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P R O D S A L T

Hot tub - SPA jacuzzi din lemn - Ofuro

Din cele mai vechi timpuri hidroterapia cu apă caldă a fost conside-rată
a fi una dintre cele  mai  benefice  modalităţi de a găsi noi forţe re-vigorante
pentru trup si suflet.
Apa calda şi mirosul picant al lemnul aburit de molid ori larice siberian sunt
capabile de a calma sufletul şi de a inviora  trupul omenesc  .

În  tara de origine Japonia, inbaierea intr-o cadă de lemn cu apă fierb-
inte poarta numele de “Ofuro” şi atrage un întreg ritual, care  cu succes
poate fi repetat şi in caminul tau. Baia  japoneză este o condiţie necesară
aproape  zilnic  de   utilizat, ce duce la purificarea şi reabilitarea organ-
ismului si  utilizarea acestuia zilnic duce la o relaxare şi revigorare cor-
porala, datorită apei calde  de 37 - 40 grade Celsius ce pătrunde în fiecare
celulă a organismului cu effect de  relaxare musculară.
Potrivit medicilor  japonezi,  Ofuro este cea  mai  valoroasă resursă medicală
profilactică.  De  fapt,  baia japoneză  stimulează  activitatea inimii  şi
rinichilor,  amelioreaza  durerile  reumatice.  Femeile  sunt  în special sunt
cele mai  fericite de hidroterapia în Hot Tub-uri, acestea  provoacă scăderea
în greutate, inlocuieşte peelingul, ajuta la diminuarea vizibilă a ridu-
rilor.Astfel,  însumate  toate  cele  menţionate  anterior,  vom  observa  că
achiziţionarea  unui  Hot  Tub  duce  la  îmbunătăţire  rapidă  a  orga-
nismului omenesc.

Va oferim  Hot Tub-uri din molid şi larice  ce contin un grad ridicat de
agenti de conservare, lemn provenit din indepartata SIBERIE, combinând
tradiţiile seculare de dogărie cu cele mai noi tehnologii moderne pentru
sănătatea şi conforul vostru. Produsele noastre vin in intampinarea dorin-
telor fiecaruia dintre noi de avea un Hot Tub in propriul camin , astfel
existand posibilitatea de a alege dintr-o varietate  mare de dimensiuni si
culori, atat la Hot Tub – uri la  Hot Tub – SPA jacuzzi din lemn cat si la
Saunele  Barrel.    Hot Tub – urile sunt fabricate din lemn de molid siberian
ori  din larice siberian provenite din ESTONIA, acestea vin dotate cu   soba
de incalzire pe lemne din inox ori aluminiu, sobele la rindul lor  fiind de
exterior sau interior . Hot Tub – SPA jacuzzi din lemn fiind conectate la o
sursa de curent electric se comporta ca un adevarat SPA-Jacuzzi datorita
sistemului de filtrarie atasat al sistemului de hidromasaj prin SPA-Jeturi
laterale cat si al sistemului de aeromasaj prin diuze montate in podea si nu
in ultimul rand datorita lampii subacvale cu efect cromoterapeutic.
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Sauna BARREL de exterior (tip butoi)

SAUNELE pot fi observate aproape in  fiecare cultură de-a  lungul

timpului ce aduc in compania oamenilor caldura,  sănătate,

curăţenie trupeasca . Dacă preferaţi un mod tradiţional de relaxare,

atunci SAUNA BARREL este ceea ce vi se potriveste. SAUNA BARREL

este ideala pentru cei care nu doresc să aştepte şi sa cheltuiasca

prea multi bani pentru  achizitionare  unei saune. Singurul lucru ce

trebuie să faceţi este sa identificati şi sa pregăti locul unde veti

amplasa sauna. Locul trebuie bine ales, suprafaţă sa fie dreaptă .

Saunele Barrel sunt gata premontate si contin tot ce e necesar

pentru a functiona. Toate elementele saunei sunt poziţionate într-un

mod ce vă permite sa aveti o experienta placuta si confortabila .

Soba din saună este conceputa sa ofere  maxim de căldură si o

eficienta sporita . Acest lucru este realizat prin pereţii de oţel ai

sobei care în contact maxim cu pietrele, încălzesc aerul şi evaporă

apa. Peretii exteriori ai saunei sunt realizati din profil de lemn de

rasinoase cu o grosime 38 mm. Acest lucru permite aburului să

rămână în interiorul saunei şi astfel ajuta rapid şi eficient pentru a

incalzi aerul la temperaturi ridicate. Peretii exteriori ai saunei sunt

tratati cu uleiuri minerale pe baza de gudron ce  previn peretii de

deteriorare in timp. Acoperiş saunei este dublu pentru a asigura

aburul sa rămâne în interior
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