INFRARÖD BASTUKABIN - ROYAL COMBI III

SKU: 6106

84.925,00 SEK
Kabinen Royal Combi III förenar fördelarna som finns i en traditionell bastu med de i en infraröd
bastukabin. Bastuugn på 6 kW till traditionell bastu levereras ink. bastusten.
Mått: L: 220 x B: 200 x H: 212 cm.
Rekommanderat pris: SEK 101.905,00

PRODUCT DESCRIPTION

Kabinen Royal Combi III förenar fördelarna som finns i en traditionell bastu med de i en infraröd
bastukabin.
Modell Royal Combi III är en kombination av en traditionell bastu och en infraröd bastu. I Royal Combi
får du allt i en och samma kabin.
Royal Combi III har i allt 14 FIR kolfiberpanel med låg EMF.
1 st. 34 x 100 cm.
10 st. 44 x 100 cm.
3 st. 34 x 64 cm..
Panelernas värme regleras från ett digitalt kontrollpanel och kabinen är utrustad med 4 lampor och
färgad LED bakgrundsbelysning. Bastuugn på 6 kW till traditionell bastu levereras ink. bastusten.
Bastuugnen betjänas med knappar på sidan av ugnen.
Bastun har två långa och en kort bänk. Dessutom medföljer ett bastuset som innehåller en
bastustäva, skopa, sandur och kombinerad hygrometer/termometer.
Kabinen levereras i en byggsats som enkelt monteras ihop på några timmar.
Tillverkad av FSC certifierad kanadensisk hemlock, vilket är ett idealiskt material för framställning av
bastur.
Display
Funktionerna i Royal Combi III betjänas enkelt via en display antingen inne i eller utanpå kabinen.
Belysning
Kabinen är utrustad med vanlig belysning och terapibelysning. Glasdörren och fönsterrutan gör att
kabinen upplevs som rymlig och ljus.
Reglering av temperatur
En temperatursensor som strategiskt har placerats bredvid ventilationen, ser till att kabinen håller
önskad temperatur. Observera att man enbart kan använda de infraröda paneler om
kabintemperaturen ej överstiger den max temperatur som panelerna tillåter.
Bastuugn
En bastuugn på 6 kW är en ideell supplering för de som även gillar värmen i en traditionell bastu.
Önskar man att använda sig av de infraröda paneler efter ett traditionellt bastubad, bör man avvakta
tills temperaturen i kabinen har sjunkit till under den maximal temperatur som styrningen tillåter.
Mått: L: 220 x B: 200 x H: 212 cm

Specifikationer
Elanslutning
Typ: FIR
Effekt paneler: 3,65 kW
Effekt bastuugn: 6 kW
Spänning Volt paneler: 220-240V
Spänning Volt bastuugn: 400V
Strömförbrukning paneler: 16 A
Strömförbrukning bastuugn: 8 A
EMF: Max 2,4 mG
Placering av paneler I modell Royal II
Kabinen har 11 kolfiberpaneler.
4 paneler på baksidan (ryggen).
4 paneler i sidan motsatt bastuugnen.
2 paneler i den andra sidan.
1 panel vid sidan av glasdörren.
Material
Tillverkad av FSC certifierad kanadensisk hemlock, vilket är ett idealiskt material för framställning av
bastur.

Fördelar
Viktminskning

Viktminskning
I en infraröd bastu förbränner du mellan 1200-1600 kalorier i timmen.

Läs om alla fördelarna här
Energi och uthållighet

Energi och uthållighet
Hög värmetolerans ger energi och uthållighet

Läs om alla fördelarna här
Bättre blodtryck

Bättre blodtryck
Infraröd bastu kan hjälpa till att sänka blodtrycket och stärka kroppens kretslopp

Läs om alla fördelarna här
Smärtlindring
Infraröd bastubehandling mjukar upp spända och ömma muskler.
Infraröda strålar tränger in i leder, muskler och vävnader ungefär 4 cm vilket ökar blodcirkulationen
och kickstartar kroppens naturliga läkande.
Infraröd värme skiljer sig avsevärt från värmen i en traditionell bastu som ibland kan upplevas
ansträngande.
Ladda ner manualen
Ladda ner manualen till Royal Combi III bastu (danska)
Ladda ner här

SPA KOMPANIET REKOMMENDERAR:

Bastufontän Maestro
695,00 SEK

Bastufontän Sisukas
419,00 SEK

