
Poznaj na nowo 
kolory życia z

naszym znakomitym 
spa na świeżym

powietrzu



INNOWACYJNOŚĆ. Włożyliśmy wiele wysiłku w ciągłe doskonalenie poprzez
ciągłą współpracę z jednym z wiodących uniwersytetów w kraju (Kowieński Uniwersytet
Technologiczny). Nasze najnowsze projekty obejmują: drukowany 3D termometr
Bluetooth i technologię wizualizacji 3D, których zadaniem jest pomoc klientom w
zrozumieniu i wyborze preferowanego modelu SPA. Przewodzimy w obsłudze klienta. 
Wyrafinowane systemy obsługi klienta, które wykorzystujemy, umożliwiają nam proces 
wdrażania normy ISO 9001. Będąc wśród 5% najsilniejszych przedsiębiorstw finansowych 
na rynku lokalnym, zwracamy dużą uwagę na to, aby uzyskać akredytację ISO i być uzna-
waną firmą na poziomie europejskim.

Dr. Alb ertas K lovas, Prezes i Założyciel firmy TimberIN

OGROMNY WYBÓR RODZAJÓW ZEWNĘTRZNEGO SPA. Z przyjemnością
przedstawiamy naszą ofertę, która jest jedną z największych i najbardziej
konfigurowalnych ofert SPA online. Można wybierać spośród ponad 20 różnych modeli 
balii, 7 różnych drewnianych obiektów i saun oraz 5 różnie zaprojektowanych pieców 
opalanych drewnem

NAJWYŻSZEJ KLASY OBSŁUGA KLIENTA. Zapewniamy, że jedynie znakomicie
wykształcone i profesjonalne osoby będą Ci pomagać na każdym etapie zakupu.
Wierzymy, że obsługa klienta jest jednym z najważniejszych składników udanego biznesu, 
dlatego najpierw wprowadzamy edukację! Jak Pan Horst Schulz, CEO Starbucks
powiedział kiedyś "Jeśli nie masz 100% satysfakcji klienta, musisz się poprawić",
więc stale się poprawiamy. 

NIE STOSUJEMY TWARDEJ STRATEGII SPRZEDAŻY. Priorytetem dla nas jest edukacja 
klienta, aby mógł stać się ekspertem jeszcze przed nabyciem balii. Zawsze aktualizujemy 
na bieżąco nasze strony internetowe w zakresie nowych modeli SPA, często zadawanych 
pytania jak również dostarczamy użyteczne informacje na temat obecnej sytuacji na rynku 
lokalnym. 

JAKOŚĆ I ZAUFANIE. Jakość uzyskuje się przez lata doświadczeń. Dziękujemy
wszystkim, którzy zaufali nam. Niezależnie od tego, czy jesteś z Wielkiej Brytanii,
Niemiec, Francji, Holandii, Belgii, Danii, Włoch, Norwegii, Szwecji czy Polski, nie jesteś 
jedyny. Mamy zadowolonych klientów w całej Europie. Ale ślepo nam nie wierz, odwiedź 
nas na www.timberin.com, wybierz swoją obecną lokalizację i poproś nas o udostępnienie 
określonych kontaktów, abyś osobiście mógł zweryfikować recenzje! Brzmi uczciwie? Tak!
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HISTORIA



ZNAJDZIESZ
TU

 NASZA HISTORIA

BALIE OGRODOWE
- Wellness

- W zabytkowym stylu
- Drewniane

- Owalne - Ofuro
- Tarasowe jacuzzi
Z polipropylenem

SAUNY OGRODOWE
- Igloo

- Beczka
- Prostokątna & Pionowa

Prysznic na świeżym
powietrzu

PIECE OPALANE
DREWNEM DO BALII

DOSTĘPNE
MODYFIKACJE

DREWNIANE BALIE I SAUNY 
D la Relaksu i Zabawy Rodzinnej 

ROZEJŻYJ SIĘ W
NASZEJ OFERCIEON

W TimberIN dążymy do harmonii pomiędzy wyjątkową jakością i konkurencyjną ceną. 
Kąpiele w naszych ręcznie wykonanych baliach lub relaks w naszych rustykalnych saunach 
z pewnością staną się twoimi ulubionymi wspomnieniami!



WELLNESS



MODEL WELLNESS

Luksusowy design i doskonały komfort
Średnica: 1850 mm
Zewnętrzna: 2050 mm
Wysokość ławek: 300 mm
Wkład z włókna szklanego
2 pierścienie ze stali nierdzewnej
Zewnętrzny zawór / kran 
Drewniane wiosło

NR. 1 NAJLEPIEJSPRZEDAJĄCYSIĘ MODEL 

Ergonomiczne siedzenia -stożkowe ściany i ławki

Błyszczący, łatwy do
czyszczenia wkład z
włókna szklanego

Inteligentna konstrukcja
wszystkie urządzenia i
połączenia zamontowane
pod panelami

Zintegrowany piec           zwarta konstrukcja

Podwyższone
siedzenie dla 
dziecka

Zintegrowany piec           zwarta konstrukcjaZintegrowany piec           zwarta konstrukcja35

Inteligentna konstrukcja

połączenia zamontowane

• Wewnętrzna 850 mm
• Wewnętrzna 950 mm

WYSOKOŚĆ:

• Świerk
• Modrzew
• Thermowood
• Dąb

GATUNEK DREWNA PANELI:

• Biały
• Niebieski
• Szary
• Czarny
• Dowolny kolor do wyboru z palety: ralcolor.com

KOLOR WKŁADU:

• Drabina
• A
• B
• C

TYP DREWNIANYCH SCHODKÓW:

• Piec elektryczny 6kW
DODATKOWY PIEC:

• Stal 430
• Stal 316

TYP STALI NIERDZEWNEJ PIECA:

• Ścian
• Dna

IZOLACJA:

• Z włókna szklanego
• Drewniana

POKRYWA:

• System masażu bąbelkami powietrza
• System hydromasażu
• Oświetlenie LED (1-4 lampy)
• System filtracji piaskowej

WYPOSAŻENIE SPA:

• Luksusowa drewniana okrągła krawędź
• Malowanie drewnianych elementów balii na czarno
• Drewniane pudełko na filtr
• Osłona komina - chroni przed oparzeniami
• Zestaw do czyszczenia wody

AKCESORIA:

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 27.

DOSTĘPNE MODYFIKACJE



W ZABYTKOWYM STYLUW ZABYTKOWYM STYLUW ZABYTKOWYM STYLU



MODÈLE VINTAGE
Unikalny rustykalny wzór 

Całkowita wysokość: 1040 mm; Wysokość ławek:  320 mm;
Wkład z PP

2 pierścienie ze stali nierdzewnej
Odpływ wody z zatyczką

Dostępne są różne
piece i średnice balii

Drewniane, szerokie
i luksusowe
wykończenie (parapet)

Unikalny drewniany
gzyms dla
dodatkowego
podparcia

Unikatowe wykończenie
(podwójnie, zabytkowo
olejowane)

Wybór jednego z 4 typów schodków

Unikalny rustykalny wzór 
Całkowita wysokość: Całkowita wysokość: 1040 mm; Wysokość ławek:  320 mm;

Wkład z PP
2 pierścienie ze stali nierdzewnej

Odpływ wody z zatyczką

Dostępne są różne
piece i średnice balii

Drewniane, szerokieDrewniane, szerokieDrewniane, szerokie
i luksusowe
wykończenie (parapet)wykończenie (parapet)wykończenie (parapet)

Unikalny drewnianyUnikalny drewnianyUnikalny drewniany
gzyms dla
dodatkowegododatkowegododatkowego
podparcia

Unikatowe wykończenieUnikatowe wykończenieUnikatowe wykończenieUnikatowe wykończenie
(podwójnie, zabytkowo(podwójnie, zabytkowo(podwójnie, zabytkowo(podwójnie, zabytkowo
olejowane)

Wybór jednego z 4 typów schodkówWybór jednego z 4 typów schodkówWybór jednego z 4 typów schodkówWybór jednego z 4 typów schodkówWybór jednego z 4 typów schodkówWybór jednego z 4 typów schodkówWybór jednego z 4 typów schodkówWybór jednego z 4 typów schodkówWybór jednego z 4 typów schodkówWybór jednego z 4 typów schodkówWybór jednego z 4 typów schodkówWybór jednego z 4 typów schodków

• System masażu bąbelkami powietrza
• System hydromasażu
• Oświetlenie LED (1-4 lampy)
• System filtracji piaskowej

WYPOSAŻENIE SPA:

• Wewnętrzny
• Zewnętrzny
• Elektryczny

PIEC:

• Stal 430
• Stal 316

TYP STALI NIERDZEWNEJ PIECA:

• Świerk
• Modrzew
• Thermowood

GATUNEK DREWNA PANELI:

• Biały
• Niebieski
• Szary
• Czarny

KOLOR WKŁADU:

• Drabina
• A
• B
• C

TYP DREWNIANYCH SCHODKÓW:

• Drewniane
• Drewniane typ „słoneczny”
• Otwarte z PP
• Zamknięte z PP

ŁAWKI:

• 1600 mm
• 1800 mm
• 2000 mm
• 2200 mm

ŚREDNICA:
DOSTĘPNE MODYFIKACJE

• Drewniane pudełko na filtr
• Osłona komina - chroni przed oparzeniami
• Luksusowa drewniana okrągła krawędź
• Pokrywa ze stali nierdzewnej na wewnętrzny piec
• Zewnętrzny zawór spustowy
• Zestaw do czyszczenia wody

AKCESORIA:

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 27.

• Ścian
• Dna

IZOLACJA:

Unikalny rustykalny wzór • Świerk
GATUNEK DREWNA PANELI:

• 1600 mm
• 1800 mm
• 2000 mm
• 2200 mm

ŚREDNICA:
DOSTĘPNE MODYFIKACJE

MODEL BALII W
ZABYTKOWYM STYLU



DREWNIANE



Kąpiel w całkowicie drewnianej balii

Certyfikat PEFC , drewno
pochodzące z lasów
zagospodarowanych
w zrównoważony sposóbTrzy pierścienie

ze stali
nierdzewnej

08Timberin

Kąpiel w całkowicie drewnianej balii

MODEL W PEŁNI
DREWNIANY

Certyfikat PEFC , drewno

w zrównoważony sposób

• 1600 mm
• 1800 mm
• 2000 mm
• 2200 mm

ŚREDNICA:

• Świerk
• Modrzew
• Thermowood

ATUNEK DREWNA PANELI:

• Stal 430
• Stal 316

TYP STALI NIERDZEWNEJ PIECA:

• Bez drzwi
• Drewniane drzwi

DZRWI:

• Drewniane pudełko na filtr
• Osłona komina - chroni przed oparzeniami
• Pokrywa ze stali nierdzewnej na wewnętrzny piec
• Luksusowa drewniana okrągła krawędź
• Drewniana pokrywa balii
• Zewnętrzny zawór spustowy
• Zestaw do czyszczenia wody

AKCESORIA:

• Drabina
• A
• B
• C

TYP DREWNIANYCH SCHODKÓW:

• Wewnętrzny
• Zewnętrzny
• Elektryczny

PIEC: 

• System masażu bąbelkami powietrza
• System hydromasażu
• Oświetlenie LED (1-4 lampy)
• System filtracji piaskowej

WYPOSAŻENIE SPA:

• Zmontowana
• Do samodzielnego montażu

MONTAŻ:

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 27.

Dostępna w zestawie         
do samodzielnego 
montażu

W jednosci z natura
Całkowita wysokość: 1040 mm
Wysokość ławek: 280 mm
Wkład drewniany
2 pierścienie ze stali nierdzewnej
Odpływ wody z zatyczką

DOSTĘPNE MODYFIKACJE



OWALNE – OFUROOWALNE – OFURO



MODEL OWALNY – OFURO

Projekt DIY, dostępny
w opcji do
samodzielnego
montaż

Unikalny owalny kształt

Wkład: Włókno szklane,
drewniany lub
PP - wybór należy
do Ciebie

Pierścienie ze stali nierdzewnej

Najmniejsza pojemność – model najbardziej proekologiczny

Ty lko dla dwojga
Całkowita wysokość: 1040 mm

Wkład z włókna szklanego, PP lub drewniany
2 pierścienie ze stali nierdzewnej

Odpływ wody z zatyczką

Projekt DIY, dostępnyProjekt DIY, dostępnyProjekt DIY, dostępny
w opcji do
samodzielnego
montaż

Unikalny owalny kształtUnikalny owalny kształtUnikalny owalny kształt

Wkład: Włókno szklane,
drewniany lub
PP - wybór należyPP - wybór należy
do Ciebie

Pierścienie ze stali nierdzewnejPierścienie ze stali nierdzewnejPierścienie ze stali nierdzewnej

Najmniejsza pojemność – model najbardziej proekologicznyNajmniejsza pojemność – model najbardziej proekologicznyNajmniejsza pojemność – model najbardziej proekologicznyNajmniejsza pojemność – model najbardziej proekologiczny

Ty lko dla dwojga
Całkowita wysokość: 1040 mm

Wkład z włókna szklanego, PP lub drewnianyWkład z włókna szklanego, PP lub drewnianyWkład z włókna szklanego, PP lub drewniany
2 pierścienie ze stali nierdzewnej

Odpływ wody z zatyczką

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 27.

• Ścian
• Dna

IZOLACJA:

• System masażu bąbelkami powietrza
• System hydromasażu
• Oświetlenie LED (1-4 lampy)
• System filtracji piaskowej

WYPOSAŻENIE SPA:

• Drewniane pudełko na filtr
• Osłona komina - chroni przed oparzeniami
• Luksusowa drewniana okrągła krawędź
• Drewniana pokrywa balii
• Zewnętrzny zawór spustowy
• Zestaw do czyszczenia wody

ACCESSOIRES:

• Zmontowana
• Do samodzielnego montażu

MONTAŻ:

• Stal 430
• Stal 316

TYP STALI NIERDZEWNEJ PIECA:

• Drewniany
• Z włókna szklanego
• Z PP

WKŁAD: 

• Świerk
• Modrzew
• Thermowood

GATUNEK DREWNA PANELI: 

• Biały
• Niebieski
• Szary
• Czarny
• Dowolny kolor do wyboru z palety: ralcolor.com
   (dla wkładu z włókna szklanego)

KOLOR WKŁADU:

• Drabina
• A
• B
• C

TYP DREWNIANYCH SCHODKÓW:

• Wewnętrzny
• Zewnętrzny
• Elektryczny

PIEC:

DOSTĘPNE MODYFIKACJE



TARASOWE JACUZZI



MODEL TARASOWEGO JACUZZIMODEL TARASOWEGO JACUZZI

• Wewnętrzny
• Zewnętrzny

PIEC:

• Drewniana
• Z włókna szklanego

OSŁONA PIECA WEWNĘTRZNEGO

• Biały
• Niebieski
• Szary
• Czarny
• Dowolny kolor do wyboru z palety: ralcolor.com

KOLOR WKŁADU:

• System masażu bąbelkami powietrza
• System hydromasażu
• Oświetlenie LED (1-4 lampy)
• System filtracji piaskowej

WYPOSAŻENIE SPA:

• Osłona komina - chroni przed oparzeniami
• Zestaw do czyszczenia wody

AKCESORIA:

• Stal 430
• Stal 316

TYP STALI NIERDZEWNEJ PIECA:

• Ścian
• Dna

IZOLACJA:

• Drewniana
• Z włókna szklanego

POKRYWA BALI:

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 27.

Nowoczesne podejscie do klasycznego modelu
Średnica: wewnątrz: 1850 mm
Na zewnątrz: 2150 mm
Wysokość: 1100 mm
Wkład z włókna szklanego
Prosta instalacja do tarasu/patio 
Ławy zamknięte z włókna szklanego

Dostępny jest piec
zewnętrzny zapewniający 
więcej miejsca w balii

Możliwości są nieskończone!
Umieść go w ziemi lub tarasie
a nawet patio

Błyszczący i łatwy do czyszczenia
wkład z włókna szklanego

Szeroki wybór
opcji SPA

Lekka - <100 kg

Szeroki wybórSzeroki wybórSzeroki wybórSzeroki wybórSzeroki wybórSzeroki wybórSzeroki wybórSzeroki wybórSzeroki wybórSzeroki wybórSzeroki wybór
DOSTĘPNE MODYFIKACJE:



Z POLIPROPYLENEM

Szeroki wybór
opcji SPA



MODEL WYKOŃCZONY KANADYJSKIM 
CZERWONYM CEDREM

FABRIQUÉ À
LA MAIN EN

CÈDRE ROUGE
CANADIEN

Szeroki wybór
opcji wyposażenia SPA

Luksusowy, drewniany, 
szeroki parapet

Piękno, trwałość, stabilność 
wymiarowa, odporność         
na wypaczanie, skręcanie         
i zgniliznę

Luksusowe panele                    
z kanadyjskiego
czerwonego
cedru - najbardziej
ekologicznego materiału 
budowlanego

Elegancka i w najlepszym wydaniu
Całkowita wysokość: 1040 mm; 
Wysokość ławek: 320 mm
Wkład z PP
2 pierścienie ze stali nierdzewnej
Odpływ wody z zatyczką

MODEL WYKOŃCZONY KANADYJSKIM MODEL WYKOŃCZONY KANADYJSKIM 
CZERWONYM CEDREM

FABRIQUÉ À
LA MAIN EN

CÈDRE ROUGE

MODEL WYKOŃCZONY KANADYJSKIM MODEL WYKOŃCZONY KANADYJSKIM 

Szeroki wybór
opcji wyposażenia SPA

Luksusowy, drewniany, Luksusowy, drewniany, 
szeroki parapetszeroki parapetszeroki parapet

Piękno, trwałość, stabilność Piękno, trwałość, stabilność Piękno, trwałość, stabilność 
wymiarowa, odporność         wymiarowa, odporność         wymiarowa, odporność         
na wypaczanie, skręcanie         na wypaczanie, skręcanie         na wypaczanie, skręcanie         
i zgniliznęi zgniliznęi zgniliznę

Luksusowe panele                    Luksusowe panele                    Luksusowe panele                    
z kanadyjskiegoz kanadyjskiego
czerwonegoczerwonego
cedru - najbardziejcedru - najbardziejcedru - najbardziej
ekologicznego materiału ekologicznego materiału ekologicznego materiału 
budowlanegobudowlanego

opcji wyposażenia SPA

CÈDRE ROUGE
CANADIEN

Elegancka i w najlepszym wydaniuElegancka i w najlepszym wydaniu
Całkowita wysokość: Całkowita wysokość: 
Elegancka i w najlepszym wydaniu
Całkowita wysokość: 
Elegancka i w najlepszym wydaniuElegancka i w najlepszym wydaniu
Całkowita wysokość: 
Elegancka i w najlepszym wydaniu

1040 mm; 1040 mm; 
Elegancka i w najlepszym wydaniu

1040 mm; 
Elegancka i w najlepszym wydaniuElegancka i w najlepszym wydaniu

1040 mm; 
Elegancka i w najlepszym wydaniu
Wysokość ławek:Wysokość ławek: 320 mm 320 mm
Wkład z PPWkład z PP
2 pierścienie ze stali nierdzewnej2 pierścienie ze stali nierdzewnej
Odpływ wody z zatyczkąOdpływ wody z zatyczką

• System masażu bąbelkami powietrza
• System hydromasażu
• Oświetlenie LED (1-4 lampy)
• System filtracji piaskowej

WYPOSAŻENIE SPA:

• Drewniane
• Drewniane typ „słoneczny”
• Otwarte z PP
• Zamknięte z PP

ŁAWKI:

• Drabina
• A
• B
• C

TYP DREWNIANYCH SCHODKÓW:

• Stal 430
• Stal 316

TYP STALI NIERDZEWNEJ PIECA: 

• Ścian
• Dna

IZOLACJA:

• Biały
• Niebieski
• Szary
• Czarny

KOLOR WKŁADU:

• Wewnętrzny
• Zewnętrzny
• Elektryczny

PIEC:

• 1600 mm
• 1800 mm
• 2000 mm
• 2200 mm

ŚREDNICA:
DOSTĘPNE MODYFIKACJE:

• Drewniane pudełko na filtr
• Osłona komina - chroni przed oparzeniami
• Drewniana pokrywa
• Pokrywa ze stali nierdzewnej na wewnętrzny piec
• Zewnętrzny zawór spustowy
• Zestaw do czyszczenia wody

AKCESORIA:

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 27.



MODEL KWADRATOWY

Elegancki wyglad, piekna prostota 
Całkowita wysokość: 1040 mm

Wysokość ławek: 320 mm
Wkład z PP

Schodki typu MEGA (A+)
Odpływ wody z zatyczką

Mnóstwo
miejsca - pomieści
od 8 do 16 kąpielowiczów

Luksusowy szeroki 
parapet

Duzy wybór rodzaju 
drewna paneli

Nowoczesny kwadratowy 
wzór

Wybierz najbardziej pasujące drewno dla Twojej bali spośród:
świerku, modrzewia, thermowood, dębu lub czerwonego cedru

Pour plus d'informations concernant les modifications, voir page 27.

MODEL KWADRATOWY

Elegancki wyglad, piekna prostota Elegancki wyglad, piekna prostota 
Całkowita wysokość: Całkowita wysokość: 

Elegancki wyglad, piekna prostota 
Całkowita wysokość: 

Elegancki wyglad, piekna prostota Elegancki wyglad, piekna prostota 
Całkowita wysokość: 

Elegancki wyglad, piekna prostota 
1040 mm1040 mm

Elegancki wyglad, piekna prostota 
1040 mm

Elegancki wyglad, piekna prostota Elegancki wyglad, piekna prostota 
1040 mm

Elegancki wyglad, piekna prostota 
Wysokość ławek: Wysokość ławek: 320 mm

Wkład z PPWkład z PP
Schodki typu MEGA (A+)Schodki typu MEGA (A+)
Odpływ wody z zatyczkąOdpływ wody z zatyczką
Schodki typu MEGA (A+)
Odpływ wody z zatyczką

MnóstwoMnóstwo
miejsca - pomieścimiejsca - pomieści
od 8 do 16 kąpielowiczówod 8 do 16 kąpielowiczówod 8 do 16 kąpielowiczów

Luksusowy szeroki Luksusowy szeroki 
parapetparapet

Duzy wybór rodzaju Duzy wybór rodzaju 
drewna panelidrewna paneli

Nowoczesny kwadratowy 
wzór

MODEL KWADRATOWY

Wybierz najbardziej pasujące drewno dla Twojej bali spośród:Wybierz najbardziej pasujące drewno dla Twojej bali spośród:Wybierz najbardziej pasujące drewno dla Twojej bali spośród:Wybierz najbardziej pasujące drewno dla Twojej bali spośród:Wybierz najbardziej pasujące drewno dla Twojej bali spośród:Wybierz najbardziej pasujące drewno dla Twojej bali spośród:Wybierz najbardziej pasujące drewno dla Twojej bali spośród:Wybierz najbardziej pasujące drewno dla Twojej bali spośród:
świerku, modrzewia, thermowood, dębu lub czerwonego cedruświerku, modrzewia, thermowood, dębu lub czerwonego cedruświerku, modrzewia, thermowood, dębu lub czerwonego cedruświerku, modrzewia, thermowood, dębu lub czerwonego cedruświerku, modrzewia, thermowood, dębu lub czerwonego cedruświerku, modrzewia, thermowood, dębu lub czerwonego cedruświerku, modrzewia, thermowood, dębu lub czerwonego cedruświerku, modrzewia, thermowood, dębu lub czerwonego cedru

• Świerk
• Modrzew
• Thermowood
• Dąb
• Czerwony cedr

GATUNEK DREWNA PANELI:

• Biały
• Niebieski
• Szary
• Czarny

KOLOR WKŁADU:

• Ścian
• Dna

IZOLACJA:

• System masażu bąbelkami powietrza
• System hydromasażu
• Oświetlenie LED (1-4 lampy)
• System filtracji piaskowej

WYPOSAŻENIE SPA:

• Drewniane pudełko na filtr
• Osłona komina - chroni przed oparzeniami
• Drewniana pokrywa
• Pokrywa ze stali nierdzewnej na wewnętrzny piec
• Zewnętrzny zawór spustowy
• Zestaw do czyszczenia wody

AKCESORIA:

• Drabina
• A
• B
• C

TYP DREWNIANYCH SCHODKÓW:

• Wewnętrzny
• Zewnętrzny
• Elektryczny

PIEC:

• Stal 430
• Stal 316

TYP STALI NIERDZEWNEJ PIECA:

• 1600x1600
• 1800x1800
• 2000x2000
• 2200x2200

WYMIARY:
DOSTĘPNE MODYFIKACJE:

• Drewniane
• Drewniane typ „słoneczny”
• Otwarte z PP
• Zamknięte z PP

ŁAWKI:

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 27.



MODEL KWADRATOWY
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MODEL OKRĄGŁY

Od przytulnych 1600 mm
do przestronnych 2200 mm
- wybierz rozmiar najbardziej 
dopasowany do Twoich
potrzeb

Błyszczący wkład z PP

Klasyczny okrągły kształt

Luksusowy, drewniany,
szeroki parapet

Całkowita wysokość: 1040 mm
Wysokość ławek: 320 mm
Wkład z PP
2 pierścienie ze stali nierdzewnej
Odpływ wody z zatyczką

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 27.

• Drewniane pudełko na filtr
• Osłona komina - chroni przed oparzeniami
• Drewniana pokrywa balii
• Pokrywa ze stali nierdzewnej
   na wewnętrzny piec

AKCESORIA:

• Drewniane
• Drewniane typ „słoneczny”
• Otwarte z PP
• Zamknięte z PP

ŁAWKI:

• System masażu bąbelkami powietrza
• System hydromasażu
• Oświetlenie LED (1-4 lampy)
• System filtracji piaskowej

WYPOSAŻENIE SPA:

• Wewnętrzny
• Zewnętrzny
• Elektryczny

PIEC:

• Stal 430
• Stal 316

TYP STALI NIERDZEWNEJ PIECA:

• Ścian
• Dna

IZOLACJA:

• Świerk
• Modrzew
• Thermowood

GATUNEK DREWNA PANELI:

• Biały
• Niebieski
• Szary
• Czarny

KOLOR WKŁADU:

• Drabina
• A
• B
• C

TYP DREWNIANYCH SCHODKÓW:

• 1600
• 1800
• 2000
• 2200

ŚREDNICA: 

DOSTĘPNE MODYFIKACJE:Aby sprawiac radosc całej rodzinie



SAUNY OGRODOWE
17

SAUNY OGRODOWESAUNY OGRODOWE



08TimberinMODEL IGLOO
18

Drewniane
ozdoby

Przestronna kabina

Pochyły dach poradzi
sobie z dużym
obciążeniem śniegu

Dostępna w zestawie 
do samodzielnego 
montażu

Dach jest dostępny
w 3 kolorach

Sauna w sty lu kabinowym
Wysokość: 2400 mm
Szerokość: 2350 mm
Podłoga: drewno 40 mm
Ściany - drewno: 45 mm
Impregnowane ściany zewnętrznek
Dekoracyjny gzyms

18

• 2000 mm
• 3000 mm
• 4000 mm
• 5000 mm

DŁUGOŚĆ:

• Świerk
• Modrzew
• Thermowood

GATUNEK DREWNA: 

• Harvia M3 – opalany drewnem
• Harvia M3 SL – opalany drewnem
• Harvia Vega - elektryczny

PIEC HARVIA:

• Całkowicie zmontowana
• Do samodzielnego montażu

MONTAŻ:

• Pół panoramiczne okno
• Pełne panoramiczne okno
• Oświetlenie LED pod ławkami
• Zbiornik wody ze stali nierdzewnej do    
   zapewnienia efektu pary
• Zestaw do sauny HARVIA

DODATKI:

• Taras
• Przebieralnia
• Pokój z sauną

PLAN – KONFIGURACJA:

• Niebieski
• Brązowy
• Zielony

KOLOR DACHU:

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 26.

DOSTĘPNE MODYFIKACJE:

• Bez drzwi
• Drewniane drzwi

DZRWI:



MODEL BECZKI
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Le toit est disponible 
en Ttrois couleurs

Dostępne pół lub pełno
panoramiczne oknopanoramiczne oknopanoramiczne okno

Otwarta struktura
podstawy dla lepszej 
cyrkulacji powietrza

Pierścienie ze stali 
nierdzewnej, 
zawiasy i elementy 
mocujące

Unikalny kształt beczki

Dostępna w
zestawie do
samodzielnego 
montażu

Kultowy skandynawski design
Pierścienie zaciskowe ze stali nierdzewnej
Grubość ścianki: 45 mm
Impregnowane ściany zewnętrzne
Dekoracyjny gzyms

MODEL BECZKI

Le toit est disponible 
en Ttrois couleurs

Le toit est disponible 

Dostępne pół lub pełnoDostępne pół lub pełnoDostępne pół lub pełno
panoramiczne oknopanoramiczne oknopanoramiczne oknopanoramiczne oknopanoramiczne oknopanoramiczne oknopanoramiczne okno

Otwarta strukturaOtwarta strukturaOtwarta strukturaOtwarta strukturaOtwarta struktura
podstawy dla lepszej podstawy dla lepszej podstawy dla lepszej podstawy dla lepszej podstawy dla lepszej podstawy dla lepszej 
cyrkulacji powietrzacyrkulacji powietrzacyrkulacji powietrzacyrkulacji powietrzacyrkulacji powietrza

Pierścienie ze stali 
nierdzewnej, 
zawiasy i elementy 
mocujące

Unikalny kształt beczkiUnikalny kształt beczkiUnikalny kształt beczki

Dostępna wDostępna wDostępna w
zestawie dozestawie dozestawie do
samodzielnego samodzielnego samodzielnego 
montażu

Kultowy skandynawski design
Pierścienie zaciskowe ze stali nierdzewnej
Kultowy skandynawski design
Pierścienie zaciskowe ze stali nierdzewnej
Kultowy skandynawski design
Grubość ścianki: 45 mm
Impregnowane ściany zewnętrzne
Dekoracyjny gzymsDekoracyjny gzyms
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Dostępne pół lub pełno

Pierścienie ze stali 

zawiasy i elementy 

• 1900 mm
• 2200 mm

ŚREDNICA:

• Harvia M3 – opalany drewnem
• Harvia M3 SL – opalany drewnem
• Harvia Vega - elektryczny

PIEC HARVIA:

• Świerk
• Modrzew
• Thermowood

GATUNEK DREWNA:

• 2000 mm
• 3000 mm
• 4000 mm
• 5000 mm

DŁUGOŚĆ:

• Taras
• Przebieralnia
• Pokój z sauną

PLAN – KONFIGURACJA: 

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 26.

DOSTĘPNE MODYFIKACJE:

• Drewniane ławki
• Drewniane ławki typu słonecznego
• Otwarte ławki polipropylenowe
• Zamknięte ławki polipropylenowe

ŁAWKI:

• Pół panoramiczne okno
• Pełne panoramiczne okno
• Oświetlenie LED pod ławkami
• Zbiornik wody ze stali nierdzewnej
   do zapewnienia efektu pary
• Zestaw do sauny HARVIA

DODATKI:

• Niebieski
• Brązowy
• Zielony

KOLOR DACHU:

• Całkowicie zmontowana
• Do samodzielnego montażu

MONTAŻ:
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MODEL PROSTOKĄTNY
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Panoramiczne okno jest
możliwe po obu stronach

Unikalny design,
więcej miejsca

Drewniane
zdobienia

Współczesna i przestronna
Tylko fabrycznie zmontowana
Szerokość: 2.45 m;
Wysokość: 2.45 m
Grubość ścianki: 45 mm
Impregnowane ściany zewnętrzne
Dekoracyjny gzyms

Il tetto è disponibile in 
tre colorazioni

MODEL PROSTOKĄTNY

Panoramiczne okno jestPanoramiczne okno jest
możliwe po obu stronachmożliwe po obu stronachmożliwe po obu stronachmożliwe po obu stronach

Unikalny design,Unikalny design,
więcej miejscawięcej miejsca

DrewnianeDrewniane
zdobienia

Tylko fabrycznie zmontowana
Szerokość: 2.45 m;
Wysokość: 2.45 m
Grubość ścianki: 45 mm
Impregnowane ściany zewnętrzne
Dekoracyjny gzyms

Il tetto è disponibile in Il tetto è disponibile in Il tetto è disponibile in Il tetto è disponibile in 
tre colorazionitre colorazioni

20

• 2000 mm
• 3000 mm
• 4000 mm
• 5000 mm

DŁUGOŚĆ:

• Świerk
• Modrzew
• Thermowood

GATUNEK DREWNA:

• Harvia M3 – opalany drewnem
• Harvia M3 SL – opalany drewnem
• Harvia Vega - elektryczny

PIEC HARVIA:

• Pół panoramiczne okno
• Pełne panoramiczne okno
• Oświetlenie LED pod ławkami
• Zbiornik wody ze stali nierdzewnej do     
   zapewnienia efektu pary
• Zestaw do sauny HARVIA

DODATKI:

• Taras
• Przebieralnia
• Pokój z sauną

PLAN – KONFIGURACJA:

• Niebieski
• Brązowy
• Zielony

KOLOR DACHU:

• Drewniane ławki
• Drewniane ławki typu słonecznego
• Otwarte ławki polipropylenowe
• Zamknięte ławki polipropylenowe

ŁAWKI:

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 26.

DOSTĘPNE MODYFIKACJE:



MODEL PIONOWY

Idealny na mniejsz  przestrzen
Impregnowane ściany zewnętrzne
Średnica: 1900 mm
Wysokość: 2400 mm
Podłoga - drewno: 40 mm
Ściany - drewno: 45 mm

• Świerk
• Modrzew
• Thermowood

GATUNEK DREWNA:

• Harvia M3 – opalany drewnem
• Harvia M3 SL – opalany drewnem
• Harvia Vega – elektryczny

PIEC HARVIA:

• Niebieski
• Brązowy
• Zielony

KOLOR DACHU:

• Oświetlenie LED pod ławkami
• Zbiornik wody ze stali nierdzewnej do           
   zapewnienia efektu pary
• Zestaw do sauny HARVIA

DODATKI:

• Całkowicie zmontowana
• Do samodzielnego montażu

MONTAŻ:

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 26.

DOSTĘPNE MODYFIKACJE:
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Idealne rozwiązanie
dla ograniczonej
przestrzeni

Pochyły dach

Dach jest dostępny
w 3 kolorach

4 okna zapewniają
dużo światła

Szybko się nagrzewa

Wybierz najbardziej pasujące
drewno dla Twojejsauny

spośród: świerku,
modrzewia, thermowood

drewno dla Twojejsaunydrewno dla Twojejsauny
spośród: świerku,

modrzewia, thermowoodmodrzewia, thermowood

MODEL PIONOWY

Idealne rozwiązanieIdealne rozwiązanie
dla ograniczonej
przestrzeni

Pochyły dachPochyły dach

Dach jest dostępnyDach jest dostępny
w 3 kolorachw 3 kolorachw 3 kolorach

4 okna zapewniają
dużo światła

Szybko się nagrzewaSzybko się nagrzewa

Wybierz najbardziej pasująceWybierz najbardziej pasująceWybierz najbardziej pasujące
drewno dla Twojejsaunydrewno dla Twojejsaunydrewno dla Twojejsaunydrewno dla Twojejsauny

spośród: świerku,spośród: świerku,
modrzewia, thermowoodmodrzewia, thermowoodmodrzewia, thermowood



Idealny na mniejsz  przestrzen

08TimberinZEWNĘTRZNY PRYSZNIC

• Świerk
• Modrzew
• Thermowood

GATUNEK DREWNA:

• Bez dachu
• Zadaszony

DACH:

• Niebieski
• Brązowy
• Zielony

KOLOR DACHU:

• Bez drzwi
• Drewniane drzwi

DZRWI:

• Całkowicie zmontowana
• Do samodzielnego montażu

MONTAŻ:

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 26.

DOSTĘPNE MODYFIKACJE

22

Dostępny otwarty
lub zadaszony

Wybierz najbardziej pasujące
drewno prysznica do sauny

spośród: świerku, modrzewia,
thermowood

drewno prysznica do saunydrewno prysznica do sauny
spośród: świerku, modrzewia,

drewno prysznica do saunydrewno prysznica do sauny
spośród: świerku, modrzewia,spośród: świerku, modrzewia,

thermowood

Dostępny w zestawie
do samodzielnego
montażu

Zestaw prysznicowy
z elastycznym wężem

Impregnowane
zewnętrzne ściany

Doskonale uzup ełnia saune
Impregnowane ściany zewnętrzne
Pierścienie zaciskowe ze stali nierdzewnej
Zestaw prysznicowy
Średnica: 1000 mm
Wysokość: 2000 mm
Grubość ścianki: 45 mm



PIECE OPALANE DREWNEM DO BALII
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ZEWNĘTRZNY PROSTOKĄTNY PIEC
Nasz najbardziej popularny piec zewnętrzny

28 3522
ZEWNĘTRZNY OŚMIOBOCZNY PIEC
Bardziej efektywnie ogrzewa dzięki ośmiobocznej konstrukcji
ZEWNĘTRZNY OŚMIOBOCZNY PIEC
Bardziej efektywnie ogrzewa dzięki ośmiobocznej konstrukcji

28 3522

Y850HVC

Y850NBU

E150Y4E

E150M7H

H890N3H

E150N3H

H890R9G

E150HKP

Y850HPY

Y850VQT

Y850HVC

Y850NBU

E150Y4E

E150M7H

E150Y4E

E150M7H

Y850HPY

Y850VQT

H890R9G

E150HKP

H890N3H

E150N3H

H890N3H

E150N3H

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 25.

WSZYSTKIE PIECE SĄ
DOSTĘPNE W METALICZNYCH ODCIENIACH



PIECE OPALANE DREWNEM DO BALII
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ZEWNĘTRZNY PROSTOKĄTNY PIEC

PIEC DO WODY
Piec wewnętrzny. Zajmuje trochę miejsca,
ale najszybciej nagrzewa

22 2618

ZEWNĘTRZNY OKRĄGŁY PIEC
Nasz model o największej mocy – do 40 kW

24 4020



Nie nadaje się do wody zawierającej chlor,
bromek, aktywny tlen i sole. Tylko z nieściernymi
zabiegamit oczyszczania wody.  

Niezwykle trwała i odpowiednia do użytku w
wodzie z chlorem, bromkiem, aktywnym tlenem
i solami. Zalecana w klimatach morskich i
miejscach o wysokiej mineralnej
zawartości wody.

 

RODZAJE STALI NIERDZEWNEJ AKCESORIA

PRZESZKLONE DRZWICZKI

OSŁONA KOMINA

SZUFLA I POGRZEBACZ

PRZESZKLONE DRZWICZKI

OSŁONA KOMINA

SZUFLA I POGRZEBACZ

ZEWNĘTRZNY PROSTOKĄTNY
EKSKLUZYWNY PIEC

28 KW: Szerokość: 380 mm;
Wysokość: 550 mm;
Długość: 800 mm; 50 kg;

35 KW: Szerokość: 380 mm;
Wysokość: 550 mm;
Longueur: 1050 mm; 70 kg

28

35

22 KW: Szerokość: 380 mm; Wysokość: 550
mm; Długość: 550 mm; 40 kg22

: 380 mm;
Długość: 800 mm; 50 kg;

: 380 mm;
Longueur: 1050 mm; 70 kg

: 380 mm; Wysokość: 550
mm; Długość: 550 mm; 40 kg

: 380 mm;

: 380 mm;
Longueur: 1050 mm; 70 kg

mm; Długość: 550 mm; 40 kg

ZEWNĘTRZNY OKRĄGŁY PIEC

20 KW: Szerokość: 430 mm; Wysokość: 530 mm; 
Długość: 670 mm; 40 kg

24 KW: Szerokość: 480 mm;
Wysokość: 580 mm;
Długość: 750 mm; 50 kg

40 KW: Szerokość: 600 mm;
Wysokość: 700 mm;
Długość: 950 mm; 100 kg

: 430 mm; Wysokość: 530 mm; 
Długość: 670 mm; 40 kg

: 480 mm;
Wysokość: 580 mm;
Długość: 750 mm; 50 kg

: 600 mm;
Wysokość: 700 mm;
Długość: 950 mm; 100 kg

: 480 mm;
Długość: 750 mm; 50 kg

: 600 mm;
Długość: 950 mm; 100 kg

24 K
Wysokość: 580 mm;
Długość: 750 mm; 50 kg

24

40 K
Wysokość: 700 mm;
Długość: 950 mm; 100 kg

40

20 K
Długość: 670 mm; 40 kg20

ZEWNĘTRZNY OŚMIOBOCZNY
PIEC

22 KW: Szerokość: 480 mm; Wysokość: 680 mm; 
Długość: 550 mm; 42 kg

28 KW: Szerokość: 480 mm; Wysokość: 680 mm; 
Długość: 750 mm; 55 kg

35 KW: Szerokość: 480 mm;
Wysokość: 680 mm;
Długość: 900 mm; 70 kg

28 K
Długość: 750 mm; 55 kg28

35 K
Wysokość: 680 mm;
Długość: 900 mm; 70 kg

35

22 K
Długość: 550 mm; 42 kg

22

: 480 mm; Wysokość: 680 mm; 
Długość: 750 mm; 55 kg

: 480 mm;
Długość: 900 mm; 70 kg

: 480 mm;

22 KW: Szerokość: 600 mm;
Wysokość: 850 mm;
Długość: 300 mm; 40 kg;

26 KW: Szerokość: 600 mm;
Wysokość: 900 mm;
Długość: 300 mm; 50 kg.

22 K
Wysokość: 850 mm;
Długość: 300 mm; 40 kg;

22

26 K
Wysokość: 900 mm;
Długość: 300 mm; 50 kg.

26

18 KW: Szerokość: 600 mm;
Wysokość: 700 mm;
Długość: 300 mm; 30 kg
18 K
Wysokość: 700 mm;
Długość: 300 mm; 30 kg

18

WEWNĘTRZNY PIEC

WSZYSTKIE PIECE SĄ DOSTĘPNE W METALICZNYCH ODCIENIACH

Y850HVC

Y850NBU

E150Y4E

E150M7H

H890N3H

E150N3H

H890R9G

E150HKP

Y850HPY

Y850VQT

WSZYSTKIE PIECE SĄ DOSTĘPNE W METALICZNYCH ODCIENIACHWSZYSTKIE PIECE SĄ DOSTĘPNE W METALICZNYCH ODCIENIACHWSZYSTKIE PIECE SĄ DOSTĘPNE W METALICZNYCH ODCIENIACHWSZYSTKIE PIECE SĄ DOSTĘPNE W METALICZNYCH ODCIENIACH

Y850HVC

Y850NBU

WSZYSTKIE PIECE SĄ DOSTĘPNE W METALICZNYCH ODCIENIACHWSZYSTKIE PIECE SĄ DOSTĘPNE W METALICZNYCH ODCIENIACH

E150Y4E

E150M7H

WSZYSTKIE PIECE SĄ DOSTĘPNE W METALICZNYCH ODCIENIACHWSZYSTKIE PIECE SĄ DOSTĘPNE W METALICZNYCH ODCIENIACH

E150Y4E

E150M7H

WSZYSTKIE PIECE SĄ DOSTĘPNE W METALICZNYCH ODCIENIACHWSZYSTKIE PIECE SĄ DOSTĘPNE W METALICZNYCH ODCIENIACH

Y850HPY

Y850VQT

WSZYSTKIE PIECE SĄ DOSTĘPNE W METALICZNYCH ODCIENIACHWSZYSTKIE PIECE SĄ DOSTĘPNE W METALICZNYCH ODCIENIACH

H890R9G

E150HKP

WSZYSTKIE PIECE SĄ DOSTĘPNE W METALICZNYCH ODCIENIACHWSZYSTKIE PIECE SĄ DOSTĘPNE W METALICZNYCH ODCIENIACH

H890N3H

E150N3H

WSZYSTKIE PIECE SĄ DOSTĘPNE W METALICZNYCH ODCIENIACHWSZYSTKIE PIECE SĄ DOSTĘPNE W METALICZNYCH ODCIENIACH

H890N3H

E150N3H

WSZYSTKIE PIECE SĄ DOSTĘPNE W METALICZNYCH ODCIENIACHWSZYSTKIE PIECE SĄ DOSTĘPNE W METALICZNYCH ODCIENIACH

Nie nadaje się do wody zawierającej chlor,
bromek, aktywny tlen i sole. Tylko z nieściernymi
zabiegamit oczyszczania wody. 

430

Niezwykle trwała i odpowiednia do użytku w
wodzie z chlorem, bromkiem, aktywnym tlenem
i solami. Zalecana w klimatach morskich i
miejscach o wysokiej mineralnej
zawartości wody.

316

DOSTĘPNE MODYFIKACJE PIECÓW



DOSTĘPNE MODYFIKACJE SAUN OGRODOWYCH

ŚREDNICA

1900 
mm

2200 
mm 2200mm Tylko do

sauny beczki.
2200mm Tylko do
sauny beczki.

ŚWIERK: świerk syberyjski jest idealnym
wyborem dla większości klimatów.
Posiada jasny odcień.

MODRZEW: Modrzew jest bardzo odporny
na owady i próchnicę. Posiada prostowłóknistą
strukturę i jasny odcień.
THERMOWOOD: Thermowood jest drewnem
przetworzonym w wysokich temperaturach w
celu uszczelnienia jego porów. Jest wyjątkowo
odporny na próchnicę i odkształcenia.
Posiada ciemny odcień.

MODRZEW: MODRZEW: 
na owady i próchnicę. Posiada prostowłóknistą
strukturę i jasny odcień.
THERMOWOOD: 

GATUNEK DREWNA

M3: Piec opalany drewnem, umieszczony
wewnątrz sauny.

SL: Piec opalany drewnem, zamontowany w
tylnej ścianie sauny z drzwiczkami na zewnątrz,
aby wygodnie podgrzewać saunę z innego
pomieszczenia lub będąc na podwórku.

VEGA: Piec elektryczny. Można go zamontować
w tylnej ścianie sauny lub na osobnym
stelażu montażowym.

wewnątrz sauny.

SL: Piec opalany drewnem, zamontowany w
tylnej ścianie sauny z drzwiczkami na zewnątrz,

Piec opalany drewnem, zamontowany w
tylnej ścianie sauny z drzwiczkami na zewnątrz,

Piec opalany drewnem, zamontowany w

aby wygodnie podgrzewać saunę z innego
pomieszczenia lub będąc na podwórku.

VEGA: 
w tylnej ścianie sauny lub na osobnym
stelażu montażowym.

PIECE HARVIA

CZARNY

BRĄZOWY

ZIELONY

BRĄZOWY

ZIELONYZIELONY

KOLOR DACHU

BEZ DRZWI

Z DREWNIANYMI
DRZWIAMI
Z DREWNIANYMI
DRZWIAMI

DRZWI WEJŚCIOWE
DO PRYSZNICA

BEZ DACHU

ZADASZONYZADASZONY

DACH PRYSZNICA

DREWNIANE

SZKLANE

DREWNIANE

SZKLANE

DRZWI

Dostarczone w pełni
zmontowane.

CAŁKOWICIE
ZMONTOWANY:

ZESTAW DO
SAMODZIELNEGO
MONTAŻU:
Dostarczony w płasim
opakowaniu do
samodzielnego monta

Dostarczone w pełniDostarczone w pełni
zmontowane.

CAŁKOWICIE
ZMONTOWANY:

PLAN – KONFIGURACJA

TARAS: taras z przodu sauny z ławkami
poobu stronach.

PRZEBIERALNIA: Wygodna przestrzeń d
przebierania się przed wejściem lub powyjściu
z sauny. Zalecana minimalna długość - 1m.

POKÓJ SAUNY: Sauna z długimi ławami po obu
stronach. Wybierz długość, która najlepiej
zaspokoi Twoje potrzeby - od 2m do 5m!

PLAN – KONFIGURACJA

TARAS: taras z przodu sauny z ławkami
poobu stronach.

taras z przodu sauny z ławkami
poobu stronach.

taras z przodu sauny z ławkami

PRZEBIERALNIA: Wygodna przestrzeń d
przebierania się przed wejściem lub powyjściu
z sauny. Zalecana minimalna długość - 1m.

POKÓJ SAUNY: Sauna z długimi ławami po obu
stronach. Wybierz długość, która najlepiejstronach. Wybierz długość, która najlepiej
zaspokoi Twoje potrzeby - od 2m do 5m!

TARAS: taras z przodu sauny z ławkami
poobu stronach.

taras z przodu sauny z ławkami
poobu stronach.

taras z przodu sauny z ławkami

PRZEBIERALNIA: 
przebierania się przed wejściem lub powyjściu
z sauny. Zalecana minimalna długość - 1m.

POKÓJ SAUNY: 
stronach. Wybierz długość, która najlepiej

Dostarczone w pełniDostarczone w pełni
zmontowane.

stronach. Wybierz długość, która najlepiej
zaspokoi Twoje potrzeby - od 2m do 5m!

przebierania się przed wejściem lub powyjściu
z sauny. Zalecana minimalna długość - 1m.

POKÓJ SAUNY: 
stronach. Wybierz długość, która najlepiej

AKCESORIA

ZESTAW DO SAUNY HARVIA

PÓŁ PANORAMICZNE OKNO:
Ciesz się otoczeniem przez pół
panoramiczne okno,
zainstalowane z tyłu sauny.
 PEŁNE PANORAMICZNE OKNO:
Ciesz się otoczeniem przez pełne
panoramiczne okno, zainstalowane
z tyłu sauny. 

OŚWIETLENIE LED: Światła LED są
instalowane pod ławkami w pokoju sauny.

ZESTAW DO SAUNY HARVIA

PÓŁ PANORAMICZNE OKNO
Ciesz się otoczeniem przez pół
panoramiczne okno,
zainstalowane z tyłu sauny.
PEŁNE PANORAMICZNE OKNO

PÓŁ PANORAMICZNE OKNO

PEŁNE PANORAMICZNE OKNO
Ciesz się otoczeniem przez pełne
panoramiczne okno, zainstalowane
z tyłu sauny.

zainstalowane z tyłu sauny.
PEŁNE PANORAMICZNE OKNO

OŚWIETLENIE LED:
instalowane pod ławkami w pokoju sauny.

z tyłu sauny.

ZBIORNIK WODY: Zbiornik na wodę
jestinstalowany na piecu opalanym drewnem,
aby móc tworzyć efekt pary.

ZBIORNIK WODY: 
jestinstalowany na piecu opalanym drewnem,
aby móc tworzyć efekt pary.

DŁOGOŚĆ

2000 
mm

3000 
mm

4000 
mm

5000 
mm

ZESTAW DO
SAMODZIELNEGO
MONTAŻU:
Dostarczony w płasim
opakowaniu do
samodzielnego monta

MONTAŻ



ŚWIERK:świerk syberyjski jest idealnym
wyborem dla większości klimatów.
Posiada jasny odcień.
MODRZEW: Modrzew jest bardzo odporny na
owady i próchnicę. Posiada prostowłóknistą
strukturę i jasny odcień.
THERMOWOOD: Thermowood jest drewnem
przetworzonym w wysokich temperaturach
w celu uszczelnienia jego porów. 
Jest wyjątkowo odporny na próchnicę i
odkształcenia. Posiada ciemny odcień.
DĄB: Dąb jest to luksusowy wybór.
Szybko absorbuje wodę, ma tendencję do
kurczenia się i rozszerzania, dlatego wymaga
więcej konserwacji. Posiada średni odcień.
CZERWONY CEDR: Czerwony cedr jest
uważany za najbardziej zrównoważony
materiał budowlany. Jest on odporny na
wypaczanie, kurczenie się i gnicie.

MODRZEW:MODRZEW:
owady i próchnicę. Posiada prostowłóknistą
strukturę i jasny odcień.
THERMOWOOD: THERMOWOOD: 

1600 
mm

Dla 4-6
osób

2000 
mm

Dla 6-8
osób

1800 
mm

Dla 8-10
osób

2200 
mm

Dla 10-12
osób

WYSOKOŚĆ

850
mm 950 

mm
Tylko dla modeli
Wellness

GATUNEK DREWNA KOLOR WKŁADU

Biały Niebieski Szary Czarny

WYBIERZ SWÓJ RAL
Wybierz swój kolor z palety RAL
(tylko dla modeli z wkładem z
włókna szklanego).

KOLOR WKŁADU

Czarny

Wybierz swój kolor z palety RAL
(tylko dla modeli z wkładem z

Czarny

Wybierz swój kolor z palety RAL
(tylko dla modeli z wkładem z

Czarny

KOLOR WKŁADU

Biały Niebieski Szary

WYBIERZ SWÓJ RAL
Wybierz swój kolor z palety RAL
(tylko dla modeli z wkładem z
włókna szklanego).

KOLOR WKŁADU

Szary Czarny

WYBIERZ SWÓJ RAL
Wybierz swój kolor z palety RAL
(tylko dla modeli z wkładem z
włókna szklanego).

ŁAWKI
DREWNIANE: 
Całkowicie drewniane ławki.

DREWNIANE TYP SŁONECZNY:
Aranżacja ławeczek przypomina słońce.

OTWARTE Z PP: 
Otwarte ławy z polipropylenu
więcej miejsca na nogi

ZAMKNIĘTE Z PP:
Zamknięte ławy z polipropylenu - ekologiczny
wybór, potrzeba mniej wody
aby napełnić balię

ŁAWKI

więcej miejsca na nogi

ZAMKNIĘTE Z PP:

DREWNIANE: 
Całkowicie drewniane ławki.

DREWNIANE TYP SŁONECZNY:
Aranżacja ławeczek przypomina słońce.

OTWARTE Z PP:
Otwarte ławy z polipropylenu
więcej miejsca na nogi

DREWNIANE: 
Całkowicie drewniane ławki.

wybór, potrzeba mniej wody
aby napełnić balię

ZAMKNIĘTE Z PP:
Zamknięte ławy z polipropylenu - ekologiczny
wybór, potrzeba mniej wody

więcej miejsca na nogi

ZAMKNIĘTE Z PP:

DREWNIANE TYP SŁONECZNY:
Aranżacja ławeczek przypomina słońce.

OTWARTE Z PP:
Otwarte ławy z polipropylenu
więcej miejsca na nogi

WKŁAD
DREWNIANY: Umożliwia całkowicie naturalne
doświadczenia, brak wbudowanych sztucznych
materiałów. Wymaga większej konserwacji.
PP: Gładki wkład z polipropylenu.
Wysoce konfigurowalny - dostępne są 4
rozmiary i 3 rodzaje ławek. Łatwy do
czyszczenia i konserwacji.
Z WŁÓKNA SZKLANEGO: 
Błyszczący i gładki wkład z włókna szklanego.
Łatwy w czyszczeniu i bardzo trwały.
Tylko jeden rozmiar.

DREWNIANY:
doświadczenia, brak wbudowanych sztucznych
materiałów. Wymaga większej konserwacji.
PP: PP: 
Wysoce konfigurowalny - dostępne są 4
rozmiary i 3 rodzaje ławek. Łatwy do
czyszczenia i konserwacji.

PP: 

czyszczenia i konserwacji.
Z WŁÓKNA SZKLANEGO: 
Błyszczący i gładki wkład z włókna szklanego.
Łatwy w czyszczeniu i bardzo trwały.
Tylko jeden rozmiar.

czyszczenia i konserwacji.

PIEC
WEWNĘTRZNY:Cała instalacja bali zajmuje
mniej miejsca.

ZEWNĘTRZNY: 
Więcej przestrzeni wewnątrz balii.

ELEKTRYCZNY: Piec o mocy 6 kW,
zamontowany na ścianie bali. Dołączona jest
pompa cyrkulacji wody.

PIEC
WEWNĘTRZNY:Cała instalacja bali zajmuje

ZEWNĘTRZNY: 
Więcej przestrzeni wewnątrz balii.

ELEKTRYCZNY: Piec o mocy 6 kW,
zamontowany na ścianie bali. Dołączona jest

wypaczanie, kurczenie się i gnicie.

DREWNIANE TYP SŁONECZNY:
Aranżacja ławeczek przypomina słońce.

zamontowany na ścianie bali. Dołączona jest
pompa cyrkulacji wody.

WEWNĘTRZNY:
mniej miejsca.

ZEWNĘTRZNY: 
Więcej przestrzeni wewnątrz balii.

ELEKTRYCZNY:
zamontowany na ścianie bali. Dołączona jestzamontowany na ścianie bali. Dołączona jest
pompa cyrkulacji wody.

WEWNĘTRZNY:
mniej miejsca.

ZEWNĘTRZNY: 
Więcej przestrzeni wewnątrz balii.

ELEKTRYCZNY:
zamontowany na ścianie bali. Dołączona jest6

SCHODKI

PODSTAWOWE
Schody typu Drabina

A

B

C

SCHODKI

PODSTAWOWE
Schody typu DrabinaSchody typu Drabina

C

A

B

POKRYWA

DREWNIANA

POKRYWA

DREWNIANADREWNIANA

Z WŁÓKNA SZKLANEDO
Tylko dla balii z wkładem z
włókna szklanego

WYPOSAŻENIE SPA
OŚWIETLENIE LED: 
Posiada 5 różnych kolorów - czerwony, niebieski,
zielony, żółty, fioletowy.

MASAŻ BĄBELKAMI POWIETRZA: 
12 dysz zamontowanych w ścianach balii
zapewnia delikatny i kojący masaż.

HYDROMASAŻ: 
6 potężnych dysz masuje ciało w
poziomie z dużą siłą.
FILTRACJA WODY: 
Mocny filtr piaskowy robi to, czego nie można
poddać obróbce chemicznej - filtruje
małe cząsteczki.

FILTRACJA WODY:
Mocny filtr piaskowy robi to, czego nie można
poddać obróbce chemicznej - filtruje
małe cząsteczki.

OŚWIETLENIE LED: 
Posiada 5 różnych kolorów - czerwony, niebieski,
zielony, żółty, fioletowy.

MASAŻ BĄBELKAMI POWIETRZA: 
12 dysz zamontowanych w ścianach balii
zapewnia delikatny i kojący masaż.

HYDROMASAŻ: 
6 potężnych dysz masuje ciało w
poziomie z dużą siłą.
FILTRACJA WODY:

OŚWIETLENIE LED: 
Posiada 5 różnych kolorów - czerwony, niebieski,
zielony, żółty, fioletowy.

MASAŻ BĄBELKAMI POWIETRZA: 
12 dysz zamontowanych w ścianach balii
zapewnia delikatny i kojący masaż.

MASAŻ BĄBELKAMI POWIETRZA: 

FILTRACJA WODY:

AKCESORIA

DREWNIANE WYKOŃCZENIE: 
Luksusowy drewniany parapet dla
większegokomfortu.

MALOWANA NA CZARNO: 
Czarna powłoka o dopracowanym i
nowoczesnym wyglądzie.

DREWNIANE PUDEŁKO: 
Drewniane pudełko na ukrycie filtra albo
sprzętu od masażu.

OSŁONA KOMINA:
Osłona ze stali nierdzewnej wokół komina
chroniąca przed poparzeniem.

DREWNIANE WYKOŃCZENIE: 
Luksusowy drewniany parapet dla
większegokomfortu.większegokomfortu.

MALOWANA NA CZARNO: 
Czarna powłoka o dopracowanym i
nowoczesnym wyglądzie.

większegokomfortu.

DREWNIANE PUDEŁKO: 
Drewniane pudełko na ukrycie filtra albo
sprzętu od masażu.

nowoczesnym wyglądzie.

POKRYWA PIECA:
Pokrywa ze stali nierdzewnej na piec
wewnętrzny – osłania go przed
warunkami zewnętrznymi.

ZAWÓR ZEWNĘTRZNY (KRAN):
Zawór kulowy do szybkiego opróżniania balii.
Można go podłączyć do dłuższego węża.

Piec o mocy 6 kW,
zamontowany na ścianie bali. Dołączona jest

WYPOSAŻENIE SPA

Posiada 5 różnych kolorów - czerwony, niebieski,

OSŁONA KOMINA:
Osłona ze stali nierdzewnej wokół komina
chroniąca przed poparzeniem.

OSŁONA KOMINA:
Osłona ze stali nierdzewnej wokół komina
chroniąca przed poparzeniem.
POKRYWA PIECA:
Pokrywa ze stali nierdzewnej na piec
wewnętrzny – osłania go przed
warunkami zewnętrznymi.

ZAWÓR ZEWNĘTRZNY (KRAN):
Zawór kulowy do szybkiego opróżniania balii.
Można go podłączyć do dłuższego węża.

POKRYWA PIECA:POKRYWA PIECA:
Pokrywa ze stali nierdzewnej na piec
wewnętrzny – osłania go przed
warunkami zewnętrznymi.

IZOLACJA
DNA:
Tylko dla modeli z wkładem z włókna
szklanego lub polipropylenu

ŚCIANŚCIAN

Tylko dla modeli z wkładem z włókna
szklanego lub polipropylenu

DOSTĘPNE MODYFIKACJE BALII (SPA)

ŚREDNICA

MONTAŻ

ZESTAW DO
SAMODZIELNEGO
MONTAŻU::
Dostarczony w płaskim
opakowaniu do
samodzielnego montażu.

CAŁKOWICIE
ZMONTOWANY:
Dostarczone w
pełni zmontowane.

MONTAŻU::
Dostarczony w płaskim
opakowaniu do
Dostarczony w płaskim
opakowaniu do
Dostarczony w płaskim
samodzielnego montażu.
opakowaniu do
samodzielnego montażu.
opakowaniu do

ZESTAW DO
SAMODZIELNEGO
MONTAŻU::

CAŁKOWICIE
ZMONTOWANY:
Dostarczone w
pełni zmontowane.
ZESTAW DO
SAMODZIELNEGO
MONTAŻU::



NOWOŚĆ - WYDRUKOWANY 3D SPRYTNY

Z przyjemnością ogłaszamy wprowadzenie na rynek naszego nowego termometru Bluetooth - rewolucyjnego dodatku,
który upraszcza proces podgrzewania wody w naszych baliach. Ten termometr jest wynikiem naszej stałej współpracy

z Kaunas University of Technology (KTU), której celem jest ciągłe doskonalenie i wprowadzanie innowacji
w zakresie zewnętrznych balii. Termometr Bluetooth jest dostępny jako bezpłatny prezent do

wszystkich naszych modeli z wkładami z włókna szklanego przez ograniczony czas. 

Do termometru dołączona jest aplikacja "TimberTemp®", którą można bezpłatnie pobrać ze sklepu Google Play
na mobilne urządzenie z systemem Android lub z iTunes dla urządzeń iOs. Wystarczy podłączyć termometr do telefonu
przez Bluetooth, umieścić go w bali i już można obserwować zmiany temperatury w aplikacji. Aplikacja pozwala również

ustawić powiadomienia dotyczące tego jaką termometr ma zgłaszać temperaturę. Załóżmy, że woda ma nagrzać się
do temperatury 38° C. Wystarczy ustawić tę temperaturę na aplikacji, a powiadomi Cię,

gdy woda się nagrzeje dokładnie do tej temperatury.

Ta funkcja jest również bardzo przydatna podczas chłodniejszych miesięcy. Jeśli obawiasz się, że woda pozostawiona
w bali może zamarznąć w ciągu nocy, ustaw temperaturę np. na 0° C, a otrzymasz powiadomienie, jeśli temperatura

obniży się do tego poziomu, co umożliwi ci odpowiednią reakcję i niezbędne opróżnienie zbiornika.

przez Bluetooth, umieścić go w bali i już można obserwować zmiany temperatury w aplikacji. Aplikacja pozwala również
ustawić powiadomienia dotyczące tego jaką termometr ma zgłaszać temperaturę. Załóżmy, że woda ma nagrzać się

do temperatury 38° C. Wystarczy ustawić tę temperaturę na aplikacji, a powiadomi Cię,
gdy woda się nagrzeje dokładnie do tej temperatury.

Ta funkcja jest również bardzo przydatna podczas chłodniejszych miesięcy. Jeśli obawiasz się, że woda pozostawionaTa funkcja jest również bardzo przydatna podczas chłodniejszych miesięcy. Jeśli obawiasz się, że woda pozostawiona
w bali może zamarznąć w ciągu nocy, ustaw temperaturę np. na 0° C, a otrzymasz powiadomienie, jeśli temperaturaw bali może zamarznąć w ciągu nocy, ustaw temperaturę np. na 0° C, a otrzymasz powiadomienie, jeśli temperatura
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