Ciepło nie jedną ma linię.
Sauna Line to lina saun kreślona nowoczesnym pomysłem i dokładną ręką. Elegancka forma,
niestandardowa kolorystyka, ciekawe połączenia drewna z kamieniem, metalem i szkłem to elementy które ją wyróżniają. Zrobiliśmy saunę niebanalną i inną.
Na etapie projektowania i tworzenia poszliśmy następującym tokiem rozumowania: Człowiek jest
istotą odbierającą rzeczywistość wszystkimi swoimi zmysłami. Wzrok: Chcemy patrzeć na piękne
rzeczy i otaczać się nimi, gdzie każdy detal tworzy doskonałą formę. Przestrzeń otaczających
barw i pełna gama kolorów podczas kąpieli w saunie działa na naszą wyobraźnię i pozwala na
całkowite odprężenie. „Obraz powie Ci więcej niż tysiąc słów”. Zobacz nasz obraz. Słuch: Nasza
podświadomość jest ogromnie podatna na magię dźwięku. Muzyka dla wielu jest niezbędnym
elementem życia. Dla nas również. Dlatego przygotowaliśmy zestaw dźwięków działających na
zmysły w perfekcyjnym odwzorowaniu i nienagannej jakości. Zmysł odczuwania: Dotyk i zmysł
odczuwania są podstawowymi elementami definiującymi odbieranie rzeczywistości. Ponieważ
każdy odbiera ją inaczej, przygotowaliśmy możliwość wyboru rodzaju kąpieli w saunie. W sposób
indywidualny można dobrać parametry tak, aby kąpiel w saunie była super przyjemnością a nie
tylko epizodem czysto medycznym.
Pomysł stworzenia sauny oddziaływującej na wrażliwość estetyczną zrodził się kilka lat temu.
Jasno postawione cele i determinacja zaowocowały powstaniem spółki Sauna Line. Od roku tworzymy z pasją i możemy pochwalić się dopracowaną i stanowiącą alternatywę serią saun.
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elegancja w klasycznych barwach

Model sauny zaprojektowany przez firmę Sauna Line z myślą o upodobaniach nowoczesności i oryginalnego stylu.
Wyrazista kolorystyka zgodna z obecnymi trendami wzornictwa, wyeksponowana na zasadzie kontrastu, wyróżnia
i intryguje. Portal zewnętrzny: malowany farbą ekologiczną matową. Panele zewnętrzne: panele malowane na wysoki połysk, białą, wodoodporną ekologiczną farbą. Szyba: bezpieczna i odporna na wysokie temperatury, grubość
1 cm. Wygląd zewnętrzny świetnie współgra z nowoczesnym kolorowym wnętrzem uzyskiwanym poprzez funkcję
koloroterapii. Cztery wzory sufitu i oparć do wyboru, przez które przechodzi i rozprasza się światło, pozwoli uzyskać
przepiękne barwne obrazy w saunie. Sterowanie kolorami, dźwiękiem, odbywa się za pomocą zewnętrznego panelu
sterującego LCD. Dotykowo obsługujemy menu i w prosty, intuicyjny sposób korzystamy z ustawień standardowych bądź tworzymy własną wersję kąpieli w saunie.
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naturalny relaks

Model sauny zaprojektowany przez firmę Sauna Line dla wielbicieli natury i komfortu. Zielony to kolor nadziei.
Dlatego mamy nadzieję, że nowatorskie połączenie czystej lśniącej bieli paneli zewnętrznych z matowym portalem
w kolorze soczystej limonki, znajdzie uznanie i aplauz. Wnętrze sauny może być wykonane w całości z jasnego
drewna Abachi, bądź w opcji Termo dającej ciemniejsze zabarwienie ale w dalszym ciągu jednolitą barwę. Sauna
wyposażona jest w dwupoziomowe ławy i taboret wykonane również z Abachi. Kamień wewnętrzny za piecem:
Granit Absolute Black nawiązuje do naturalnych barw i dodaje elegancji.
Zielony kojarzy się też z ekologią. Idąc za skojarzeniem przygotowaliśmy możliwość wyboru trybu kąpieli -w sau
nie nazwanej eco. Tryb ten w ekonomiczny sposób reguluje pracą pieca w saunie. Powietrze nagrzewane jest do
żądanej temperatury a następnie piec przechodzi w tryb dogrzewania, wykorzystując jedynie 30% swojej mocy
dzięki temu histereza wokół wartości nastawczej jest zminimalizowana. Pozwala to na utrzymanie temperatury
na optymalnym poziomie i dużą oszczędność energii.

Codzienny język obfituje w słowa, w których kolor reprezentuje nietylko odczucia zmysłowe, lecz również przeżycia emocjonalne. Terapia z zastosowaniem kolorów jest sztuką wprowadzania palety barw do organizmu
ludzkiego w celu poprawy samopoczucia, uzyskania równowagi i harmonii.
Alegoryczne wibracje barw pochłaniane są przez subtelną część naszej podświadomości. Wibracje te absorbowane są również przez oczy i skórę. Kolor
może pobudzić lub uśpić, ogrzać lub oziębić, podrażnić lub ukoić, rozbudzić
w nas namiętność lub wznieść na duchowe wyżyny. Zrozumienie koloru
otwiera nowy wymiar naszej świadomości, nasze sauny z pewnością mogą
w tym pomóc.
W celu skutecznego wykorzystania terapii kolorem , Sauna Line zaprojektowała niekonwencjonalny sposób emitowania światła w saunie i umożliwiła
indywidualny sposób sterowania nim.
Poprzez trzy odrębne źródła światła synchronicznie zmieniające
się otrzymujemy w saunie widmo kolorowe o następujących paletach barw:
czerwony - pomarańczowy, żółty-turkusowy, niebieski i fioletowy. Możemy
dowolnie dobierać kolory podczas kąpieli w saunie, dopasowując je do swojego
nastroju, samopoczucia i preferencji. Możemy również delektować się pełną
gamą kolorów korzystając z wszystkich walorów koloroterapii.

Graham Mask powiedział kiedyś: „moglibyśmy przez muzykę kierować światem, mamy do swej dyspozycji odpowiednią siłę.” Idąc tym tropem
przygotowaliśmy w saunie sprzęt nagłaśniający najlepszej jakości, tak żeby
wydobywające się dźwięki były ucztą dla uszu. Z zewnętrznego panelu dotykowego możemy wybrać rodzaj muzyki odpowiedni do aktualnego stanu ducha.
Wiele ludzi twierdzi, że nie jest w stanie żyć bez muzyki i dzień spędzony bez
posłuchania muzyki jest dniem straconym. Sauna jest miejscem zapewniającym
odpoczynek i relaks ale może być również miejscem które wypełnione jest
pięknymi dźwiękami. Różne rodzaje i gatunki muzyczne w różnorodny sposób
wpływają na zachowania ludzkie oraz na ogólne odczucia i wrażenia.
Sauna Line przygotowała zestaw muzyczny o nazwach
Natura, Relaks, Medytacja,
który zaspokoi różnorodne gusty i upodobania. Instrumentalna,
spokojna muzyka, zarówno elektroniczna jak i klasyczna, z elementami oraz bez
elementów natury w jakości, którą trudno doścignąć. Przeznaczona zarówno
do relaksacji, muzykoterapii, walki ze stresem, medytacji, koncentracji. Muzyka
pozwoli wyczarować niepowtarzalna atmosferę w saunach Sauna Line.
Sterownik sauny został zaprojektowany by spełniał wszystkie - wy
magania użytkowników i był przy tym klasycznie elegancki. To jednocześnie
panel dotykowy, sterownik pieca sauny z odczytem aktualnej temperatury
i wilgotności oraz dobrej klasy zestaw muzyczny. Wykorzystano w nim nowinki
technologiczne podnoszące poziom komfortu podczas relaksujących kąpieli.
Tryb eco – stworzony specjalnie po to by oszczędność energi urealniła się a nie pozostała w teoretycznych rozważaniach. Stopień wykorzystania
mocy pieca zależny jest od zapotrzebowania na nie. Sterownik automatycznie
dostosowuje poziom grzania w zależności od aktualnej temperatury panującej
w saunie. Bardzo istotnie wpływa to na stałość temperatury jak i żywotność
samych elementów grzejnych sauny.
Miłośnikom oświetlenia zaoferowaliśmy elastyczny wybór kolorów.
Nasze podejście nie ogranicza się do standardowego mieszania barw. Dajemy
możliwość wyboru palety interesujących nas kolorów które zmieniają się delikatnie nie rażąc swoją dysproporcją. W saunie wkomponowaliśmy trzy źródła
świateł sterowanych autonomicznie, by pobudzić zmysłu wzroku podczas
kąpieli.
Wysokiej klasy dwudrożne przetworniki akustyczne firmy Polk
Audio, z dynamicznym odwzorowaniem pełnego zakresu niskich i wysokich
tonów, oraz wahlarz dobranych utworów relaksacyjnych uatrakcyjniają doznania w saunie.
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