The art of feeling well

Cerdic Infrarood Sauna

Cerdic Infrarood Sauna goed voor lichaam en geest!
Cerdic biedt u, door verschillende basisuitvoeringen,
een standaard sauna aan die in vele ruimten past. Dat
is echter nog niet alles, u kunt ook kiezen voor een op
maat gemaakt sauna, sauna’s met kleurentherapie,
aromatiseur, radio/mp3/Ipod en verschillende
infrarood stralers. Tevens heeft u een brede keuze aan
persoonlijke afwerkingen.

Therapeutische voordelen:
■
■
■
■
■
■
■

De Cerdic Infrarood (maat) Sauna’s kunnen worden
gebouwd naar uw specifieke smaak qua inrichting
en materiaalgebruik. Ook is het mogelijk om de
buitenzijde te betegelen en/of de sauna aan één
of meerdere kanten schuin te laten lopen. De
buitenkant van de sauna kan ook gestuct worden.
De buitenafwerking kan probleemloos worden
afgestemd op het interieur van de ruimte waarin de
sauna wordt geplaatst.

■

Ontspant lichaam en geest.
Ontspant en versoepelt spieren.
Verlichting van gewrichts- en spierpijnen.
Ondersteunt bij afslanken.
Versterkt en verzorgt de stofwisseling.
Stimuleert de bloedcirculatie.
Traint hart- en bloedvaten.
Verlicht de nierfunctie.

Zeer goed toepasbaar bij:
Warming-up, ontspannen, ontgiften, Cara
aandoeningen, Gewrichts- & Spierpijnen, Psoriasis,
Reumatische pijnen, Eczeem, Stofwisselings-, Nier- &
Circulatieproblemen.

Cerdic Infrarood Sauna
Afmeting en mogelijkheden (in BxDxH)

100 x 100 x 210 cm

130 x 100 x 210 cm

180 x 100 x 210 cm

130 x 130 x 210 cm

180 x 140 x 210 cm

180 x 120 x 210 cm

145 x 145 x 210 cm

180 x 100 x 210 cm

Mogelijkheden en opties:
■
■
■
■
■
■

Radio/Mp3/Ipod-speler
Zoutstenen wand.
Sterrenhemel.
Aromatiseur.
Kleurentherapie.
Buitenzijde aangepast op uw interieur.

■
■
■
■

■
■

160 x 160 x 210 cm

150 x 100 x 210 cm

110 x 110 x 210 cm

Diverse soorten stralers.
Leunstok.
Combi sauna (Infrarood & Fins).
Infrarood Sauna aanpassen zodat deze buiten
geplaatst kan worden.
Infrarood sauna op maat.
Losse onderdelen.

De voordelen van een Cerdic infrarood sauna
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

Infrarood diepte warmte.
Beter transpireren bij een temperatuur
van slechts 40-60°.
Laag energieverbruik.
Korte opwarmtijd.
Overal plaatsbaar en eenvoudig demonteerbaar.
Op maat leverbaar.
Hoge kwaliteit Canadees Redcederhout.
Geen stoom, dus geen benauwde lucht.
Nederlands fabricaat CE certificaat en
KEMA keurmerk.
Volledige saunagang in slechts 30 minuten.
5 jaar algehele fabrieksgarantie.
Diverse aantrekkelijke opties.
Combineerbaar met traditionele sauna.
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