






Ekskluzywna sauna na wymiar - z nami to proste. 

Twoje życie wciąż się zmienia - pojawiają się nowe wyzwania, pasje i cele.  
To sprawia, że jesteś wyjątkowy. Ty natomiast tworzysz swój dom i otoczenie.  

Rób to tak, by czuć się w nim tak dobrze jak nigdzie indziej.  
 

Zanim pozwolisz nam zbudować dla Ciebie saunę, w której każda chwila relaksu 
będzie niezapomnianym przeżyciem, chcielibyśmy pomóc Ci przygotować się do 

tego wydarzenia.  
 

Poniżej znajdziesz zbiór przydatnych informacji, z którymi na pewno doskonale 
poradzisz sobie w wyborze tego, co jest dla Ciebie najlepsze, jak również sam 

proces przygotowań będzie o wiele łatwiejszy.  
 

Jeśli mimo wszystko nie znajdziesz tutaj odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, 
śmiało skontaktuj się z nami, a na pewno rozwiążemy Twoje wątpliwości  

i pomożemy we wszystkim.  
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Poznaj główne różnice pomiędzy poszczególnymi 

gatunkami drewna stosowanego w naszych saunach. 

Świerk Skandynawski

Klasyczne drewno o delikatnym jasno żółtym zabarwieniu. Najwyższa stosowana 
przez nas klasa jakości A+, gwarantuje wytrzymałość i fantastyczny wygląd Twojej 
sauny przez całe lata. Doskonale adaptuje się do oświetlenia saunowego, tworząc 
wyjątkowy nastrój. Niewątpliwą zaletą jest również niska cena.  

Osika biała (Syberyjska)

Luksusowe, jasne, niemalże białe drewno. Występuje w 2 wariantach szerokości - 
wąskich i szerokich listew. Doskonale nadaje się do ciemnych pomieszczeń, 
rozjaśniając je, jak również do jasnych, tworząc luksusowy charakter w 
nowoczesnych wnętrzach. Jest ono stworzone do dużych przeszkleń w saunie, 
ciesząc oko każdego kto spojrzy do jej wnętrza.    



Cedr Kanadyjski

Drewno najwyższej klasy PREMIUM. Podobnie jak dobre wino, cedr doskonale 
radzi sobie z upływem czasu. Im jest starszy, tym coraz delikatniej pokrywa się 
srebrzystą patyną, stając się jeszcze bardziej szlachetnym. Kolejną niewątpliwą 
zaletą jest fakt, iż jest to jedyne drewno do saun, które podczas korzystania 
uwalnia słodki, drzewny i balsamiczny zapach. Nuty zapachowe cedru 
wykorzystywane są często w ekskluzywnych perfumach i wodach toaletowych, 
oraz posiadają bardzo dużo pozytywnych funkcji zdrowotnych.  

Jodła Kanadyjska

Drewno jednolite i  ciemne, o  regularnych słojach. Niezwykle twarde i  solidne. 
Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu nie  ulega zniszczeniom i  odkształceniom, 
dlatego chętnie stosowany jest na ściany wewnętrzne i zewnętrzne sauny.  
W przeciwieństwie do cedru, którego naturalne przyrosty nadają niepowtarzalną 
strukturę oraz zabarwienie, drewno jodły kanadyjskiej posiada jednolity kolor na 
każdej desce.   



Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

Ile wynosi okres gwarancji na saunę? 
 
Na saunę i wszystkie jej elementy wyposażenia, udzielana jest kompleksowa 
gwarancja - 2 lata. Nasza firma świadczy również serwisy i przeglądy 
pogwarancyjne. 

Kiedy najlepiej zaplanować budowę sauny i jak przygotować podłogę? 

Idealnym momentem na wykonanie sauny jest jej montaż zaraz po położeniu płytek 
na podłodze oraz doprowadzeniu zasilania. Polecamy płytki lub gres, ponieważ 
najłatwiej jest je utrzymać w czystości. Podłoga powinna być w poziomie, bez 
spadków i odpływów.  
W miejscu sauny, nie jest konieczne wykonywanie ogrzewania podłogowego.  
Jeśli  jednak jest już zainstalowane, nie przeszkadza to w użytkowaniu sauny.  
Na ścianach powinny być położone tynki (bez wykończenia), płyta karton gips lub 
płytki. Przy wyborze płytek na ścianach nie ma potrzeby ich układania na całej 
powierzchni, wystarczy aby wchodziły ok 10-15 cm w głąb przestrzeni sauny, 
dzięki czemu fuga będzie niewidoczna a sauna pokryje się na równi ze ścianą.


W jaki sposób przygotować instalację elektryczną?  

Sauna sucha, COMBI lub „3w1” - w miejscu gdzie będzie znajdowała się sauna, 
należy przygotować zasilanie 3 fazowe (400V). Przewód elektryczny powinien 
mieć długość około 4 metrów, oraz przekrój 5x2,5mm2  (dla saun o kubaturze 
większej niż 5m3). Należy również wyposażyć instalację sauny w odpowiednie 
zabezpieczenie prądowe (wyłącznik różnicowo-prądowy oraz 3 fazowy wyłącznik 
nadprądowy).  
Pamiętajmy również, aby przewód elektryczny nie wychodził bezpośrednio  
ze środka podłogi w saunie. Najlepiej aby wyprowadzony został gdzieś przy 
ścianie lub w ścianie.  
 
Sauna Infrared - przy wyborze tylko sauny Infrared, wystarczy przygotować 
przewód o przekroju 3x2,5mm2, oraz wyposażyć instalację w odpowiednie 
zabezpieczenie prądowe. Sauna infrared ma możliwość zasilania również  
z gniazdka elektrycznego. Nasi montażyści poradzą sobie z jej przystosowaniem 
do tego typu instalacji.  

Jak przygotować pomieszczenie do przeprowadzenia montażu sauny? 

Wszystkie prace związane z budową ekskluzywnej sauny na wymiar, wykonywane 
są w 100% ręcznie bezpośrednio na miejscu inwestycji, z użyciem najwyższej 
jakości materiałów i profesjonalnych narzędzi, zgodnie z fińską sztuką budowy 
saun.  



Ze względu na charakter prac, nasi pracownicy będą potrzebowali wolnej 
przestrzeni aby przygotować swoje miejsce pracy, rozłożyć narzędzia stolarskie 
oraz materiał.  
Jeśli w obrębie miejsca gdzie będą odbywały się prace, znajdują się przedmioty, 
które mogą ulec uszkodzeniu lub są narażone na działanie pyłu drzewnego (dzieła 
sztuki, kruche, wystające elementy, drewniane schody, drewniana lub miękka 
podłoga itp.) bardzo prosimy o ich przeniesienie lub odpowiednie zabezpieczenie.  

Jak przygotować wentylację w saunie?  

Prosimy o nie przygotowywanie do sauny dodatkowej wentylacji mechanicznej lub 
grawitacyjnej (kominy wentylacyjne, odciągi, rekuperacja). Nasza firma wykonuje 
kompleksowo wentylację grawitacyjną w jej konstrukcji. Każda sauna wyposażona 
jest w wewnętrzny szyberek wentylacyjny, za pomocą którego następuje regulacja 
przepływu powietrza w saunie oraz pomaga w jej osuszaniu.  
Jeśli w pomieszczeniu jest przewidziana rekuperacja, należy ją zaplanować w taki 
sposób, aby jej wymiennik nie znajdował się bezpośrednio nad sauną.  
W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko nadmiernego wyciągu ciepłego powietrza 
z sauny, co może przyczynić się do jej niedogrzania.  

Ile potrwa montaż sauny?  

Budowa sauny na wymiar będzie trwała ok 3-4 dni robocze.  
Przy wyborze opcji z przeszkleniem frontowym na wymiar, czas oczekiwania na 
hartowane szkło wynosi ok 2-3 tygodnie.  
O tyle również czas wykonania sauny się zwiększy. 


Jak wygląda kwestia płatności za saunę? 

Podczas składania zamówienia pobierana jest zaliczka w wysokości 40% wartości 
zamówienia, którą to kwotę należy przelać na konto bankowe naszej firmy.  
Numer konta i dane potrzebne do przelewu znajdują się w dolnej części 
zamówienia. Kolejna część płatności dokonywana jest dopiero po całkowitym 
odbiorze sauny, oraz po przeprowadzeniu przez naszych montażystów szkolenia  
z zakresu obsługi sterownika i komfortowego korzystania z sauny.  
Przekażą również informacje, na co należy zwracać szczególną uwagę w kwestii 
bezpieczeństwa. 
Oprócz rozliczenia gotówkowego lub przelewem, posiadamy również bardzo 
korzystny system płatności ratalnej w ratach 10 x 0%. (Za obsługę systemu ratalnego 
odpowiada Santander Bank Polska).  
 
Czy przed złożeniem zamówienia, potrzebny jest dodatkowy pomiar sauny?  
 
Każdą naszą saunę wykonujemy na wymiar bezpośrednio na miejscu inwestycji, 
dlatego nie ma potrzeby dodatkowego pomiaru przed jej montażem.  
Jeśli zaistnieje potrzeba dostosowania się do ewentualnych nierówności na 
ścianach, nieznacznego powiększenia lub zmniejszenia sauny, zmiany lokalizacji 



wejścia, układu ławek lub innej drobnej zmiany - wykonamy ją bezpłatnie podczas 
budowy sauny u Państwa.   

Co wchodzi w skład wyposażenia sauny? 

W naszych saunach każdy element wykonywany jest ręcznie z zachowaniem 
największej  precyzji i dokładności. Wszystkie listwy wykończeniowe są docinane  
z milimetrową precyzją a elementy łączeniowe, sztyfty i śruby są zawsze starannie 
zamaskowane.   
 
Na wyposażenie saun składają się:

• Piec do sauny renomowanych producentów (do wyboru: Sawo, Tylo, Helo, Harvia, EOS, 

Huum) - przy wyborze sauny suchej lub parowej. 

• Obudowa do pieca bez widocznych wsporników, wykonana ręcznie z jasnego drewna 

Abachi, stylistycznie nawiązująca do kształtu pieca i wymagań bezpieczeństwa, 

• Promienniki infrared ceramiczne lub kwarcowe marki do wyboru: EOS, Dr Philips 

Vitae, Sentiotec lub Harvia) - przy wyborze sauny na podczerwień. 

• Zewnętrzny, mikroprocesorowy sterownik, dzięki któremu z dokładnością do jednego 

stopnia Celsjusza ustawisz komfortową temperaturę panującą w saunie. Oprócz tego 

umożliwia on ustawienie czasu pracy sauny, włączenie oświetlenia standardowego, 

oświetlenia dodatkowego, zaprogramowanie zwłoki czasowej (przydatne kiedy chcemy 

odpowiednio wcześniej nagrzać saunę), przełączenie pomiędzy innymi typami sauny, oraz 

włączenie i wyłączenie grzania. Sterownik również posiada zaawansowane funkcje 

zabezpieczające, dzięki czemu odcina zasilanie przy awariach oraz niekorzystnych 

sytuacjach, które mogą zaistnieć w saunie. 

• Wysokiej klasy akcesoria do sauny: cebrzyk z wkładem z tworzywa sztucznego 

zapobiegającemu ingerencji wody w drewno, drewnianą chochlę do polewania kamieni, 

termometr, higrometr, klepsydrę, wodoodporną instrukcję zasad korzystania z sauny, oraz 

zestaw 5 testowych olejków do aromaterapii. 

• Oświetlenie sauny w certyfikowanej obudowie wytrzymującej wysokie temperatury i 

wysoką wilgotność powietrza, oraz z ręcznie wykonanym kinkietem z afrykańskiego, 

zimnego drewna Abachi lub Osiki białej. Zamiennie punktowe oświetlenie sufitowe. 

• Zabudowa wewnętrzna sauny wykonana z certyfikowanego drewna selekcjonowanego 

o najwyższej klasie jakości A+ w ułożeniu pionowym lub poziomym. 

• Zabudowa zewnętrzna sauny do sufitu, wykonana z drewna, szkła lub płyty karton gips 

przygotowana do indywidualnego wykończenia w dowolny sposób. 

• Drzwi do sauny (lub przeszklenie frontowe) wykonane na wymiar z bezpiecznego, 

hartowanego szkła Antisol 8mm w 8 kolorach do wyboru. 

• Zawiasy do drzwi masywne, mosiężne w wykończeniu satynowym. 

• Zamki do drzwi płytkowe, minimalistyczne z zamkiem magnetycznym w wykończeniu 

satynowym. 



• Klamka do sauny wykonana ręcznie z drewna Abachi w ostrym, nowoczesnym designie, 

• Izolacja sauny z 5 cm wełny mineralnej, specjalnej 3 warstwowej folii aluminiowej do 

saun oraz wodoodpornej membrany. 

• Szyberek wentylacyjny wykonany ręcznie o nowoczesnym wzornictwie z wybranego 

gatunku drewna, 

• Ławki do sauny z jasnego, egzotycznego, afrykańskiego drewna Abachi lub na specjalne 

życzenie z ciemnego Abachi Thermo, bez widocznych wsporników i nóg. 

• Oparcia nad ławkami i pod ławką górną wykonane z drewna Abachi. 

• Ruchomy podest umożliwiający jego wyjęcie z sauny i komfortowe umycie podłogi, 

W co jeszcze mogę doposażyć moją saunę?  
 
W naszej ofercie posiadamy bardzo dużą ilość wyposażenia dodatkowego, dzięki 
czemu każda sauna może zostać dowolnie spersonalizowana.  
Począwszy od elementów koloroterapii w postaci np. oświetlenia zaoparciowego, 
podławkowego, gwieździstego nieba w technologii światłowodowej, przez 
elementy z naturalnej soli himalajskiej aż po rozbudowane systemy audio do 
sauny, dzięki nim każda sauna może nabrać wyjątkowego charakteru.  
 
Wszystkie nasze dodatki do saun można obejrzeć w dziale „realizacje” na naszej 
stronie internetowej (www.safin.pl/galeria) a pełna lista wraz z opisem każdego z 
nich znajduje się pod adresem www.safin.pl/dodatki-do-sauny   
  
Czym różnią się promienniki Infrared ceramiczne od kwarcowych?  
 
Przede wszystkim promienniki Infrared są elementami grzewczymi w saunie.  
W przeciwieństwie od sauny suchej, która gorącym powietrzem ogrzewa nasze 
ciało od zewnątrz, promienniki ogrzewają nas od wewnątrz poprzez emitowanie 
odpowiedniej długości fal.    
 
Oto główne różnice pomiędzy typami promienników: 
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Promienniki ceramiczne, są typem elementów grzejnych, które wytwarzają 
promieniowanie w 2 spektrach fal;  IR-B oraz IR-C.  

Do osiągnięcia pełnej mocy działania, potrzebują odpowiedniej ilości czasu w 
zależności od wielkości sauny. Nie emitują one światła widzialnego.  

 
Promienniki kwarcowe to najnowocześniejszy typ promienników. Emitują one 
promieniowanie w 3 spektrach fal; IR-A (najkorzystniejsze), IR-B oraz IR-C. 

Posiadają nowoczesny design przez co pięknie prezentują się w saunie. 
Promienniki firmy Sentiotec posiadają dodatkowo czarną szybę ze szkła 

Nextrema®, które wzmacnia promieniowanie IR-A oraz ogranicza poziom światła 
widzialnego, emitowanego przez wszystkie promienniki kwarcowe.  

Promienniki te uzyskują pełną moc po zaledwie 0,5 sekundy od uruchomienia, 
dzięki czemu z sauny można korzystać od razu po jej włączeniu.  

W przeciwieństwie do promienników ceramicznych, ich promienie wnikają głębiej, 
przez co działają skuteczniej na różne partie naszego ciała. 

     
 
Saunę z promiennikami Infrared można również doposażyć w piec do sauny 
suchej, uzyskując przy tym 2 sauny w jednej lub nawet 3w1, wybierając piec z  
funkcją sauny parowej - wszystkie 3 typy saun obsługiwane są za pomocą jednego 
sterownika. 

Gdzie mogę obejrzeć na żywo wykonane przez waszą firmę sauny?  
  
Od ponad 26 lat istnienia naszej firmy, wszystkie nasze sauny wykonujemy na 
indywidualne zamówienie naszych klientów. Oznacza to, że wśród tysięcy 
zbudowanych saun, prawie każda posiadała rozwiązania które były dopasowane 
do wnętrza i charakteru pomieszczenia, oraz indywidualnych potrzeb i oczekiwań 
inwestorów.  
 
Nasze sauny wykonywane w całości ręcznie, oprócz tego, że różnią się od siebie 
wyglądem, posiadają również inne wykończenia zewnętrzne, rozmieszczenie 
elementów, rodzaj użytego drewna (lub nawet kamienia) oraz wyposażenia 
dodatkowego, które nierzadko jest wspólnym pomysłem zarówno inwestorów jak 
również naszych kreatywnych montażystów.  



 

Wykonywane przez nas sauny podobnie jak trendy w architekturze i wystroju 
wnętrz ewoluują, przez co stają się coraz bardziej nowoczesne oraz wyposażone 
w nowe technologie i rozwiązania techniczne.  
Powyższe cechy naszych saun uniemożliwiają nam zbudowanie nawet kilku 
demonstracyjnych obiektów, które pokazałaby większość dostępnych możliwości i 
rozwiązań. 
Nie pozostawiamy oczywiście naszych klientów samych, o czym świadczą wciąż 
rosnąca ilość zamówień oraz pozytywnych opinii w internecie i wśród znajomych. 
Do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny i zawsze doradzamy 
najlepsze rozwiązania.  
Wyróżniamy się doskonałą komunikacją drogą mailową, telefoniczną lub za 
pośrednictwem różnego rodzaju komunikatorów.  
Oferujemy również usługę pomiaru bezpośrednio na miejscu realizacji, dzięki 
czemu możemy zapoznać się z miejscem na saunę, a Państwu przedstawić 
propozycję rozwiązań technologicznych, materiałów w postaci drewna lub 
nowoczesnych paneli saunowych oraz przeszkleń które można będzie zobaczyć 
na żywo, dotknąć i dowolnie ze sobą zestawiać. 

Decyduję się na saunę, jakie są kolejne kroki?  

 
Przede wszystkim chcielibyśmy pogratulować Ci znakomitego wyboru!  
 
Pamiętaj jednak, że sauna powinna być jak dobrze skrojony garnitur. Musisz czuć 
się w niej komfortowo.  
Chcemy poznać dokładnie Twoje potrzeby, aby nasza oferta i Twoja sauna były w 
100% dostosowane do Twoich oczekiwań. Skontaktuj się z nami, a my zajmiemy 
się resztą.  
 
Dołącz do naszej saunowej rodziny! 
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