÁ

osob:
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SINGLE
SINGLE

Infrasauny Single skvěle padnou i do těch nejmenších 
prostor. Tyto infrasauny jsou vhodné pro jednu osobu 
a  jsou proto ideální pro všechny, kteří si chtějí užít 
relaxaci při saunování v soukromí. V infrasaunách řady 
Single vás nebude nic a nikdo rozptylovat.



SINGLE 17

STANDARD
97 × 87 × 186

PROVEDENÍ: KANADSKÝ JEDLOVEC

TOPIDLA: KERAMICKÁ

osob: osob:

PICOLLO
74 x 83 x 170

PROVEDENÍ: KANADSKÝ JEDLOVEC

TOPIDLA: KARBONOVÁ



18 SINGLE

PICOLLO H/R
74 × 83 × 170

PROVEDENÍ: KANADSKÝ JEDLOVEC + CEDR

TOPIDLA: KARBONOVÁ

MARIMEX ECO
93 × 89 × 179

PROVEDENÍ: KANADSKÝ JEDLOVEC

TOPIDLA: KERAMICKÁ

osob: osob:
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Designové infrasauny z naší nabídky si volí zákazníci, 
kteří kromě užitku kladou důraz i na atraktivní provedení. 
Kombinace dřeva a skla, která tyto infrasauny charakte-
rizuje, vtiskne vašemu domovu svěží styl. 

20 DESIGNOVÉ
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CLASSIC 2001
120 × 100 × 194

PROVEDENÍ: KANADSKÝ JEDLOVEC

TOPIDLA: KARBONOVÁ

osob:osob:

CLASSIC 2000
90 × 102 × 194

PROVEDENÍ: KANADSKÝ JEDLOVEC

TOPIDLA: KARBONOVÁ

00C 01

DESIGNOVÉ 21



22 DESIGNOVÉ

VISION 3000
113 × 103 × 194

PROVEDENÍ: KANADSKÝ JEDLOVEC

TOPIDLA: KARBONOVÁ

osob:

CLASSIC 2002
155 × 100 × 194

PROVEDENÍ: KANADSKÝ JEDLOVEC

TOPIDLA: KARBONOVÁ

osob:



VISION 3001
131 × 112 × 194

PROVEDENÍ: KANADSKÝ JEDLOVEC

TOPIDLA: KARBONOVÁ

osob:

DANTE
120 × 105 × 190

PROVEDENÍ: KANADSKÝ JEDLOVEC

TOPIDLA: KERAMICKÁ + KARBONOVÁ

osob:

DESIGNOVÉ 23
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ROHOVÉ
ROHOVÉ

Rohové infrasauny jsou skvělou volbou 
pro celou rodinu nebo zábavu s přáteli. 
Efektivně a prakticky vyplní nevyužitý 
kout vašeho domova nebo bytu 
a zároveň poskytnou dostatek prostoru 
a pohodlí. Podělte se o radost a relaxaci 
ze saunování v  pohodlí domova se 
svými nejbližšími.

24 ROHOVÉ



ROHOVÉ 25

INFRAMAR 3002 R
135 × 135 × 194

PROVEDENÍ: CEDR

TOPIDLA: KERAMICKÁ

osob:

INFRAMAR 3002 H
135 × 135 × 194

PROVEDENÍ: KANADSKÝ JEDLOVEC

TOPIDLA: KERAMICKÁ

osob:



26 ROHOVÉ

GRAND R
185 × 185 × 194

PROVEDENÍ: CEDR 

TOPIDLA: KARBONOVÁ

osob:

GRAND H
185 × 185 × 194

PROVEDENÍ: KANADSKÝ JEDLOVEC

TOPIDLA: KARBONOVÁ

osob:



KOMERČNÍ 27

PROFI XL
185 × 185 × 194

PROVEDENÍ: KANADSKÝ JEDLOVEC

TOPIDLA: KARBONOVÁ

PROFI R
175 × 135 × 194

PROVEDENÍ: CEDR

TOPIDLA: KARBONOVÁ

osob:
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KOMERČNÍ
KOMERČNÍ

Tyto infrasauny jsou vhodné pro domácí využití, ale především jsou 
výbornou volbou pro komerční prostory. Komerční infrasauny svým 
precizním zpracováním splňují přísné směrnice EU. Přednosti jako 
jsou speciálně upravená tvrzená pískovaná skla, kvalitní topidla, to 
nejkvalitnější dřevo v kombinaci s dostatečným prostorem, přinesou 
vašim zákazníkům nezapomenutelný zážitek ze saunování v infrasauně 
a jeden z důvodů, proč se k vám vracet.



FINSKÉ SAUNY
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ÚVOD
ÚVOD

Přijměte saunování jako součást svého životního stylu. 
Využijte staletími prověřený způsob relaxace, duševní 
a tělesné léčby, zesílení radosti ze života. Ponořte své 
tělo do horkého vzduchu, prosyceného vůní dřeva, 
provoněného bylinnými nebo vonnými esencemi. 
Po ochlazení si dopřejte odpočinek v kruhu přátel 
s oblíbeným nápojem. Opakujte celou kůru několikrát 
přesně podle vašeho pocitu a potom prožijte hezký 
večer. Projasní se vám mysl, vyčistí póry, obklopí vás 
klid a pohoda.
Jako novinku letošní sezóny totiž nabízíme kvalitní, 
v Německu vyráběné fi nské sauny, které vám dopřejí  
jedinečnou relaxaci a pohodu v teplotě od 80 do 105 
stupňů Celsia při 80% vlhkosti vzduchu. Vybírat můžete 
z mnoha velikostí a modelů, pro něž si můžete vybrat 
doplňkové příslušenství přesně podle svého vkusu. 

Kouzlo relaxace a zdraví…

ÚVOD 29



DOMÁCÍ
DOMÁCÍ V

Domácí finské sauny nabízejí ten nejvyšší stupeň 

relaxace u vás doma. V kabině vyhřáté až na 105° C 

se zbavíte veškerých starostí, vaše tělo prohřejete až 

do morku kostí a celý organismus se pročistí zevnitř. 

Sauny jsou vyrobeny z nejkvalitnějšího dřeva severského 

smrku a díky svému nadčasovému designu vhodné 

do jakékoli části bytu. I proto se stanou jeho ozdobou 

a především vaší chloubou.

30 DOMÁCÍ



VENKOVNÍ
VENKOVNÍ

FINSKÉ SAUNY 31

Venkovní f inské sauny jsou určeny především 

na  vaši zahradu. Jen s  nimi si můžete dopřát ten 

neopakovatelný zážitek přechodu z extrémně horké 

sauny do ledového bazénku a následné relaxace při 

pomalém chladnutí. Vždyť kdo by nechtěl využívat 

blahodárných účinků saunování, nikým nerušen 

u sebe na zahradě. Dřevěná konstrukce těchto saun 

je velice odolná a přímo uzpůsobena povětrnostním 

podmínkám v průběhu celého roku. 

VENKOVNÍ 31

Kompletní přehled modelů fi nských saun naleznete 

v technické specifi kaci v zadní části tohoto katalogu.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ ŠIROKÝ SORTIMENT PŘÍSLUŠENSTVÍ

A DOPLŇKŮ PRO SAUNY I INFRASAUNY

více na www.marimex.cz

30 PŘÍSLUŠENSTVÍ32



název

InfraMar 3000 H–CER

(2 osoby)

H – kanadský jedlovec

InfraMar 3000 H–CAR

(2 osoby)

H – kanadský jedlovec

R – cedr

InfraMar 3001 CER

(3 osoby)

H – kanadský jedlovec

InfraMar 3002 CER

(2–3 osoby)

H – kanadský jedlovec

R – cedr

PROFI R

(4 osoby)

R – Cedr

rozměr (cm)

šířka x hloubka x 

výška

120 x 120 x 194 120 x 120 x 194 155 x 125 x 194 135 x 135 x 194 175 x 135 x 194

umístění ohřevů

 1.7 kW/230 V  1.6 kW/230 V  2.0 kW/230 V  2.1 kW/230 V 2.4 kW/230 V

počet a typ ohřevů 5 ks keramických topidel 6 ks karbonových topidel 6 ks keramických topidel 7 ks keramických topidel 10 ks karbonových topidel

ovládací panel oboustranný oboustranný oboustranný oboustranný oboustranný

opěrka zad 0 1 1 1 2

sklo a dveře

•  čiré, tvrzené sklo
•  skleněné dveře s dřevěným rámem
•  tloušťka dveřního skla - 5mm

•  čiré, tvrzené sklo
•  skleněné dveře s dřevěným rámem
•  tloušťka dveřního skla - 5mm

•  čiré, tvrzené sklo
•  skleněné dveře s dřevěným rámem
•  tloušťka dveřního skla - 5mm
•  tloušťka okenního skla - 5mm

•  čiré, tvrzené sklo
•  skleněné dveře s dřevěným rámem
•  tloušťka dveřního skla - 5mm
•  tloušťka okenního skla - 5mm

•  pískované tvrzené sklo
•  skleněné dveře s dřevěným rámem
•  tloušťka dveřního skla - 5mm
•  tloušťka okenního skla - 5mm

světla
1 ks světla na čtení

3 ks střešních světel
1 ks světla na čtení

3 ks střešních světel
2 ks světla na čtení
3 ks střešních světel

1 ks světla na čtení
3 ks střešních světel

1 ks světla na čtení
3 ks střešních světel

střešní ventilace • • • • •

teplotní senzor • • • • •

věšák na ručníky • • • • •

ionizátor • • • • •

rádio/MP3
s dálkovým ovl.

• • • • •

polička na nápoje 2 2 2 2 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE INFRASAUN

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 33



název

Profi  XL H – CAR

(4–6 osob)

H – kanadský jedlovec

Grand CAR

(4–6 osob)

H – kanadský jedlovec

R – Cedr

Classic 2000 CAR

(1 osoba)

H – kanadský jedlovec

Classic 2001 CAR

(2 osoby)

H – kanadský jedlovec

Classic 2002 CAR

(3 osoby)

H – kanadský jedlovec

Vision 3000 CAR

(1–2 osoby)

H – kanadský jedlovec

rozměr (cm)

šířka x hloubka x 

výška

185 x 185 x 194 185 x 185 x 194 90 x 102 x 194 120 x 100 x 194 155 x 100 x 194 113 x 103 x 194

umístění ohřevů

 2.25 kW/230 V  2.25 kW/230 V  1.5 kW/230 V 2.0 kW/230 V 2.2KW/230 V 2.05 kW/230 V

počet a typ ohřevů 12 ks karbonových topidel 12 ks karbonových topidel 7 ks karbonových topidel 8 ks karbonových topidel 9 ks karbonových topidel 10 ks karbonových topidel

ovládací panel oboustranný oboustranný vnitřní vnitřní vnitřní vnitřní

opěrka zad 2 2 0 0 0 0

sklo a dveře

•  pískované tvrzené sklo

skleněné dveře s dřevěným 

rámem

•  tloušťka dveřního skla - 5 mm

•  tloušťka okenního skla - 5 mm

•  zelené tvrzené sklo

•  celoskleněné dveře

•  tloušťka dveřního skla - 8 mm

•  tloušťka okenního skla - 5 mm

•  pískované tvrzené sklo

•  celoskleněné dveře

•  tloušťka dveřního skla - 6 mm

•  tloušťka okenního skla - 6 mm

•  pískované tvrzené sklo

•  celoskleněné dveře

•  tloušťka dveřního skla - 6 mm

•  tloušťka okenního skla - 6 mm

•  pískované tvrzené sklo

•  celoskleněné dveře

•  tloušťka dveřního skla - 6 mm

•  tloušťka okenního skla - 6 mm

•  čiré, tvrzené sklo

•  celoskleněné dveře

•  tloušťka dveřního skla - 6 mm

•  tloušťka okenního skla - 6 mm

světla
1 ks světla na čtení

3 ks střešních světel

1 ks světla na čtení

3 ks střešních světel
1 ks světla na čtení 1 ks světla na čtení 1 ks světla na čtení

1 ks světla na čtení

3 ks barevných světel

střešní ventilace • • • • • •

teplotní senzor • • • • • •

věšák na ručníky •

ionizátor • • • • • •

rádio/MP3
s dálkovým ovl.

• • • • • •

polička na nápoje 0 0 0 0 0 0

34 TECHNICKÁ SPECIFIKACE
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název

Vision 3001 CAR

(2–3 osoby)

H – kanadský jedlovec

Picollo CAR

(1 osoba)

H+R - kominace dřevin

H - kanadský jedlovec

Dante

(2 osoby)

H - kanadský jedlovec

Standard CER

(1 osoba)

H - kanadský jedlovec

MARIMEX ECO

(1 osoba)

H - kanadský jedlovec

rozměr (cm)

šířka x hloubka x 

výška

131 x 112 x 194 74 x 83 x 170 120 x 105 x 190 97 x 87 x 186 94,2 x 89 x 179 

umístění ohřevů

2.3 kW/230 V 0.725KW/230 V 1.25 kW/230 V 1.25KW/230 V 1,45 kW / 230 V

počet a typ ohřevů 9 ks karbonových topidel 4 ks karbonových topidel 4 ks keramických topidel 4 ks keramických topidel 4 ks keramických topidel

ovládací panel vnitřní vnitřní oboustranný oboustranný vnitřní

opěrka zad 0 0 0 0 0

sklo a dveře

•  čiré, tvrzené sklo

•  celoskleněné dveře

•  tloušťka dveřního skla - 6 mm

•  tloušťka okenního skla - 6 mm

•  hnědé zrcadlové tvrzené sklo

•  celoskleněné dveře

•  tloušťka dveřního skla - 8 mm

•  hnědé, tvrzené sklo

•  celoskleněné dveře

•  tloušťka dveřního skla - 8 mm

•  tloušťka okenního skla - 8 mm

•  čiré, tvrzené sklo

•  celoskleněné dveře

•  tloušťka dveřního skla - 7 mm

•  čiré tvrzené sklo

•  celoskleněné dveře

•  tlouštka dveřního skla - 6 mm

•  tlouštka okenního skla - 5 mm

světla
1 ks světla na čtení

3 ks barevných světel
1 ks barevných světel 1 ks světla na čtení 1 ks světla na čtení 1 ks světla na čtení

střešní ventilace • • • • •

teplotní senzor • • • • •

věšák na ručníky

ionizátor • •

rádio/MP3
s dálkovým ovl.

•
pouze reproduktory

a MP3 konektor

pouze reproduktory

a MP3 konektor

pouze reproduktory

a MP3 konektor

pouze reproduktory

a MP3 konektor

polička na nápoje 0 1 0 0 0



název Carin Sodin Siirin Bodin Palin Helin

rozměr (cm)

šířka x hloubka x 

výška

196 x 151 x 198 196 x 170 x 198 196 x 170 x 198 196 x 151 x 198 196 x 170 x 198 196 x 196 x 198

3D vizualizace

specifi kace

•  saunový korpus - materiál 

severský smrk nejvyšší kvality 

- síla stěny 68 mm včetně

42 mm minerální izolace

•  2 saunová léhátka š 58 cm 

a š 28 cm z materiálu ABA-

CHI (bezsukový materiál)

•  1 podhlavník

•  ochranná mříž kamen

•  celoskleněné pobronzované

dveře vč. rámu, madla 

a kování

•  saunový korpus - materiál 

severský smrk nejvyšší kvality 

- síla stěny 68 mm včetně

42 mm minerální izolace

•  2 saunová léhátka š 58 cm 

z materiálu ABACHI

(bezsukový materiál)

•  1 podhlavník

•  ochranná mříž kamen

•  celoskleněné pobronzované

dveře vč. rámu, madla 

a kování

•  saunový korpus - materiál 

severský smrk nejvyšší kvality 

- síla stěny 68 mm včetně

42 mm minerální izolace

•  2 saunová léhátka š 58 cm 

z materiálu ABACHI

(bezsukový materiál)

•  1 podhlavník

•  ochranná mříž kamen

•  celoskleněné pobronzované

dveře vč. rámu, madla 

a kování

•  saunový korpus - materiál 

severský smrk nejvyšší kvality 

- síla stěny 68 mm včetně

42 mm minerální izolace

•  saunová léhátka 1x š 58,

1x 28 cm z materiálu ABACHI 

(bezsukový materiál)

•  1 podhlavník

•  ochranná mříž kamen

•  celoskleněné pobronzované

dveře vč. rámu, madla 

a kování

•  saunový korpus - materiál 

severský smrk nejvyšší kvality, 

síla stěny 68 mm včetně

42 mm minerální izolace

•  2 saunová léhátka š 58 cm 

z materiálu ABACHI 

(bezsukový materiál) 

•  1 podhlavník

•  ochranná mříž kamen

•  celoskleněné pobronzované

dveře vč. rámu, madla 

a kování

•  saunový korpus - materiál 

severský smrk nejvyšší kvality 

- síla stěny 68 mm včetně

42 mm minerální izolace

•  3 saunová léhátka

2x š 58 cm, 1 x š 48 cm

z materiálu ABACHI

(bezsukový materiál)

•  1 podhlavník

•  ochranná mříž kamen

•  celoskleněné pobronzované

dveře vč. rámu, madla 

a kování

TECHNICKÁ SPECIFIKACE FINSKÝCH SAUN
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název Rodin Jarin Gobin Parima 2 Parima 3 Parima 4

rozměr (cm)

šířka x hloubka x 

výška

196 x 196 x 198 196 x 196 x 198 231 x 196 x 198 196 x 151 x 198 196 x 196 x 198 231 x 170 x 198

3D vizualizace

specifi kace

•  saunový korpus - materiál 

severský smrk nejvyšší kvality 

- síla stěny 68 mm včetně

42 mm minerální izolace

•  3 saunová léhátka 2x š 58 cm, 

1 x š 48 cm z materiálu ABA-

CHI (bezsukový materiál)

•  1 podhlavník

•  ochranná mříž kamen

•  celoskleněné pobronzované

dveře vč. rámu, madla 

a kování

•  saunový korpus - materiál 

severský smrk nejvyšší kvality 

- síla stěny 68 mm včetně

42 mm minerální izolace

•  3 saunová léhátka 2x š 58 cm, 

1 x š 48 cm z materiálu ABA-

CHI (bezsukový materiál)

•  1 podhlavník

•  ochranná mříž kamen

•  celoskleněné pobronzované

dveře vč. rámu, madla 

a kování

•  saunový korpus - materiál 

severský smrk nejvyšší kvality 

- síla stěny 68 mm včetně

42 mm minerální izolace

•  3 saunová léhátka 2x š 58 cm, 

1 x š 53 cm z materiálu ABA-

CHI (bezsukový materiál)

•  1 podhlavník

•  ochranná mříž kamen

•  celoskleněné pobronzované

dveře vč. rámu, madla 

a kování

•  saunový korpus - materiál 

severský smrk nejvyšší kvality, 

síla stěny 68 mm včetně

42 mm minerální izolace

•  2 saunová léhátka š 58 cm

a š 28 cm z materiálu ABACHI 

(bez sukový materiál)

•  1 podhlavník

•  ochranná mříž kamen

•  celoskleněné dveře

•  zaoblené pobronzované okno 

vedle dveří

•  saunový korpus - materiál 

severský smrk nejvyšší kvality, 

síla stěny 68 mm včetně

42 mm minerální izolace

•  2 saunová léhátka š 58 cm 

z materiálu ABACHI (bez 

sukový materiál)

•  1 podhlavník

•  ochranná mříž kamen

•  celoskleněné pobronzované

dveře vč. rámu, madla 

a kování 

•  zaoblené pobronzované okno 

vedle dveří

•  saunový korpus - materiál 

severský smrk nejvyšší kvality, 

síla stěny 68 mm včetně

42 mm minerální izolace

•  2 saunová léhátka š 58 cm 

z materiálu ABACHI (bez 

sukový materiál)

•  1 podhlavník

•  ochranná mříž kamen

•  celoskleněné pobronzované

dveře vč. rámu, madla 

a kování

•  zaoblené pobronzované okno 

vedle dveří



název Cortona Sonja Svenja Franka Svea Larin

rozměr (cm)

šířka x hloubka x 

výška

218 x 198 x 212 196 x 144 x 202 144 x 144 x 202 144 x 144 x 202 196 x 144 x 202 151 x 151 x 198

3D vizualizace

specifi kace

•  saunový korpus - materiál 

severský smrk nejvyšší kvality

•  síla stěny 40 mm (masiv)

•  2 saunová léhátka š 58 cm 

z materiálu ABACHI (bezsu-

kový materiál)

•  3 podhlavníky Premium

•  lehátkovou bočnici

•  zádovou opěrku

•  regálový systém

•  ochranná mříž kamen

•  celoskleněné pobronzované 

dveře

•  2 okna 

•  osvětlovací římsa včetně 

halogenového osvětlení - 

šířka římsy 14 cm, nemusí se 

montovat

•  saunový korpus - materiál 

severský smrk nejvyšší kvality

•  síla stěny 38 mm (masiv)

• rozměry sauny 196 x 144 cm

•  2 saunové lavice, horní lavice 

s šířkou 55 cm, spodní 25 cm 

z osikového dřeva

•  ochranná mříž pro kamna

•  celoskleněné pobronzované 

dveře

•  čelní vstup

•  saunový korpus - materiál 

severský smrk nejvyšší kvality

• síla stěny 38 mm (masiv)

• rozměry sauny 144 x 144 cm

•  2 saunové lavice, horní lavice 

s šířkou 55 cm, spodní 25 cm 

z osikového dřeva

•  ochranná mříž pro kamna

•  celoskleněné pobronzované 

dveře

•  čelní vstup

•  saunový korpus - materiál 

severský smrk nejvyšší kvality

• síla stěny 38 mm (masiv)

• rozměry sauny 144 x 144 cm

•  2 saunové lavice, horní lavice 

s šířkou 55 cm, spodní 25 cm 

z osikového dřeva

• ochranná mříž pro kamna

•  celoskleněné pobronzované 

dveře

• rohový vstup

•  saunový korpus - materiál 

severský smrk nejvyšší kvality

• síla stěny 38 mm (masiv)

• rozměry sauny 196 x 144 cm

•  2 saunové lavice, horní lavice 

s šířkou 55 cm, spodní 25 cm 

z osikového dřeva

•  ochranná mříž pro kamna

•  celoskleněné pobronzované 

dveře

•  rohový vstup

•  saunový korpus - materiál 

severský smrk nejvyšší kvality 

- síla stěny 68 mm včetně 42 

mm minerální izolace

•  2 saunová léhátka š 53 cm 

z materiálu ABACHI (bezsu-

kový materiál)

•  1 podhlavník

•  ochranná mříž kamen

•  celoskleněné pobronzova-

né dveře vč. rámu, madla 

a kování
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název Anja Mia domek saunový Cubus Premium + sauna venkovní sauna

rozměr (cm)

šířka x hloubka x 

výška

196 x 170 x 202 196 x 170 x 202 320 x 320 x 239 196 x 196 x 201

3D vizualizace

specifi kace

•  saunový korpus - materiál 

severský smrk nejvyšší kvality

•  síla stěny 38 mm (masiv)

•  rozměry sauny 196 x 170 cm

•  2 saunové lavice, horní lavice 

s šířkou 53 cm, spodní 25 cm 

z osikového dřeva

•  ochranná mříž pro kamna

•  celoskleněné pobronzované 

dveře

•  čelní vstup

•  saunový korpus - materiál 

severský smrk nejvyšší kvality

•  síla stěny 38 mm (masiv)

•  rozměry sauny 196 x 170 cm

•  2 saunové lavice, horní lavice 

s šířkou 55 cm, spodní 25 cm 

z osikového dřeva

•  ochranná mříž pro kamna

•  celoskleněné pobronzované 

dveře

•  rohový vstup

Cubus Premium + 

sauna Jarin

(196 x 196 x 198  cm),

přírodní provedení

•  odolný povětrnost-

ním vlivům

•  materiál severský 

smrk nejvyšší kvality

•  Stavební objem: 

22,00 m³

•  posuvné dveře

Cubus Premium + 

sauna Mia

(196 x 170 x 198  cm), 

přírodní provedení

•  odolný povětrnost-

ním vlivům

•  materiál severský 

smrk nejvyšší kvality

•  Stavební objem: 

22,00 m³

•  posuvné dveře

Cubus Premium + 

sauna Lena

(231 x 231 x 198  cm), 

přírodní provedení

•  odolný povětrnost-

ním vlivům

•  materiál severský 

smrk nejvyšší kvality

•  Stavební objem: 

22,00 m³

•  posuvné dveře

Cubus Premium + 

sauna Emilia

(231 x 196 x 198  cm),

přírodní provedení

•  odolný povětrnost-

ním vlivům

•  materiál severský 

smrk nejvyšší kvality

•  Stavební objem: 

22,00 m³

•  posuvné dveře

•  odolná povětrnostním vlivům

•  saunový korpus - materiál

severský smrk nejvyšší kvality

•  síla stěny 38 mm (masiv)

•  2 saunové lavice

•  ochranná mříž pro kamna

•  čelní vstup

•  dveřní zámek
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