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FINSE SAUNA FAN € 1.469,99

Productafbeeldingen

Short Description

- 2 persoons Finse sauna - Systeemsauna's plug & play sets - 220 volt aansluiting - Dikte: 68mm dik met
42mm mineraal isolatie - Incl. banken en hoofdsteun - 5 jaar garantie - Deur gemaakt van 8mm bronsgetint
veiligheidsglas - L: 210cm B: 165cm H: 202cm *incl. dakrand
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Beschrijving

 Een

Finse sauna kopen voor thuis? Wat dacht u van deze Finse sauna van SuperSauna. Voorzien van een zeer
mooi design en een product waar u de ontspanning mee in huis haalt. Deze sauna is een echte toevoeging
aan uw dagelijkse leven en heel erg goed voor de gezondheid, even ontsnappen uit de dagelijkse sleur, met
deze Finse sauna ben je even weg van alle stress. Enkele voordelen van de Finse sauna op het lichaam zijn: -
huidveroudering wordt vertraagd - bloedvaten verwijderen en daarmee neemt de doorbloeding ook toe, de
poriën gaan open en daarmee worden talg en ander vuil door het zweet en de stoom gemakkelijk afgevoerd -
bij afkoeling vernauwen de bloedvaten weer; waardoor het een soort van training is voor de bloedvaten om
ze in een goede conditie te houden De lichaamstemperatuur tijdens een sessie in de Finse sauna loopt op tot
39 graden, hierbij zweet het lichaam en daardoor kan alle warmte uit het lichaam verdwijnen. Enkele
positieve gevolgen voor het lichaam die daarmee gepaard gaan zijn het bestrijden van de ziektekiemen,
verlaging van de bloeddruk en verbetering van de bloedcirculatie (dit in combinatie met een koud bad na het
gebruik van de Finse sauna). Klik hier voor het complete stappenplan voor het optimale gebruik van onze
Finse sauna's. Traditionele Finse sauna - systeemsauna's plug & play sets 68mm - Systeemsauna's plug &
play Sets - 68mm - Dikte: 68mm dik met 42mm mineraal isolatie - Optioneel met dakrand incl. verlichting -
220 volt Finse sauna Haal nu de reinheid en het ontspannen gevoel van een Finse sauna in huis! Na een
sessie in de Finse sauna ben je helemaal ontspannen en vol nieuwe energie om de dag voort te zetten. Even
helemaal wegdromen in uw eigenste Finse sauna is mogelijk met de sauna’s van SuperSauna. Sauna
Interieur De traditionele sauna’s van SuperSauna zijn standaard voorzien van een omvangrijke
basisinrichting en kunnen individueel worden aangevuld met een veelzijdig accessoires pakket. Deze Finse
sauna’s worden geleverd met: - Kachel bescherming - Hoofdsteun - Wellness bank(en) - Sauna deur

https://www.supersauna.nl/saunagang
https://www.carelife.be/sauna-fan.html


3 https://www.carelife.be/sauna-fan.html
24 mei 2023

Vraag één van onze medewerkers ook eens naar de extra mogelijkheden en accessoires voor onze Finse

sauna collectie. 

- KLIK HIER VOOR EEN OVERZICHT VAN AL ONZE FINSE SAUNA MODELLEN GESORTEERD OP AFMETING.
Bezoek een van onze showooms of toonzalen waar altijd een grote keuze Finse sauna's en infrarood cabine's
staan opgesteld.

Extra informatie

Artikelnummer KB-SAUNA-FAN-ST-1214

kachel 3,6 KW 220 volt (normaal stopcontact) optie

keuringen CE, RoHS, TÜV

Afmetingen L: 210cm B: 165cm H: 202cm *incl. dakrand

Additional Options

Levering bij u thuis: Ja in België € 79,00

Ja in Nederland € 59,00

Nee ophalen hoofdvestiging Vlierden € 0,00

Lichtluifel met lampen op dak Ja € 60,00

Nee € 0,00

https://www.supersauna.nl/informatie_aanvraag_wellness
https://www.supersauna.nl/Finse_Sauna_modellen
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