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klimat

Na zdrowie, na kondycj  i samopoczucie, 

na odporno  i na cellulitis... D ugo mo na by

wylicza  korzy ci, jakie niesie ciep o. 

Jego zbawienne dzia anie znane jest 

ludziom od tysi cleci; nowo  polega na 

tym, e dzi  mo emy korzysta  z uroków 

gor cych k pieli – na mokro lub na sucho 

– we w asnym domu. A je li chcemy, niemal 

wszystkie rodzaje regeneruj cych seansów 

zapewni nam jedna kabina.

Regularne k piele w gor cym po- 

wietrzu wpisuj  si  w filozofi  well-

ness, której pó  wieku temu da  pocz tek

ameryka ski lekarz Halbert Dunn. Idea to 

bardzo pojemna: mie ci regeneracj

w saunie, dobro dziejstwa hydromasa u,

relaks przez me dytacj , ale i lektur

doskona ej ksi ki czy... picie aroma-

tycznej zielonej herbaty. Bo wellness to po 

prostu osi gany poprzez zdrowy styl ycia

stan równowagi cia a i umys u, g bokie

poczucie zdrowia i zadowolenia, prze-

ciwie stwo znu enia i choroby.

równikowy
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Sauna wnosi w t  dziedzin  wiele dobre-

go. Hartuje, pomaga zwalcza  typowe dla 

przej ciowych okresów roku infekcje, przy-

spiesza przemian  materii, pobudza uk ad

kr enia i poprawia ogóln  wydolno  orga-

nizmu oczyszczaj c go z toksyn. Przynosi 

tak e ulg  napi tym zm czonym mi niom

oraz obola ym stawom. I cho  nie wszyscy 

mog  z niej korzysta  – przeciwwskazaniem 

s  m.in. przewlek e schorzenia serca, p uc,

choroba wrzodowa czy niektóre choroby 

oczu – warto poleci  j  ka demu, kto z tru-

dem apie oddech w codziennej gonitwie.

Mamy zreszt  do wyboru ró ne stopnie 

„cieplnego wtajemniczenia”. Sucha sauna 

fi ska – przyjemno  tylko dla or ów, któ-

rym niestraszna temperatura si gaj ca 

110–120°C. Sauna parowa, nazywana te

a ni  rzymsk , w której wilgotno  docho-

dzi chwilami do poziomu 100%, za to tem-

peratura jest znacznie ni sza – 40–50°C. 

Wreszcie kabina ciep a (tzw. infrared) do 

suchych k pieli w promieniach podczerwo-

nych ju  od 35°C – tu znajdziemy warunki 

odpowiednie dla osób w ka dym wieku 

i ka dej kondycji.

1 Pozosta my

w kontakcie. 

Wzrokowym

– przeszklona 

sauna Fintura 3 to 

rozwi zanie idealne 

dla towarzyskich. 

Mo e w niej

wygodnie wypoczywa  a

sze  osób; tym, dla których 

nie starczy miejsca, pozostanie wgl d w sytuacj

przez szklane ciany. Kabina o wymiarach 

245 x 195 x 201 cm mo e by  wyko czona

na kilka sposobów. Na zdj ciu zestaw 

kolorystyczny maho /srebro; dost pne te

wyko czenie grafit i bambus. 

Cena – od ok. 10 000 do 11 700 z

2 Gor ca kombinacja. T  saun  mo na

wyposa y  w sanarium z funkcj  SaunaPur, 

które jest po czeniem kilku ró nych form 

k pieli cieplnej. Wyboru pomi dzy seansem 

tropikalnym, agodn  saun  parow ,

saun  klasyczn  i aromatyczn  k piel  zio ow

dokonuje si  przez naci ni cie guzika. 

Nad poziomem wilgotno ci i temperatury oraz 

p ynno ci  zmian czuwa mikroprocesor. 

Mo emy te  wybra  sposób wyko czenia,

np. jednolite panele z jod y Hemlock, drewniane 

odeskowanie, wierk naturalny lub lazurowany 

na bia o, ciemne drewno Wenge

3 Przyjemnie z natury. Aromat drewna 

i ywy ogie  widoczny przez aroodporn

szybk  – takie atrakcje zapewnia opalany 

drewnem piec Harvia. Os ona wykonana 

jest ze stali nierdzewnej odpornej

na wysok  temperatur , a eliwne

drzwiczki wyposa ono w nienagrzewaj c

si  r czk
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Pakowne
pude ko

Saun  mo emy wybra  spo ród modeli 

gotowych albo zamówi  jej projekt i wyko-

nanie w specjalistycznej firmie. W obu 

przypadkach warto j  zaplanowa  odpo-

wiednio wcze nie; drugi wariant pozwala 

dostosowa  j  do specyfiki domu: wyko-

rzysta  du  wn k , skosy poddasza, nie-

wielkie pomieszczenie. Musimy jednak 

zmie ci  w saunie co najmniej dwie awy

d ugo ci min. 180 cm oraz piec – dzi  naj-

cz ciej elektryczny, o mocy ok. 1 kW na 

1 m3 kabiny.

Nowoczesne urz dzenie dwufunkcyjne 

typu kombi (z wytwornic  pary) pozwoli nam 

w jednym miejscu korzysta  z kilku rodza-

jów regeneruj cych seansów: sauny suchej, 

mokrej i a ni parowej. Dzi ki gene-

ratorowi pary mo emy przy tym 

za ywa  relaksuj cej aromaterapii w won-

nych oparach zió  czy olejków eterycznych. 

W ka dej saunie mo na te  zamontowa

panele solne, które przekszta c  j  w soln

grot  o specyficznym mikroklimacie; wiele 

osób chwali sobie dzia anie zawartych w soli 

mikroelementów, agodz cych alergie 

i wzmacniaj cych uk ad oddechowy.

Producenci oferuj  zwykle wyposa enie

dodatkowe: sterownik zewn trzny (cz sto

ze zdalnym pilotem), o wietlenie podstawo-

we i dodatkowe (dekoracyjne, np. efekt 

gwia dzistego nieba lub mo liwo  zmiany 

barwy wiat a), instalacj  audio z g o nika-

mi odpornymi na wilgo  i temperatur ,

ceber z czerpakiem do polewania rozgrza-

nych w piecu kamieni, klepsydr , termo-

metr i higrometr.

4 Przyjd  na gotowe. Luksusow  saun  Space 

Vision po prostu wstawia si  w naro niku; kabina 

wyposa ona jest w kana y do przeprowadzenia 

przewodów, o wietlenie, transformator, kratki 

wentylacyjne oraz akcesoria od monta u.

Z zewn trz boazeria olchowa, w rodku

wyselekcjonowane drewno osiki

5 Gor ce ABC. W saunie liczy si  tak e nastrój. 

D ugie awki na dwóch poziomach to mo liwo

zachowania najkorzystniejszej horyzontalnej 

pozycji i wyboru temperatury. Polewaj c wod

rozgrzane na piecu kamienie, podnosimy 

wilgotno  i sch adzamy nieco powietrze. 

Do tego o wietlenie: niera ce, nastrojowe, 

ukryte za drewnianymi elementami zabudowy 

6 Kombinat ciep a. Wybieraj c opcj  maksymal-

n  do sauny Ori, zyskujemy pomieszczenie do 

gruntownej odnowy biologicznej: funkcj  sauny 

parowej i suchej, mo liwo  terapii zio ami,

zapachami i wiat em

5

fot. Wandex
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Sauna wymaga towarzystwa. Tu  obok 

powinni my przewidzie  natrysk lub bali ,

daj c  mo liwo  zanurzenia ca ego cia a.

Wa ne, by sch adza  je pocz wszy od 

do u, dlatego deszczownica to za ma o;

niezb dna b dzie s uchawka prysznicowa 

z w em. Warto pomy le  o miejscu prze-

znaczonym do nacierania cia a lodem – taki 

zabieg wspaniale o ywia. W pomieszczeniu 

s siaduj cym z saun  przydadz  si  te

le anki, pozwalaj ce wypocz  pomi dzy

seansami.

7   Odnowa na sucho. Coraz wi ksz

popularno  zdobywaj  kabiny infrared, 

w których ciep o promieni podczerwonych 

g boko wnika w tkanki, regeneruj c je, 

poprawiaj c samopoczucie, oczyszczaj c

skór  i pomagaj c pozby  si  nadmiaru kalorii. 

Kabin  ciep a mo na zamontowa  nawet 

w ma ej azience; zajmie tyle miejsca, 

co zwyk a kabina prysznicowa. Nie wymaga 

przy tym w asnej wentylacji ani monta u pieca 

– dla niewielkiego modelu wystarczy gniazdko 

elektryczne z napi ciem 230V. Z zalet 

promieniowania IR mo na korzysta  w ka dym

wieku; seanse s  szczególnie polecane 

sportowcom – podnosz  wydajno  uk adu

sercowo-naczyniowego i doskonale 

przygotowuj  organizm do zwi kszonego

wysi ku, przynosz  te  ulg  w leczeniu kontuzji 

kostnych i mi niowych

8   Pod solarnym niebem. Gdy podreperuje-

my ju  swoj  kondycj  w saunie, pomy lmy

o urodzie. Doskona ym uzupe nieniem

domowego gabinetu odnowy b dzie solarium. 

Tradycyjne ó ka opalaj ce wymagaj  sporo 

miejsca; sufitowe panele solarne S oneczna

ka mo emy zamontowa  po rodku azienki,

a le ank  lub materac z o y  po seansie. 

Taka k piel s oneczna sprawi nam te  wi ksz

przyjemno  – pod lampami mo na si

wyci gn , jak na prawdziwej pla y. 

Dzi ki doskonale zbalansowanemu 

promieniowaniu UVA i UVB opalenizna b dzie

trwa a, zdrowa i naturalna   

9   Podczerwie  w czerwieni. Kabina 

infrared nie musi wygl da  jak tradycyjna 

sauna. W serii Variomoda znajdziemy 

konstrukcje wyko czone ok adzin  zewn trzn

w ró nych kolorach. Stylowy design pozwala 

dopasowa  je do ka dego pomieszczenia. 

We wn trzu kabiny wyko czonym jasnym 

szlachetnym drewnem choiny skandynawskiej zamontowano promienniki 

p aszczyznowe dyskretnie ukryte za ok adzin cian

W Finlandii na pi ciu mieszka ców przypada 

jedna sauna, dlatego Finowie to prawdziwi eks-

perci odnowy biologicznej; wi kszo  z nich 

za ywa gor cych seansów 2–3 razy w tygodniu, 

oko o 2 godziny po posi ku, co jest najbardziej 

polecanym sposobem korzystania z gor cej 

sauny. Jeden pobyt nie powinien przekracza

kwadransa, a ca kowity dzienny czas k pieli 

– 30–40 minut. Pomi dzy seansami ch odzimy

cia o wod  i odpo czywamy, popijaj c regeneruj cy

napój, np. sok owocowy. Wycieramy si  te  do 

sucha – po wej ciu do rozgrzanej kabiny krople 

potu na skórze mog yby nas poparzy . Nieco 

inny charakter ma tradycyjna bania, popularna na 

pó nocy Rosji. Drewnian  kabin  Rosjanie 

ustawiaj  cz sto nad brzegiem jeziora lub rzeki, 

a przebywaj  w niej, jak d ugo maj  ochot .

Pozwala na to agodniejszy klimat w mokrej sau-

nie rosyjskiej: wchodzi si  do niej podczas roz-

palania ognia w piecu, a temperatur  reguluje 

obficie polewaj c kamienie wod . K pieli towarzyszy pobudzaj ce ch ostanie cia a witkami 

z brzozy, pokrzywy lub ja owca. Bania jest miejscem spotka  towarzyskich, po czonych

z piciem herbaty z dodatkiem zió  lub miodu, a cz sto tak e rosyjskiej wódki.

By
jak Finowiejak Finowie
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10 - 11   Po bizantyjsku. Tradycyjna a nia parowa jest królestwem celebry, oczekujemy od niej 

wyj tkowych dozna . By je odnale , potrzebne s  nie tylko odpowiednie warunki fizyczne, 

ale tak e wra enia wizualne. Najlepiej zatrudni  przy projekcie specjalist  technicznego 

i architekta wn trz; ich wiedza pozwoli skoordynowa  elementy wp ywaj ce na nasze odczucia 

zmys owe. Do wyko czenia kabiny najlepsze b d  kamie  lub ceramika, które pozwol  utrzyma

wn trze w ryzach stylu. Szklan  mozaik  (na zdj ciu) idealnie ob o ymy ob e awy i le anki,

podest do masa u czy ozdobny postument

12 W wiecie magii. Ba niowy klimat skomponuj  kolory – ciemne i nasycone, podkre lone

tajemniczym wiat em. Nastrój pomog  wykreowa  ukryte oprawy o wietleniowe

i wyeksponowane ozdoby z kamieni szlachetnych

13 W wersji kompaktowej. Wariant bez tradycjonalistycznych sentymentów, za to komfortowy 

i wielofunkcyjny: kabina prysznicowa Santorini De Lux KA-123, z funkcj  hydromasa u, sauny 

mokrej i a ni parowej. Mo liwo  regulacji emisji pary i temperatury od 25 do 60°C, 

oraz zaprogramowania sekwencji k pielowej. Panel prysznicowy z deszczownic  pozwoli 

sch odzi  cia o po seansie i podda  si  pobudzaj cemu masa owi.

W kabinie znajdziemy te  siedzisko, pó k  na przybory, górne o wietlenie oraz... 

telewizor z monitorem LCD 7" i radio (15 stacji). Mo emy te  pod czy  odtwarzacz CD, 

MP3 oraz telefon

fot. Saunet
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W tureckim
hamamie

Je li miejsce nam pozwala, zaprojektujmy a ni  w prawdziwie 

bliskowschodnim stylu. B dzie to namiastka podró y w czasie 

i przestrzeni – w prawdziwym publicznym hamamie jest kilka 

pomieszcze  i wiele mo liwo ci sp dzenia czasu: k piel solna, 

masa  pian  lub olejkami, k piel z wzajemnym obmywaniem czy 

b otne ok ady. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by w du ym

wn trzu wymurowa  podgrzewany stó  do masa u i... zach ci  do 

wspó pracy najbli szych. a nia to tak e wymarzone miejsce na 

relaksuj ce spotkania i d ugie rozmowy z rodzin  czy 

przyjació mi.

Niezb dne b dzie doprowadzenie przewodu wentylacyjnego, 

zasilania dla generatora pary (jedno- lub trójfazowego, zale nie od 

mocy urz dzenia), zamontowanie bezpieczników i wy cznika

ró nicowo-pr dowego, wykonanie odp ywu w pod odze, a tak e

doprowadzenie wody. Wyj tkowe efekty zapewni nam instalacja 

wiat owodowa i monta  wodoodpornych g o ników.            
fot. Klafs
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