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spis treści
…firma Megiw posiada ugruntowaną pozycję na rynku europejskim, od wielu lat zajmując
miejsce lidera w produkcji saun fińskich i na podczerwień. Dokładamy wszelkich starań, aby
zapewnić kompleksową, szeroką gamę usług oraz produktów, realizując Państwa potrzeby
związane z przestrzenią sauny oraz szeroko rozumianą mokrą strefą SPA. Jeśli chcesz spełnić swoje
marzenia o saunowaniu w domowym zaciszu, zapraszamy Cię do zapoznania się z naszą
ofertą. Katalog pomoże Ci podjąć trafną decyzję przy wyborze typu, kształtu i rozmiaru sauny
oraz niezbędnych akcesoriów dostosowanych do preferencji, warunków domowej przestrzeni,
a przede wszystkim Twojej osobowości. Chcąc podzielić się naszą wiedzą oraz pasją stworzyliśmy
„zapach sauny”, program promujący nowe możliwości zastosowania sauny. Korzystaj z jego do-
broczynności przez cały rok, otaczając się ulubionym zapachem. Sięgnij z nami po zapach sauny!
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o nas... 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zarówno w ofercie produktowej, jak i w samym katalogu. Katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art.543. 
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Sauny to nasza pasja, którą realizujemy od ponad 20 lat. Zdobyte doświadczenie popar-
te międzynarodowym uznaniem, zapewniło naszym produktom renomowaną pozycję wśród 
europejskich producentów saun. Linia Perhe prezentuje modele klasycze, odwołujące się 
bezpośrednio do osiągnięć fińskiej metody budowy saun panelowych. Dzięki odpowiednio 
dobranym gatunkom drewna, nasze produkty doskonale sprawdzają się w warunkach wyso-
kiej temperatury oraz zmiennej wilgotności powietrza. Podstawowym materiałem budulcowym 
w saunach Perhe jest świerk skandynawski. Suszymy go, szlifujemy i nadajemy kształt. 
Powstała boazeria o grubości 14 mm pokrywa ściany wewnętrzne oraz większość ścian ze-
wnętrznych sauny.

Zewnętrzna strona dachu, ściany tylnej i jednej ze ścian bocznych obudowane są płytą MDF. 
W saunach fińskich utrzymanie ciepła zapewnia wełna mineralna oraz folia aluminiowa, wy-
pełniająca ściany. W saunach na podczerwień izolacji nie stosuje się.

Podstawowym wyposażeniem naszych klasyczych modeli są m.in: ławy, podest, obudowa pie-
ca, zagłówek oraz lampa saunowa wraz z obudową. Skrzydło drzwiowe o szerokości 55 cm 
wykonane jest z hartowanego szkła o grubości 8 mm w kolorze grafitowym. Wszystkie modele 
można zmontować w odbiciu lustrzanym, a drzwi jako prawo- lub lewostronne.

sauny Perhe
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Wyposażenie saun zostało wykonane z sortowanego drewna lipowego. Nasze sauny zostały 
wyprodukowane przy użyciu materiałów posiadających wymagane certyfikaty i atesty. Łącząc 
prostotę formy samej konstrukcji z wyrafinowaniem rytuału saunowania dostosowaliśmy pro-
dukt do Państwa wysokich wymagań. Naszą ofertę wzbogaciliśmy również o sauny na pod-
czerwień, będące alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań. Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom klientów stworzyliśmy dla naszych produktów ciekawe wzornictwo, dobrze wpisujące się 
w domową przestrzeń. W trosce o ich komfort dajemy szeroki wybór kształtów i rozmiarów, 
pozwalając tym samym na swobodne instalowanie sauny we wnętrzu mieszkalnym. Ich montaż 
w Państwa domach został powierzony naszym doświadczonym technikom, którzy zajmą się 
również instalacją wyposażenia kabiny. Sauny firmy Megiw przeznaczone są do użytku domo-
wego i montowania wewnątrz budynku, niemniej jesteśmy otwarci na realizację nietypowych 
zadań, dostosowanych do potrzeb naszych klientów.

saunowanie tradycyjne...

Prawidłowe saunowanie to uczestnictwo w rytuale, który może zbawiennie wpływać na ciało i umysł. 
Aby jednak osiągnąć zamierzone skutki z użytkowania sauny, należy odpowiednio przygotować się do 
udziału w gorącym odprężeniu, jakie gwarantuje pobyt w saunie. Korzystanie z sauny rozpoczynamy 
od oczyszczającej kąpieli – nasze ciało powinno zostać pozbawione wszelkich kosmetyków używa-
nych podczas dnia codziennego. Do kabiny saunowej należy wejść po uprzednim wytarciu ciała, za-
bierając ze sobą suchy ręcznik, który po rozłożeniu na ławie posłuży nam do siedzenia. Najodpowied-
niej jest rozgrzewać organizm stopniowo – zajmując pozycję na najniższej ławie (temperatura waha się 
tutaj w granicach 40 ÷ 60°C), sukcesywnie przenosząc się coraz wyżej (pod sufitem temperatura sięga 
nawet 100 °C). Kiedy ciało przywyknie już do podwyższonej temperatury, tj. po 8 ÷ 10 minutach, 
nadchodzi czas na zapoznanie się z „duszą sauny”, czyli parą wydobywającą się z polanych niewiel-
ką ilością wody kamieni. Ten etap saunowania nazywany jest przez Finów ”Loyley”. Po takiej dawce 
ciepła najlepiej jest schłodzić ciało wodą – pod prysznicem lub w basenie. Schładzanie rozpoczynamy 
od stóp, sukcesywnie kierując się w górę. Po dokładnym osuszeniu należy ponownie wejść do sauny 
i postępować jak poprzednio. Cykl ten dla osiągnięcia pełnego efektu należy stosować trzykrotnie, ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatniego schładzania organizmu. Jest ono o tyle ważne, iż w sytuacji 
niepełnego obniżenia temperatury ciała, może wystąpić złe samopoczucie, zawroty głowy i uczucie 
osłabienia. Po zakończeniu zabiegu w saunie należy odpocząć w wygodniej pozycji, uzupełniając 
jednocześnie niedobór płynów w organizmie wywołany intensywnym poceniem się w saunie. Świetnie 
nadają się do tego: herbata, niegazowana woda mineralna lub soki (zwłaszcza z pomidorów lub 
cytrusów). Zaleca się korzystanie z sauny fińskiej systematycznie, jednak nie częściej niż dwa razy 
w tygodniu, biorąc pod uwagę wydolność naszego organizmu oraz samopoczucie.

 

sauny na podczerwień
Sauny na podczerwień, inaczej zwane „Infrared”, począwszy od 1981 roku są na świecie alterna-
tywą dla saun tradycyjnych. W odróżnieniu od nich w saunach na podczerwień temperatura powie-

trza osiąga od 30 do 70°C, a zamiast tradycyjnych pieców stosuje się promienniki podczerwieni, 
emitujące strumienie ciepła w określonym kierunku. Promienniki zastosowane w naszych saunach 
na podczerwień wysyłają promienie podczerwone typu C. Są one nieszkodliwe dla organizmu 
człowieka w przeciwieństwie do promieniowania typu A, które wnikając do głębszych warstw skó-
ry może powodować mutację komórek i nowotwory. Niższa temperatura oraz wilgotność pozwala 
lepiej znosić niefizjologiczne warunki zewętrzne. Nasz organizm wydziela bowiem większe ilości 
potu, a co za tym idzie toksyn, cholesterolu i metali ciężkich. Jeden półgodzinny seans w tego ro-
dzaju saunie, pozwala na utratę 600 do 800 kalorii. Jest to niezwykle istotne dla osób uprawiają-
cych sport (profesjonalnie lub amatorsko). Podczas wysiłku fizycznego w naszym organizmie zacho-
dzi szereg zmian fizjologicznych, po których nasz organizm musi się zregenerować. W normalnych 
warunkach na ich wyrównanie potrzebujemy minimum jednego dnia. Stwierdzono jednak, iż promie-
niowanie cieplne wykorzystywane w saunach na podczerwień znacznie skraca ten czas, poprzez: 

• regulację ciśniena krwi i pracy serca,
• przyspieszenie i pogłębienie oddechu,
• przyspieszenie przemiany materii,
• obniżenie napięcia mięśni,
• regulację gospodarki wodno – elektrolitowej oraz czynności wydzielniczej gruczołów,
• zmniejszenie pobudliwości nerwowej i działanie uspokajające oraz przeciwbólowe.

Regularne seanse w saunie typu „Infrared”, poprzez regenerujący wpływ na organizm, mogą zapewnić 
lepsze rezultaty w wielu dyscyplinach sportowych i nie tylko.

saunowanie, a zdrowie…
Saunowanie ma zbawienny wpływ na nasze ciało i umysł. Gdy skóra jest rozgrzana, organizm w szyb-
kim tempie traci wodę, co z kolei sprawia, że krew staje się bardziej gęsta. Produkowane są komórki 
odpornościowe, które zwalczają wirusy i bakterie. Dodatkowo w gorącej saunie lub też kabinie na 
podczerwień oddychamy głębiej, dotleniając organizm. Równocześnie intensywnie się pocimy, co daje 
ujście szkodliwym toksynom, których pozbywa się nasz organizm. Rozluźniamy nasze mięśnie, więc 
pobyt w saunie pozytywnie wpływa na zmniejszenie dolegliwości reumatycznych. Nie bez znaczenia 
jest także temperatura podczas pobytu w saunie - wraz z jej wzrostem ciało wyzwala siły obronne orga-
nizmu. Powoduje to, że saunowanie ma znaczenie w profilaktyce wielu chorób związanych z przezię-
bieniem i osłabieniem odporności. Szwajcarscy lekarze zalecają saunowanie do walki z zaburzeniami 
ciśnienia krwi – udowodniono, iż pobyt w saunie wskazany jest zarówno dla osób cierpiących na zbyt 
niskie ciśnienie jak i dla tych, którzy skarżą się na incydentalne nadciśnienie. Niewskazane jest jednak 
korzystanie z sauny przy utrwalonym nadciśnieniu tętniczym.
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Osoby z wadami serca powinny pamiętać, iż oprócz temperatury na układ krążenia ma także 
wpływ wilgotność powietrza podczas saunowania, dlatego też w szczególnych przypadkach przed 
skorzystaniem z sauny fińskiej bądź sauny na podczerwień, należy skonsultować się z lekarzem.  
 Reasumując, wpływ zabiegów saunowania na nasze ciała niesie za sobą wiele pozytywnych aspektów, jak: 

• oczyszczenie organizmu,
• przemieszczenie się płynów ustrojowych,
• rozszerzenie naczyń podskórnych,
• polepszenie wentylacji płuc,
• pobudzenie układu przysadkowo – podwzgórzowego, zarządzającego całym systemem wydzie-

lania wewnętrznego,
• poprawa wyglądu i napięcia skóry,
• znaczne przyspieszenie przemiany materii,
• zmniejszenie pobudliwości nerwowej oraz wrażliwości receptorowej, czego efektem jest działanie 

przeciwbólowe i uspokajające.

Stosowanie sauny jest jednym z najważniejszych czynników odnowy biologicznej oraz profilaktyki 
prozdrowotnej. Z powodzeniem, mimo że nie jest zabiegiem leczniczym, może być traktowane jako 
wspomaganie leczenia.

saunowanie z bliskimi…
Saunowanie może stać się wspaniałym rytuałem, sprzyjającym pogłębieniu więzi z rodziną i przyja-
ciółmi. Czy może być coś lepszego niż odpoczynek po trudach dnia codziennego, połączony ze spę-
dzaniem go w gronie bliskich? Poddając się „zdrowemu” relaksowi i odprężeniu, możemy po prostu ze 
sobą pobyć, wyciszyć się i… zbliżyć do siebie. Jak wiadomo sauna sprzyja ciepłej atmosferze, jednak 
może ona również wpływać na … ocieplenie więzi między ludźmi. Wspólnie spędzony, na sportowych 
szaleństwach czas, można zwieńczyć regenerując swoje ciała pobytem w saunie fińskiej lub na pod-
czerwień – pielęgnując w sobie i bliskich zdrowe nawyki. Aby urozmaicić czas spędzany wspólnie 
z rodziną lub gronem przyjaciół, proponujemy organizowanie tzw. ”sauna party”. Cieszą się one, 
ogromnym powodzeniem na zachodzie i zyskują coraz większe grono sympatyków w naszym kraju. 
Warto więc czasem przenieść spotkanie znad stołu prosto do sauny, gdzie tworząc miłą atmosferę - 
poprzez muzykę, napoje oraz oczywiście obecność naszych bliskich, połączymy przyjemność doboro-
wego towarzystwa z oczywistymi korzyściami dla naszego organizmu.
Pozwólmy sobie w biegu życia na chwilę zapomnienia w saunie…

katalog saun
Kierowany do Państwa katalog saun przybliży Państwu asortyment produktów z serii Perhe. Ułatwi on 
wybór spośród wielu klasycznych modeli saun fińskich i na podczerwień w różnych kształtach i wymia-
rach.

Proponujemy Państwu również szeroką gamę akcesoriów wyposażenia sauny, a także linię kosmetyków 
zapewniających kompleksową pielęgnację ciała, uzupełniających saunowy rytuał. Z tą myślą stworzyli-
śmy dla Państwa specjalny program „zapach sauny”, który pomoże stworzyć niezapomniane doznania 
zmysłowe podczas saunowych seansów, kojąco wpływając nie tylko na nasze ciała, ale również na 
stan ducha. Zestaw olejków zapachowych przeznaczonych do użytku we wnętrzu sauny wprowadza 
ważne elementy istotne dla prawidłowo przeprowadzonego seansu. Jest również wyrazem nadrzędnej 
myśli kultury saunowania, która wpisuje się w nowy model zdrowego życia.

zapach sauny…
Sauna jest specyficzną przestrzenią, w której odzyskujemy siłę i energię tak bardzo nadwątloną przez 
współczesne wzorce szybkiego życia. Kojący wpływ ciepła wzbogaciliśmy więc o aromatyczny 
aspekt. Czy wiesz, że sauna może pachnieć?

Poczuj ją…

Firma Megiw poszerzając możliwości zastosowań sauny, a także dzieląc się własnymi doświadcze-
niami w przeprowadzaniu skutecznych seansów proponuje przewodnik po zapachach sauny. Szeroki 
wachlarz właściwości sauny doskonale dopasowuje się do naszych potrzeb zdrowotnych, zmiennych 
w ciągu roku. Dzięki niepodważalnym walorom sauny z powodzeniem można z niej korzystać zimą, 
wiosną, latem i jesienią. Jej przeznaczenie nie ogranicza się jedynie do rozgrzewania ciała w czasie 
mrozów, chociaż najpewniej z tym się najczęściej kojarzy. Wykorzystywanie nadzwyczajnych właści-
wości substancji zapachowych do leczenia chorób i przywracania zdrowia znane było już od dawna. 
Działania te określa się mianem aromaterapii. Dziś możesz czerpać z tej wiedzy, wypełniając saunę 
Twoim ulubionym zapachem. Zadbaj o swoje ciało i umysł oddając się aromatycznej saunowej kąpieli. 
Zregeneruj swoje siły, wkraczając w pachnącą przestrzeń Twojej sauny. Daj się ponieść własnym zmy-
słom, zapewnij sobie wypoczynek i dobry nastrój. „Zapach sauny” nasyci wnętrze aurą świeżości lub 
wonią Dalekiego Wschodu. Pozwoli też usunąć zmęczenie i znużenie oraz przywróci witalność.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, wejdź na stronę www.zapachsauny.pl 
i zapoznaj się z naszym programem.

Kosmetyki niezbędne do aromaterapii znajdziesz na www.megiw4senses.pl
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poczuj 
zapach 
sauny zimą... 

...Przygotuj cebrzyk z roz-
cieńczonym koncentra-
-tem zapachowym 
„piernik”. Wykonaj 2 po-
lania z przerwą ok. 3 minut 
pomiędzy nimi. Następnie 
użyj soli peelingowej 
drobnoziarnistej „cy-
namon”, nacierając swoje 
ciało z pominięciem twa-
rzy, miejsc intymnych oraz 
ewentualnych ran i podraż-
nień. Wykonaj kolejne dwa 
polania i ciągle masuj skórę 
pozostałościami soli.

Gdy sól się rozpuści wyjdź 
z sauny i udaj się pod na-
trysk. Po dokładnym spłuka-
niu ciała, wetrzyj w wytartą 
skórę odświeżający krem 
miodowy z dziegciem. 
Na koniec spłucz nadmiar 
kremu pod natryskiem i wy-
pocznij relaksując się na 
leżaku.

Aby zapewnić sobie komfort w saunie, skorzystaj 
z kosmetyków i akcesoriów, które pozwolą Ci po-
czuć pełny wymiar „gorącego szaleństwa”. www.megiw4senses.pl.

poczu j  zapach  sauny.. .
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sauny prostokątne
Oferta prezentująca sauny prostokątne kierowana jest do osób ceniących sobie nade 
wszystko klasykę i funkcjonalne rozwiązania. Solidność wykonania oraz klasyczny kształt 
saun prostokątnych spełniają wymogi udanego seansu. Dopasowane niemalże do każdego
wnętrza uczynią z Twojego domu strefę relaksu i odprężenia.

Szczegóły techniczne na stronie 2.

wymiary wyposażenie standardowe warianty saun

długość
szerokość
wysokość

WO W1 W2

ławka podest obudowa 
pieca

zagłówek
zwykły

bezpieczna
lampa

maksymalna
ilość osób

ściany
pełne

jedna
witryna

dwie
witryny

Legenda:
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sauny pros toką tne

sauny prostokątne

W0 W1 W2
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sauny pros toką tne

wymiary wyposażenie standardowe

144 cm
144 cm
199 cm 2 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.  2 os.

wymiary wyposażenie standardowe

175cm
194 cm
199 cm 2 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt.  6 os.

wymiary wyposażenie standardowe

175 cm
244 cm
199 cm 2 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt.  8 os.

7,5 kW 9 kW3,6 kW

zalecany piec: zalecany piec:zalecany piec:dodatkowe opcje:
• zestaw oparć

dodatkowe opcje:
• zestaw oparć

dodatkowe opcje:
• zestaw oparć

1515 1820T 1825T

wariant I ściany pełne wariant III dwie witryny wariant III dwie witryny

1515W0 1820TW2 1825TW2

14
4

144

5
5

3
0

64

175

19
4 

W1W2

55

60 60

55

24
4

175

W1W2

55 55

60 60
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dodatkowe opcje:
• zestaw oparć
• dodatkowa ławka

2015 2018 2020

5
55

5

14
4

194

194

wariant I ściany pełne 

wariant II jedna witryna 

wariant I ściany pełne

wariant II jedna witryna

wariant III dwie witryny wariant III dwie witryny

wariant II jedna witryna

wariant I ściany pełne

2015W0

2015W1

2018W0 2020W0

2018W1 2020W1

2018W2 2020W2

W
1

wymiary wyposażenie standardowe

194 cm
144 cm
199 cm 2 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt.  3 os.

7,5 kW

zalecany piec:

wymiary wyposażenie standardowe

194 cm
175 cm
199 cm 2 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt.  3 os.

wymiary wyposażenie standardowe

194 cm
194 cm
199 cm 2 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt.  4 os.

7,5 kW

zalecany piec:

17
5

17
5

19
4

19
4

19
4

17
5

194

194

194

194

194

194

W1 W1

W
1

W
1

W
2

W
2

7,5 kW

zalecany piec:

dodatkowa
ławka
(opcja)

dodatkowa
ławka
(opcja)

dodatkowa
ławka
(opcja)

dodatkowa
ławka
(opcja)

dodatkowa
ławka
(opcja)

dodatkowa
ławka
(opcja)

dodatkowa
ławka
(opcja)

dodatkowa
ławka
(opcja)

dodatkowe opcje:
• zestaw oparć
• dodatkowa ławka

dodatkowe opcje:
• zestaw oparć
• dodatkowa ławka

14
4

3
0

114

114

5
5

3
0

5
5

114

70 70

114 114

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

114
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19
4

244

sauny pros toką tne

24
4

24
4

9 kW

zalecany piec:

W
1

9 kW

zalecany piec:

19
4

19
4

19
4

244

244

244

W1

W1

W
2

25252520

wariant I ściany pełne

wariant II jedna witrynawariant III dwie witryny

wariant II jedna witryna

wariant I ściany pełne

2525W0

2520W0

2525W1

2520W1

2520W2

wymiary wyposażenie standardowe

244 cm
244 cm
199 cm 3 szt. 1 szt. 1 szt. 3 szt. 1 szt.  7 os.

wymiary wyposażenie standardowe

244cm
194 cm
199 cm 2 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt.  6 os.

dodatkowa
ławka
(opcja)

dodatkowa
ławka
(opcja)

dodatkowa
ławka
(opcja)

dodatkowa
ławka
(opcja)

dodatkowa
ławka
(opcja)

dodatkowe opcje:
• zestaw oparć
• dodatkowa ławka

dodatkowe opcje:
• zestaw oparć
• dodatkowa ławka

114

114

114

114

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

50

50

50

244
50

244
50

114

5
5

5
5
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poczu j  zapach  sauny.. .

poczuj 
zapach 

sauny wiosną... 

Przed wejściem do sauny 
zaparz owocową herbatę. 
Napełnij podwieszoną nad 
piecem misę ceramiczną, 
rozcieńczonym koncen-
tratem zapachowym 
„konwalia”. Połóż się 
wygodnie w saunie przy 
dźwiękach muzyki re-
laksacyjnej (Breathe). 
Gdy Twoja skóra zacznie się 
otwierać, nałóż na nią mio-
dowy krem z ekstraktem 
z pąków brzozy.

Po kilku minutach wmasowy-
wania kremu, zadbaj rów-
nież o swoje włosy, wciera-
jąc w nie oraz w skórę głowy 
- intensywnie regenerującą 
maseczkę do włosów 
„keratyna, jedwab”. 
Przed wyjściem z sauny 
okryj głowę oraz włosy 
ręcznikiem lub turbanem by 
przedłużyć pracę temperatu-
ry. Po kilku minutach wypo-
czynku udaj się pod natrysk 
spłukując nadmiar kosmety-
ków, a następnie połóż się 
i zrelaksuj popijając przygo-
towaną wcześniej gorącą 
herbatę.Stosując nasze kosmetyki i akcesoria poczujesz 

prawdziwą wiosenną świeżość i nowy przypływ 
energii. www.megiw4senses.pl.
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sauny narożne
Sauny tego rodzaju świetnie sprawdzą się w mniejszych wnętrzach, gdzie 
istotna staje się oszczędność przestrzeni. Wejście do sauny umieszczone jest 
na ściętym narożu ze szklanymi drzwiami. Klasyka wykonania wraz nowo-
czesnymi detalami spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Szczegóły techiczne na stronie 2.

wymiary wyposażenie standardowe warianty saun

długość
szerokość
wysokość

WO W1 W2

ławka podest oparcia obudowa 
pieca

zagłówek
zwykły

bezpieczna
lampa

maksymalna
ilość osób

ściany
pełne

jedna
witryna

dwie
witryny

Legenda:
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sauny narożne

sauny narożne

W1 W2W0
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sauny narożne

7,5 kW 7,5 kW3,6 kW

zalecany piec: zalecany piec:zalecany piec:

1515E 1815E 2015E

wariant I ściany pełne wariant I ściany pełne wariant I ściany pełne 

wariant II jedna witryna wariant II jedna witryna

1515EW0 1815EW0 2015EW0

1815EW1 2015EW1

91

wymiary wyposażenie standardowe

144 cm
144 cm
199 cm 2 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.  2 os.

14
4

91

144

wymiary wyposażenie standardowe

175 cm
144 cm
199 cm 2 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt.  3 os.

wymiary wyposażenie standardowe

194 cm
144 cm
199 cm 2 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt.  4 os.

dodatkowe opcje:
• zestaw oparć

dodatkowe opcje:
• zestaw oparć
• dodatkowa ławka

14
4

14
4

14
4

14
4

9
0

175

121

121 140

140

9
0

194

175

9
0

194

W1

dodatkowa
ławka
(opcja)

dodatkowa
ławka
(opcja)

dodatkowe opcje:
• zestaw oparć

55

5
5

5
5

5
5

5
5

50

50

30

3
0

3
0

3
0

3
0

9
0

W1
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sauny narożne

17
5

12
1

12
1

194

140

140
140 190

190140

140

2018E 2020E 2520E

wariant I ściany pełne 

wariant II jedna witryna 

wariant I ściany pełne

wariant II jedna witryna

wariant III dwie witryny

wariant II jedna witryna

wariant I ściany pełne

2018EW0

2018EW1

2020EW0 2520EW0

2020EW1 2520EW1

2020EW2

wymiary wyposażenie standardowe

194 cm
175 cm
199 cm 2 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt.  4 os.

7,5 kW

zalecany piec:dodatkowe opcje:
• zestaw oparć
• dodatkowa ławka

wymiary wyposażenie standardowe

194 cm
194 cm
199 cm 2 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt.  4 os.

wymiary wyposażenie standardowe

244 cm
194 cm
199 cm 2 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt.  6 os.

7,5 kW

zalecany piec:dodatkowe opcje:
• zestaw oparć
• dodatkowa ławka 9 kW

zalecany piec:dodatkowe opcje:
• zestaw oparć
• dodatkowa ławka

17
5

194

W1

19
4

19
4

19
4

14
0

14
0

14
0

14
0

14
0

194 244

244194

194

19
4

W
1

W
1

W
1

19
4

W2

dodatkowa
ławka
(opcja)

dodatkowa
ławka
(opcja)

dodatkowa
ławka
(opcja)

dodatkowa
ławka
(opcja)

dodatkowa
ławka
(opcja)

dodatkowa
ławka
(opcja)

dodatkowa
ławka
(opcja)

5
5 5
5 5
5

5
55
5

5
5

5
5 5
5

5
5

50

50
50 50

5050

50

3
0

3
0

190

wariant III dwie witryny

2520EW2

19
4

14
0

244

W
1

W2

dodatkowa
ławka
(opcja)

5
5

50
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sauny łukowe
Ekskluzywna linia saun łukowych, powstała z myślą o najbardziej wyrafinowanych gustach-
naszych klientów. Są polecane szczególnie tym, którzy cenią sobie nietuzinkowy charakter-
przedmiotów użytkowych. Duża powierzchnia przeszkleń uczyni wnętrze saun przestronnym, 
a wykończenie w formie łuku nada awangardy każdemu pomieszczeniu.

Szczegóły techniczne na stronie 2.

wymiary wyposażenie standardowe warianty saun

długość
szerokość
wysokość

WO W1 W2

ławka podest obudowa 
pieca

zagłówek
zwykły

bezpieczna
lampa

maksymalna
ilość osób

ściany
pełne

jedna
witryna

dwie
witryny

Legenda:
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sauny łukowe

7,5 kW

zalecany piec:

2020R

wariant III dwie witryny

2020RW2

19
4

19
4

194

244

14
1

14
1

W
1

W
2

9 kW

zalecany piec:dodatkowe opcje:
• zestaw oparć
• dodatkowa ławka

2520R

wariant III dwie witryny

2520RW2

W
1

dodatkowa
ławka
(opcja)

dodatkowe opcje:
• zestaw oparć
• dodatkowa ławka

W
2

5
5

5
5

75

125

5
0

5
0

50

50

dodatkowa
ławka
(opcja)

sauny łukowe

W2

wymiary wyposażenie standardowe

194cm
194 cm
199 cm 2 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt.  4 os.

wymiary wyposażenie standardowe

244cm
194 cm
199 cm 2 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt.  6 os.
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poczuj 
zapach 

sauny latem...

...Sauna kojarzy Ci się z go-
rącem? Ten letni rytuał może 
zmienić te przekonania. Przy-
gotuj ok. 2-3 gramy krysz-
tałów mentolu i cebrzyk 
z rozcieńczonym kon-
centratem zapacho-
wym „trawa cytryno-
wa”. Naturalny olejek 
eteryczny o tym aromacie 
sprawia, że staniesz się nie-
dostrzegalny dla komarów. 
Następnie wykonaj dwa in-
tensywne polania z przerwą 
ok. 3-4 minut. Po tym okresie 
wylej na piec jeszcze jedną 
chochlę wody z koncentra-
tem, a następnie na kamie-
nie wysyp przygotowane 
wcześniej kryształy men-
tolu. Połóż się wygodnie 
oddychając głęboko ustami 
oraz nosem. Mentol poza 
odświeżeniem da uczucie 
chłodu na skórze. By je spo-
tęgować, opuść saunę po 
ok. 4-5 minutach inhalacji, 
a następnie wetrzyj w cia-
ło (poza twarzą miejscami 
intymnymi oraz podrażnie-
niami) sól peelingową 
japońska mięta. Spłucz 
ciało pod letnią wodą i ciesz 
się uczuciem przyjemnego 
chłodu na skórze nawet  
w największy upał.Poczuj moc orzeźwienia i uderzenia świeżego za-

pachu, który wypełni latem wnętrze Twojej sauny. www.megiw4senses.pl.

poczu j  zapach  sauny.. .
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sauny na podczerwień
Sauny na podczerwień (Infrared) kierowane są do wszystkich klientów, bez względu na ich wiek i stan 
zdrowia. Niewielkie gabaryty oraz niskie zużycie energii zachęcają do ich montażu w przetrzeni zarówno 
prywatnej, jak i publicznej. Wyróżniają się wysoką jakością wykończenia zewnętrznego, a także szybkim i 
wygodnym przygotowaniem do użytku. Standardowe wyposażenie zawiera elementy umożliwiające prze-
prowadzenie chromoterapii. Oferta obejmuje także dwufunkcyjne sauny Kombi, będące połączeniem saun 
tradycyjnych z saunami na podczerwień.

Szczegóły techiczne na stronie 2.

Legenda:
M

O
D

EL

wymiary parametry 

długość
szerokość
wysokość

 

zasilanie pobór mocy
promiennika

maksymalna
ilość osób

ilość promienników 
ceramicznych IR ilość mat FSB IR pobór mocy 

pieca
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sauny na podczer wień

sauny na podczerwień

Sauny IR Sauny FSB
Sauny IR
Źródłem promieniowania 
podczerwonego w sau-
nach IR są ceramiczne 
promienniki podczerwieni.

Sauny FSB
Źródłem promieniowania 
podczerwonego w saunach 
FSB są maty promieniowa-
nia podczerwonego wbu-
dowane w ściany sauny.

Sauny KOMBI FSB
Połączenie sauny na pod-
czerwień typu FSB z trady-
cyjną sauną fińską ogrzewa-
ną piecem elektrycznym.

Więcej informacji
na stronie 22.
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sauny na podczer wień

IR 1 IR 1E IR 2

IR
 1

wymiary parametry

108 cm
102 cm
190 cm 230 V 1700 W 1 os. 4

Sauny IR

IR
 1

E

wymiary parametry

100 cm
100 cm
190 cm 230 V 1700 W 1 os. 4

IR
 2

wymiary parametry

137 cm
102 cm
190 cm 230 V 2050 W 2 os. 5

10
2

108 100 137

10
0

10
2

promienniki 
ceramiczne

promienniki 
ceramiczne

promienniki 
ceramiczne
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sauny na podczer wień

FSB 1 FSB 2

Sauny FSB

IR czy FSB ?
Sauny
na podczerwień IR:

• wyeksponowane cera-
miczne promienniki

• promieniowanie celowa-
ne w określone partie 
ciała: front - nogi - plecy

• temperatura odczuwalna 
do 70 °C

• krótki czas nagrzewania

Sauny
na podczerwień FSB:

• promienniki niewidoczne 
zintegrowane ze ścianą 
i podłogą tzw. maty 
grzewcze

• łagodne ciepło genero-
wane powierzchniowo, 
homogeniczne, przekazy-
wane równomiernie

• temperatura odczuwalna 
do 50 °C

• odpowiednia dla osób 
wrażliwych na podwyż-
szoną temperaturę

FS
B

 1

wymiary parametry

112 cm
99 cm
190 cm 230 V 1770 W 1 os. 4

FS
B

 2

wymiary parametry

143 cm
99 cm
190 cm 230 V 2370 W 2 os. 6

112

56

9
9

143

9
9

mata
FSB IR

mata
FSB IR
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sauny na podczer wień

Sauny FSB

FSB ET FSB 3

FS
B

 E
T

wymiary parametry

146 cm
146 cm
204cm 230 V 2742 W 2 os. 5

FS
B

 3

wymiary parametry

217 cm
124 cm
202cm 230 V 3240 W 3 os. 10

91

146 217

14
6

12
4

91

mata
FSB IR

mata
FSB IR
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sauny na podczer wień

Sauny KOMBI FSB

KOMBI FSB ET KOMBI FSB 3
K

O
M

B
I 

FS
B

 E
T

wymiary parametry

146 cm
146 cm
204cm 230 V 2742 W 2 os. 5 3,6 kW

92

146 217

14
6

12
4

9
2

mata
FSB IR

mata
FSB IR

K
O

M
B

I 
FS

B
 3

wymiary parametry

217 cm
124 cm
202cm 230 V 3240 W 3 os. 10 3,6 kW
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poczuj 
zapach 

sauny jesienią...

...Jesień to czas chłodnych, 
szarych dni. W związku  
z czym przygotuj cebrzyk 
z koncentratem zapa-
chowym „śliwka” oraz 
„pieprz” w stosunku 3:1. 
Wykonaj w sumie cztery in-
tensywne polania z przerwą 
ok. 2-3 minut pomiędzy nimi. 
W saunie poczujesz bajecz-
ny aromat grzanego wina. 

Po ostatnim polaniu, a wciąż 
w saunie ukoj rozgrzaną in-
tensywnie skórę kremem 
jogurtowym „czarna 
porzeczka”.

Dodatkowo by zabezpie-
czyć narażone na jesienną 
aurę włosy i skórę głowy, za-
stosuj maseczkę do włosów 
zawierające trzy rodzaje 
odżywczych olejów- „ar-
gan, makadamia, ko-
kos”. Maseczkę możemy 
nałożyć po natrysku, w trak-
cie którego spłukujemy nad-
miar pozostającego wciąż 
na skórze kremu z czarnej 
porzeczki. Zawijamy wło-
sy ręcznikiem lub turbanem  
i relaksujemy się czując 
wciąż wokół korzenne, win-
ne aromaty.Jesienny nastrój skutecznie poprawi seans w pach-

nącej saunie, który przywróci siły i radość życia. www.megiw4senses.pl.

poczu j  zapach  sauny.. .
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wyposażenie saun
Sauna już prawie gotowa. Jest właśnie taka jaką sobie wymarzyłeś - rodzinna, przytulna. Czegoś jej 
jednak brakuje. Tak, brakuje jej serca! Sercem każdej sauny jest piec. W naszej ofercie posiadamy 
niezawodne piece różnej mocy, które idealnie dopasujemy do sauny, którą wybrałeś. Pozostałe eleme-
ty wyposażenia to już tylko kwestia wyobraźni. Wykonane z wyselekcjonowaego drewna lipowego 
dodadzą charakteru każdemu wnętrzu sauny. Pragniesz zamontować dodatkowe oparcie? Umieścić 
podest lub cieszyć się dodatkowym zagłówkiem? Na www.megiw4sauna.pl znajdziesz wszystko, 
czego potrzebujesz. Wybierając sauny linii Perhe, decydujesz się na relaks w czystej postaci. Potrafimy 
zadbać o ciało, dopieszczając przy tym zmysły. Bo czy może być coś cudowniejszego od wypoczynku 

na leżaku relaksacyjnym, delektując się dźwiękami odprężającej muzyki?
Może. 

Dziesięć minut rytuału w saunie z przepięknym zapachem i muzyką. Wszystko to w towarzystwie piele-
gnacyjnych kosmetyków saunowych. Z myślą o Twoim zdrowiu i samopoczuciu dysponujemy bogatym 
asortymentem koncetratów zapachowych oraz linią naturalnych kosmetyków, dzięki którym przeprowa-
dzisz całościowy program pielęgacyjny “zapach sauny”. 
Zajrzyj na www.megiw4senses.pl
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wyposażen ie  saun

Leżak
lakierowany lub surowy

Piece do sauny

Classic: 3,6 kW
Classic: 7,5 kW
Classic: 9,0 kWClassic: 3,6 kW

BIO: 7,5 kW
BIO: 9,0 kW

Piec ze sterowaniem wewętrznym przy piecu.

Piece do saun

Piec ze sterownikiem zewnętrznym. Piec z parownikiem ze sterownikiem zewnętrznym.

Głośnik
dwudrożny

Płyty CD
szeroki wybór

Wypoczynek przy saunie Nagłośnienie Muzyka relaksacyjna

Classic: 6,0 kW
Classic: 8,0 kW
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Wieszak
Półka saunowa:
wymiar: 25 x 60 x 120 cm Zagłówek profilowanyZagłówek zwykły Zestaw oparć

Akcesoria drewniane

Kosmetyki
Koncentraty zapachowe
aromaterapia w saunie

Sól peelingowa
drobnoziarnista i gruboziarnista

Misa zapachowa
ceramiczna

Kamienne naczynie
do stosowania przy aromaterapii

 Kosmetyki i aromaterapia

wyposażen ie  saun



29

wyposażen ie  saun

Zestaw 5 elementowy:
cebrzyk, chochla, klepsydra,
termohigrometr, instrukcja obrazkowa Witki brzozowe Zapaski do sauny „hammam”

Inne akcesoria



www.megiw.pl 30

w pakietach korzystniej
Prezentujemy przykładowe pakiety cieszące się wśród klientów dużym zainteresowaniem. Ko-
rzystając z naszych rozwiązań otrzymują Państwo kompleksowe zestawy, starannie przygoto-
wane przez naszych specjalistów. Aby uatrakcyjnić naszą ofertę mamy dla Państwa ciekawe 
pakiety, przewidujące rabaty na wybrane wyposażenie, montaż, a także gratisowe akcesoria i ko-
smetyki. Pakiety obejmują różne grupy produktów, dzięki czemu oferta handlowa dociera do szerokie-

go grona naszych klientów. Zaletą pakietów jest przede wszystkim optymalny dobór poszczególnych 
produktów idealnie dopasowanych pod względem ich zastosowania. Zapraszamy do zapozna-
nia się z naszą ofertą, w której znajdą Państwo szereg kuszących propozycji. Na wszelkie pytania 
klientów chętnie odpowiedzą nasi przedstawiciele handlowi, zlokalizowani na terenie całej Polski.

Pakiet komfort
Pakiet start

• dowolna sauna
• piec ze stereowaniem zewnętrznym
• montaż

• zestaw oparć
• trzecia ławka

• zestaw 5-cio elementowy - cebrzyk, cho-
chla, termohigrometr, klepsydra, inatrukcja 
obrazkowa

• półka saunowa

• zagłówki profilowane - 2 szt.
• zestaw głośników dwudrożnych - 2 szt.
• dwie płyty CD z muzyką relaksacyjną

Proponowane zestawy

Pakiet komfort Pakiet akcesoria Pakiet relaks

• koncentrat zapachowy - konwalia
• miodowy krem z ekstraktem z pąków brzozy
• maseczka do włosów intensywnie regeneru-

jąca

• kryształy mentolowe
• koncentrat zapachowy - trawa cytrynowa
• sól peellingowa drobno/gruboziarnist - 

japońska mięta

• koncentrat zapachowy - śliwka
• koncentrat zapachowy - pieprz
• krem jogurtowy z czarną porzeczką
• maseczka do włosów argan, akadamia, 

kokos

• oncentrat zapachowy - piernik
• sól peelingowa dorbno/gruboziarnista - 

cynamon
• odświeżający krem miodowy z dziegciem

Zestawy kosmetyków do rytuałów saunowych

Zestaw wiosna Zestaw lato Zestaw jesień Zestaw zima

Pakiet start
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