
FINSKÉ SAUNY Marimex
Saunování je ideálním prostředkem pro uvolnění mysli a zregenerování těla. Tradiční finské sauny Marimex SISU 
přinesou blahodárné účinky wellness přímo do vašeho domova. Vynikají designovými prvky, jednoduchostí 
montáže, funkčností a dostupností. Sauny jsou určeny do vnitřních prostor s minimální teplotou 15°C a možností 
odvětrávání. Kouzlo relaxace si tak můžete užívat kdy chcete, jak dlouho chcete a hlavně v soukromí.

Finské sauny pracují na základě termoterapie – léčebné metody, která využívá příznivé účinky mírného přehřátí 
tkání. Saunování posiluje imunitu, zvyšuje odolnost organismu, zpomaluje jeho stárnutí a chrání před civilizačními 
chorobami. Pomáhá snižovat hladinu cukru u diabetiků, podporuje funkci srdečního svalu. Zlepšuje prokrvení  
a urychluje hojení ran. Zároveň velmi pozitivně působí na psychiku člověka.  

Marimex SISU L
Počet osob: 2 - 3

Rozměry: 150 x 110 x 190 cm

Druh dřeva: hemlock

Maximální teplota: 70 - 90 °C

Doba natopení: 30 - 40 minut

Značka kamen: Harvia - s integrovaným ovládáním 

Výkon kamen: 3 000 W 

Saunové příslušenství:  vědro, naběračka, teploměr a vlhkoměr, přesýpací 

hodiny, 2x opěrka zad
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Co je Sisu? Sisu je finský životní styl, jehož 
podstata tkví v zlepšování pohody, větším 
úspěchu v životních výzvách, podpoře 
vytrvalosti a dosahování cílů. Spadá do něj 
i tradiční finské saunování.



Marimex SISU XXL
Počet osob: 6

Rozměry: 200 x 175 x 190 cm

Druh dřeva (vnitřní): hemlock

Druh dřeva (vnější): marupa/cedr

Maximální teplota: 70 - 90 °C

Doba natopení: 30 - 40 minut

Značka kamen: Harvia - s integrovaným ovládáním 

Výkon kamen: 4 500 W 

Saunové příslušenství:  vědro, naběračka, teploměr a vlhkoměr, přesýpací 

hodiny, barevné osvětlení s dálkovým ovládáním, 

integrované opěrky zad
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Finské sauny Marimex zakoupíte v široké partnerské síti, více na www.marimex.cz.
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V naší nabídce naleznete 
také mnoho rozličných druhů 
saunovacích doplňků. Například 
bohatý výběr solných lamp 
a krystalů, kartáčů, žínek, 
masážítek, nebo opěrek zad.


