


SAWO on ISO 14001:2015(ympäristöjärjestelmä)
ja ISO 9001:2015(laatujärjestelmä) sertifioitu yritys.



Mitä on infrapuna?
Infrapunasäteily on lämpösäteilyä, jota saamme lähestulkoon 

päivittäin. Esimerkiksi 60 % auringon säteilemästä lämpösäteilystä on 

infrapunasäteilyä. Infrapunasäteily jakautuu kolmeen eri kategoriaan jotka 

määräytyvät säteilyn aallonpituuden mukaan; lyhyen, keskipitkän ja pitkän 

aallonpituuden kategoriat. SAWO:n Infrapunasaunojen paneelit säteilevät 

pitkän allonpituuden säteilyä, joka tuntuu mukavalta ja lämmittää kehoa 

syvältä. Infrapunasäteily penetroituu noin 4 – 5 cm ihon alle.
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Infrapunasaunan terveysvaikutukset
Useiden kliinisten tutkimusten mukaan infrapunasäteilyllä on useita 

terveydelle hyödyllisiä vaikutuksia: 

 » Kiihdyttää verenkiertoa

 » Nopeuttaa urheilusuorituksesta palautumista

 » Avaa ihohuokoset

 » Rentouttaa kehoa ja mieltä

 » Auttaa kehoa poistamaan kuona-aineita

 » Auttaa painonpudotuksessa

 » Vahvistaa immuunijärjestelmää
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Tietoa SAWO:n infrapunasaunasta
SAWO:n Infrapunasaunat on valmistettu A-luokan seetripuusta jolla on 

miellyttävä ominaistuoksu ja elegantti sävy, joka miellyttää silmää. Saunan seinille 

on ripustettu samettipinnoitteiset infrapunapaneelit. Samettipinnoituksen 

ansiosta käyttäjä ei polta itseään vaikka koskisikin paneeleihin. Saunassa 

on myös Bluetooth-kaiutin jonka avulla voit kuunnella haluamaasi musiikkia 

vaivattomasti. Saunaa valaisee LED-valo, jonka väriä käyttäjä voi muuttaa 

halutessaan. Näin jokainen pääsee nauttimaan infrapunasaunan ja 

värivaloterapian hyödyistä samaan aikaan. Katolle asennettu tuuletin 

varmistaa, että raitisilma ei lopu kesken saunasta. Saunan modulaarinen 

rakenne ja valmiit johdotukset takaavat helpon ja nopean asennuksen jossa 

ei tarvitse timpurin tai sähkömiehen taitoja. Infrapunapaneelit kytketään 

ohjaimeen pikaliittimillä, saunan töpseli pistorasiaan, ja sauna on käyttövalmis.

 » Materiaalina seetri

 » Vankat 17 mm paksut täyspuuseinäpaneelit

 » Lämpötilan, ajan, valon ja tuulettimen säätö

 » Samettipinnoitteiset infrapunapaneeli(170 W/paneeli)

 » Bluetooth-kaiutin ja värivaloterapia

 » Tuuletin

 » Säätöjalat

 » Sähkökytkennät pikaliittimillä

 » Kaksi kokoa saatavilla

-  Yhden hengen sauna: 1200 W, 1000mm x 900mm x 1900 mm

-  Kahden hengen sauna: 1400 W, 1000mm x 1200mm x 1900 mm
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Täyspuiset seetripaneelit

SAWO käyttää pelkästään A-luokan 
seetristä valmistettuja 17 mm paksuja 
seinäpaneeleja. 

Lämpötilansäätö

Infrapunasaunassa olevan lämpötilatunnistimen 
avulla voit säätää saunan lämpötilan juuri sinulle 
sopivaksi.

Samettipinnoitteiset 
infrapunapaneeli

Saunaa lämmittävät infrapunapaneelit 
on päällystetty tyylikkään näköisellä 
sametilla, jonka ansiosta paneelin 
koskettaminen on turvallista vaikka 
sauna olisi päällä.
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Helpot sähkökytkennät

SAWO:n infrapunasaunaa asentaessa ei 
tarvitse palkata sähkömiestä tekemään 
kytkentöjä. Paneelit ja tuuletin kytketään 
ohjaimeen pikaliittimillä, ja sauna 
kytketään verkkovirtaan normaalilla 
töpselillä.

Poistoilmatuuletin

Säätöjalkojen ansiosta raitisilma 
pääsee saunaan sisään seinien alta. 
Poistoilmatuuletin puhaltaa kuumaa 
ilmaa pois saunasta jonka raitis viileämpi 
ilma korvaa.

Musiikki ja värivalot

Bluetooth-kaiuttimella ja värivaloterapialla 
varustettu sauna takaa nautinnollisen ja 
rentouttavan elämyksen.
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Yhden hengen sauna
Teho 1200 W
Tuotekoodi: IR-1009MS-D

Kahden hengen sauna
Teho 1400 W
Tuotekoodi: IR-1012LS-D

8



Infraohjain
SAWO:n infrapunasauna on helppokäyttöinen. Ohjaimen kytkimien vieressä 

on havainnollistava kuva mitä toimintoja mistäkin kytkimestä voit ohjata. 

Ohjaimessa on myös LED-näyttö, jossa näkyy lämpötila ja sessioaika. Ohjain 

on asennettu infrapunasaunaan sisälle jossa se on käyttäjän ulottuvissa. 
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Infrapunasaunan edut
1. Hetivalmis, ei tarvitse esilämmitystä

2. Alhaisempi saunan lämpötila –> pienempi energiahävikki

3. Helppo ja turvallinen käyttää

4. Lauteet on helppo irrottaa ja pestä

5. Sähkökytkennät pikaliittimin

6. Voi asentaa vaikka olohuoneeseen, ei vaadi rakennuslupaa 

eikä lattiakaivoa
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