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SAUNA NENÍ 
NEDOSAŽITELNÝ 

 LUXUS
Říká Marek Kracík, ředitel společnosti Marimex, která nedávno v Praze otevřela největší 
Sauna centrum ve střední Evropě – showroom, který má velký potenciál změnit pohled 
Čechů na saunování a oslovit nejen majitele rodinných domů, ale také bytů.

Tex: Ondřej Krejčí     Foto: archiv Marimex a Jana Labuťová

Společnost Marimex je známá především jako prodejce bazénů a spa, 
nyní rozjíždí velkou kampaň zaměřenou na saunování – znamená to snad 
odklon od „modrých lagun“? 
Vůbec ne! Samozřejmě nadále se hodláme plně věnovat sortimentu 
bazénů. Ale bazény jsou o létě, zatímco sauny jsou prioritou pro pod-
zimní a zimní období, které nastává. Jsou to dvě rozdílná odvětví, se 
kterými pracujeme. Cítíme v  sortimentu saun opravdu silný poten-
ciál. Protože zatímco bazény jsou určeny pro zákazníky, kteří mají 
rodinný dům se zahradou, se saunami se nám otevírá možnost oslovit 
také majitele bytů.
 
Jedná se jen o majitele větších bytů nebo i o vlastníky bytů menších?
Díky kompaktním rozměrům si naši infrasaunu může pořídit majitel 
jakéhokoliv bytu – 2+kk, 1+kk, na  tom opravdu nezáleží. Rozměry 
tohoto zařízení jsou opravdu minimální. Oslovujeme všechny majitele 

bytů, kteří si chtějí dopřát relaxaci, chtějí trochu změnit životní styl, 
protože každý by se o sebe měl v dnešní době starat trochu jinak, než 
tomu bylo před pěti, deseti lety. Dnešní styl života si prostě žádá jiný 
přístup k relaxaci. Mnoho z nás tráví převážnou část dne v kanceláři, 
ve stresovém prostředí a tělo logicky potřebuje kompenzaci, odpoči-
nek, který mu dokáže perfektně poskytnout právě sauna. 

Dnešní životní styl tomuto nápadu bude zřejmě přát…
Jsme o tom přesvědčeni. Kdo pracuje, je prakticky pořád ve stresu, 
navíc lidé už nechtějí za relaxací dojíždět třeba hodinu do wellness 
centra. Hodně lidí cvičí doma, chodí běhat, v zimě na běžky, a když 
přijdou domů, mohou se prohřát a zregenerovat v sauně. Doma, v kli-
du, pohodlí, okamžitě. Nemusí se sebrat a jet přes celé město do well-
ness klubu, kde navíc zaplatí nemalé vstupné. Nejsou prostě tolik 
limitovaní a to je obrovská výhoda. 
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MAREK KRACÍK (1970)
Generální ředitel MARIMEX CZ s.r.o.

Poté co načerpal inspiraci během 
svého studijního pobytu v USA, stal 

se jedním ze zakladatelů společnosti 
MARIMEX. Ta je již od roku 1993 
průkopníkem v nabídce wellness 

sortimentu v České republice. Pod 
jeho úspěšným vedením se společnost 

stala lídrem v prodeji bazénů, 
expandovala do zahraničí a také 

přinesla českým zákazníkům do té 
doby nevídanou nabídku kvalitních 

a zároveň dostupných infrasaun.
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Zvládne takovouto saunu smontovat zákazník sám nebo je nutná 
montáž odborníky? 
Infrasauny Marimex mají poměrně jednoduchou konstrukci, takže 
její montáž zvládne uživatel bez problémů svépomocí během něko-
lika desítek minut. To je hodně silný argument pro pořízení, protože 
zákazník si může začít užívat infrasaunu prakticky okamžitě poté, kdy 
mu ji bezplatně doručíme domů. 

Existuje nějaké omezení například z hlediska umístění infrasauny? 
Vůbec ne, řada klientů si sauna pořídí nejen do koupelny, ale klidně 
do  ložnice, kuchyně, dokonce i do obývacího pokoje. Je hezké sle-
dovat, že sauna se pak stane centrem jejich domácnosti, které jim 
poskytuje relaxaci tolik nutnou v dnešní době zaměřené na extrémní 
pracovní výkonnost. 

Co technické požadavky na místnost?
Stačí infrasaunu umístit na  rovný 
podklad – dlažbu, lino, parkety, la-
minát. Instalace nevyžaduje žádné 
stavební úpravy, jedinou potřebnou 
věcí je obyčejná elektrická zásuvka. 

Což mě přivádí k otázce energetické 
náročnosti sauny…
Infrasauna má spotřebu asi jako průměrná rychlovarná konvice. 
O vyhřátí se stará topení s příkonem 1–2 kW, což je srovnatelná hod-

nota s běžnými kuchyňskými spotřebiči. Vybrat si můžete infrasauny 
s keramickými nebo karbonovými topidly. 

Jaký je v topidlech rozdíl?
Karemická topidla produkují infračervené záření díky tenkým kera-
mickým trubicím umístěným napříč saunou. Zpravidla se tato sauna 
vyhřeje rychleji než sauna s karbonovými topidly, ta ale zase osloví 
zákazníky nižšími provozními náklady a delší životností. 

Spotřeba infrasauny je velmi nízká, ale co pořizovací cena? 
U mnoha lidí evokuje sauna luxusní, nedostupné zboží…
A to je právě zažité dogma, které měníme. Naše společnost nabízí zá-
kaznicky nejoblíbenější infrakabiny v  cenové relaci kolem patnácti 

až pětadvaceti tisíc korun, což je, 
troufám si říci, bezkonkurenční 
cena. Podařilo se nám změnit dosa-
žitelnost saun a přesunout je na trhu 
finančně o  třídu níže při zachování 
prvotřídní kvality výrobků. 

Kromě infrasaun nabízíte i sauny 
finské, jaký je v nich rozdíl? 
Za prvé v teplotě – saunování v in-
frasauně probíhá při teplotách 

35–60 °C, zatímco ve finské sauně je teplota klidně i 100 °C a více. 
V dnešní době klienti preferují spíše infrasauny, nicméně stále exis-

„NAŠE SPOLEČNOST NABÍZÍ 
ZÁKAZNICKY NEJOBLÍBENĚJŠÍ 

INFRAKABINY V CENOVÉ 
RELACI KOLEM PATNÁCTI 

AŽ PĚTADVACETI TISÍC KORUN.“
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1    Infrasauna Dante

2    Infrasauna z kolekce Standard

3    Sauna Profi R

4    Infrasauna InfraMar 3001 H 
zvenku…

5    …a zevnitř

6    Rozměrově kompaktní 
infrasauna Picolo
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tuje poměrně dost lidí, kteří si přejí při saunování teplotu právě 
kolem 100 °C. 

Další rozdíl je ve způsobu ohřívání těla – zářiče infrasaun ohřívají 
tělo postupně, takže se nejedná o velkou změnu teploty jako při vstu-
pu do vyhřáté finské sauny. 

Zmínil jste, že klienti spíše preferují infrasauny, jaký je důvod? 
Příliš vysoká teplota velké části lidí nevyhovuje. Saunování ve 100 °C 
je pro člověka poměrně náročné, při této teplotě není možné dělat 
v sauně nic jiného než sedět nebo ležet, extremní teplota většinu osob 
obtěžuje. Navíc není tento způsob saunování vhodný pro starší lidi, 
lidi trpící chorobami srdce či astmatem a není vhodný ani pro děti. 
Infrasauny jsou v tomhle „přátelštější“. Mohou je bez problémů využí-
vat i starší lidé, astmatici a děti. Než se člověk v infrasauně začne potit, 
může si například číst, v pohodě konverzovat, poslouchat hudbu…

Poslouchat hudbu?...
Jasně, kabiny mají zabudovaný mp3 přehrávač, aby relaxace byla na-
prosto dokonalá. V nabídce je řada dalších zajímavých doplňků saun, 
jako je osvětlení, věšák na ručník, polička na nápoje nebo ozonový 
generátor. Nechybí samozřejmě digitální kontrolní panel pro nastave-
ní doby saunování, teploty… 

Potřebuji k sauně něco jiného než sprchu? Například ochlazovací 
bazének?
Ne, sprcha naprosto stačí. 

Jeden ze zakladatelů České asociace 
Wellness, založené v roce 2007. 
Od roku 2008 je jejím prezidentem. 
Ve své soukromé praxi se věnuje 
rehabilitaci – chiropraxi. V současné 
době je ředitelem VOŠ ČSTV.

DR. JAN HEJMA (1958)

ÚČINKY INFRASAUN
Tepelná terapie v infrasauně bývá lékaři doporučována jako podpora 
odstraňování bolesti svalů, zabraňuje svalovým křečím a může pomoci 
při odstraňování otoků vzniklých v důsledku některých zranění. 
„V infrasaunách vidím velkou budoucnost vzhledem k tomu, že jejich 
blahodárných účinků se dosahuje při výrazně nižší zátěži organismu,“ říká 
doktor Jan Hejma. „Infrasauny zlepšují imunitní systém, protože zvýšení 
teploty funguje jako přirozený lék, který zpomaluje množení bakterií 
a virů. Pocení v sauně umožňuje našemu tělu zbavit se všech druhů 
toxinů a dá mu tak možnost obnovit přirozenou rovnováhu.“ Infrasauny 
pomáhají také při kosmetických problémech, konkrétně při vzniku 
celulitidy. „Stimulování krevního oběhu pomocí infrasauny je skvělý 
způsob, jak začít s redukcí celulitidy,“ dodává doktor Hejma. Kromě výše 
zmíněných pozitivních účinků sauny prokazatelně pomáhají při léčbě 
kožních nemocí, například lupénky, a posilují kardiovaskulární systém 
– tělo se totiž snaží snížit svoji teplotu zvýšením frekvence srdečních 
stahů. A zvýšená tepová frekvence má posilující efekt kardiovaskulárního 
systému srovnatelný například se sportovní zátěží.

Z jakého dřeva jsou sauny vyráběné?
Z kanadského jedlovce, též známého jako hemlock, odolné dřeviny 
světlehnědé až narůžovělé barvy. Nebo z červeného cedru, což je, dá 
se říci, legenda mezi dřevinami, protože velmi dobře odolává vlhkosti, 
hnilobě a napadení škůdci. Navíc zůstává toto dřevo stále lehce aro-
matické, takže sauna při používání krásně voní. 

Jaké poskytujete na sauny záruku? 
Na infrasauny tři roky, což je nadstandardní garance, kterou si mů-
žeme dovolit díky létům zkušeností. Svým výrobkům věříme. Naše 
infrasauny mají navíc certifikát FSC, který zaručuje, že naše zboží 
podporuje lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem. 

V září jste v Praze otevřeli největší Sauna centrum ve střední Evropě, 
na co se klienti mohou těšit?
V Sauna centru je vystaveno dvacet pět infrasaun, jedenáct finských 
saun z  toho dvě sauny jsou umístěné v  exteriéru. Zákazník si tedy 
může vyzkoušet prakticky celý sortiment, seznámit se do detailu s de-

„DÍKY KOMPAKTNÍM ROZMĚRŮM SI 
NAŠI INFRASAUNU MŮŽE POŘÍDIT 
MAJITEL JAKÉHOKOLIV BYTU.“
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„MNOHO Z NÁS TRÁVÍ PŘEVÁŽNOU ČÁST  
DNE V KANCELÁŘI, VE STRESOVÉM 
PROSTŘEDÍ A TĚLO LOGICKY 
POTŘEBUJE KOMPENZACI, ODPOČINEK, 
KTERÝ MU DOKÁŽE PERFEKTNĚ 
POSKYTNOUT PRÁVĚ SAUNA.“

Kajakářka Štepánka Hilgertová a výživový poradce 
Petr Havlíček – oba tvářemi infrasaun Marimex

Finská sauna Svea

Finská sauna Sonja

Interiér finské sauny
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www.dovolena.cz 
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Společnost Marimex CZ s.r.o. poskytuje své služby na českém trhu již 
od roku 1993. Svým zbožím a službami, zejména v oblasti bazénové techniky, 
uspokojuje potřeby zákazníků nejen u nás, ale i v zahraničí. Jako první 
na český trh přinesla nabídku infrasaun a stala se tak průkopníky této unikátní 
léčebné a regenerační technologie u nás. 9. září otevřela společnost Marimex 
největší Sauna centrum v Evropě. Na ploše  500 m2 je vystaveno více než 
45 infrasaun, finských saun a vířivých van. Součástí prodejní plochy je 
i  prodej doplňků do saun – vonné oleje, soli, čisticí prostředky, apod.
Více na www.marimex.cz

MARIMEX
signem našich výrobků. Samozřejmě je zde odborný personál, který 
je připravený zodpovědět zákazníkům jakékoliv dotazy, pomoci jim 
s výběrem nejvhodnější sauny… 

Od září není tak dlouhá doba, ale můžete i tak říci, zda Sauna centrum 
plní vaše očekávání? 
Na sto procent. Máme otevřeno sedm dní v týdnu, což je hodně dů-
ležité. V týdnu jsou lidé v práci, takže přicházejí spíše vpodvečer, ale 
o víkendu sem přijíždějí celé rodiny, které se chtějí podrobněji sezná-
mit s naší nabídkou. 

Nebojíte se například konkurence internetového prodeje? 
Za prvé naše ceny saun plně konkurují internetovým nabídkám, spíše 
je předčí. Ale hlavně, saunu si musíte vyzkoušet naživo, „osahat“ si ji 
a musíte mít možnost porovnat jednotlivé typy. V tom je právě skvělá 
velikost našeho Sauna centra, na internetu můžete maximálně porov-
nat dva obrázky vedle sebe. Ale hlavně, jak jsem říkal, je zde připravený 
proškolený tým zaměstnanců – vede ho pan Šerák, který má s naším 
sortimentem dvacetiletou zkušenost. O technické specifikaci saun do-
káže mluvit hodiny, zákazníci z celé republiky za ním jezdí pro radu.

Osobně jsem na Sauna centrum nesmírně pyšný, protože je to něco 
víc než jen showroom. Vládne tu příjemná atmosféra, sauny můžeme 
natopit, zákazník cítí vůni dřeva. Můžete se v sauně posadit nebo si 
lehnout a zjistit, jak vám prostor vyhovuje, jestli je dostatečně velký… 

Tváří Sauna centra se stala například kajakářka Štěpánka Hilgertová, 
výživový poradce Petr Havlíček…
Ano, mám velkou radost, že se nám podařilo navázat spolupráci 
s  těmito lidmi, kteří mohou pozitivní účinky sauny potvrdit. Petr 
Havlíček byl například donedávna odpůrcem saunování a dnes si jej 
užívá s celou rodinou. Štepánka Hilgertová se mi zase svěřila, jak je 
úžasné po tréninku zajít do infrasauny a nechat si prohřát svaly, je to 
pro ni perfektní regenerace po tréninku. Je skvělé, že ta kampaň není 
jen o známých tvářích, ale že za ní stojí osobní zkušenost a naladění 
na stejnou notu.  ■

KOMERČNÍ PREZENTACE
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