
Vodič do popolne savne

Obstaja prostor, ki nudi popolno sprostitev. Ki nas razvaja, skrbi za naše telo, zdravje in počutje. 

Ponuja nam neskončne možnosti za odklop od vsakdanjih skrbi, obveznosti in zapolnjenih 

urnikov. Mi mu pravimo vaša domača savna.

Pripravili smo kratek vodič, ki vam bo v pomoč pri izbiri in umestitvi prave savne za vas.

Za začetek si odgovorite na vprašanja:

Katera vrsta savne mi najbolj ustreza?
Koliko oseb bo uporabljalo savno?
Kateri prostor je savni namenjen?
Koliko prostora bom namenil savni?

Dobro je vedeti
savna na okolico ne vpliva - lahko jo umestimo v katerikoli prostor - kopalnica, spalnica, dnevna soba, 
domači wellness, fitness, terasa, balkon, ...
savna je lahko tudi del zunanjega prostora - pripravljena na zunanje razmere
zunanji del savne je popolnoma prilagodljiv - obdelava, materiali, dizajn
v eni savni je lahko kombiniranih več funkcij savnanja



Finska savna
Finska savna nam ponuja tradicionalni ritual savnanja. V njej segrevamo zrak v prostoru, preko zraka pa 
naše telo.Običajno imajo finske savne nižjo vlažnost. Vlago lahko povečamo s polivanjem vode na vroče 
kamenje.
Intenziteto toplote prilagajamo s položajem v savni - od ležečega položaja na najnižjem do sedečega 
položaja na najvišjem nivoju klopi. Z redno uporabo finske savne krepimo imunski sistem, zmanjšujemo 
stres, razstrupljamo telo in preprečujemo nastanek mnogih bolezni.

Temperatura: 75 - 95°C     Vlaga: sobna

BIO savna
Bio savna je nadgradnja finske savne z dodatnim izparjevalnikom za povišanje vlage. Biosavna torej z nižjo 
temperaturo in višjo vlažnostjo blagodejno vpliva na telo in povečuje občutek potenja. 
Zelo priporočljiva je kombinacija bio savne z različnimi terapijami: z eteričnimi olji, zelišči in dišavami za 
aroma terapijo, s himalajsko soljo za solno terapijo. Zelo je primerna za tiste osebe, ki ne prenašajo visokih 
temperatur.
Poleg pozitivnih lastnosti finske savne, smo v bio savni deležni tudi prednosti vseh terapij, ki si jih privoščimo, 
posebno je spodbujeno čiščenje kože in organizma in vpliv višje vlage na dihalne poti.

Temperatura: 60 - 65°C     Vlaga: 35 - 50%

Prostorske in tehnične zahteve
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KLIK za več o finski savni

KLIK za več o BIO savni

priporočljiva je keramična talna obloga
savne, večje od 5m3, potrebujejo dovod trofazne elektrike 380V (presek vodnika 5 x 2,5 mm2)
peči do 3,6 kW: enofazna elektrika; peči nad 3,6 kW: trofazna elektrika
pripravljen vodnik dolžine cca 3m
širino savne se prilagaja uporabniku
klop primerna za ležanje, en ali dva nivoja 
Finsko in bio savno je možnost kombinirati z infra funkcijo

https://www.savne-strus.si/finska-savna
https://www.savne-strus.si/bio-savna


Infra savna
Infra savna deluje na principu direktnega segrevanja telesa s pomočjo infra sevalnikov, zato predhodno 
segrevanje ni potrebno. V infra savni visokih temperatur ni, zato se lahko savnamo dlje časa, približno 30 
minut in nato počasi ohlajamo. Prav tako lahko infra savnanje kombiniramo z različnimi terapijami - aroma, 
solno, barvno.
Infra savna je manjši porabnik električne energije, zelo nezahtevna za pripravo prostora in omogoča hitro 
uporabo.
Odlični vplivi infra savnanja na telo so krepitev imnuskega sistema, preprečevanje nastajanja bolezni, 
sproščanje mišic, čiščenje kože in organizma, topljenje maščobe in pospešena poraba kalorij, ...

Temperatura: 30 - 45°C     Vlaga: sobna
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Solna savna
Odlična nadgradnja infra savne je 
mogoča s solnim uparjalnikom. Le-ta 
proizvaja dodatno paro, ki se sprošča 
v savno. Nanj dodamo himalajsko 
sol za solno terapijo ali pa eterina 
olja, zelišča in dišave za aroma 
terapijo. Lahko ga uporabljamo med 

savnanjem ali posamezno.

KLIK za več o solni savni

KLIK za več o infra savni

Prostorske in tehnične zahteve
talna obloga keramika/ parket/ laminat
enofazna elektrika 230V (presek vodnika 3 x 2,5 mm2 )
minimalna širina prostora 
za eno osebo 90 cm
za dve osebi 120 cm
za tri osebe 160 cm
Finsko in bio savno je možnost kombinirati z infra funkcijo
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https://www.savne-strus.si/infra-sauna
https://www.savne-strus.si/solna-savna


Inspiracija za vašo savno

Savne Štrus d.o.o.
Valvazorjev trg 25
1270 Litija, Slovenija
0599 70 788
www.savne-strus.si

Skrbimo, da vsakemu izmed vas zagotovimo savno, izdelano popolnoma po vaših željah in zahtevah
- le tako vam lahko vaša domača savna nudi užitek in razvajanje, kakršnega si zaslužite!

Vabimo vas, da nas za dodatne informacije, svetovanje ali načrtovanje savne kontaktirate.
Verjamemo, da bomo našli rešitev, ki bo odgovor na vaše želje in potrebe.

Razstavni salon Ljubljana/ Showroom Ljubljana
Funtrade d.o.o, Letališka cesta 32, 1000 Ljubljana
Pon - Pet 8:00 - 18:00  - Sob 9:00 - 13:00   - Nedelje in praznike Zaprto

KLIK za več projektov

Vprašajte nas!

Obiščite našo spletno stran

Preberite naš BLOG

KLIK za več o savni na drva

Savna s pečjo na drva

Za pristno izkušnjo in tradicionalen 
ritual savnanja lahko v savno 
vgradimo peč na drva. Potrebna 
je priprava dimnega sistema, ki je 
mogoča praktično kjerkoli. Peči na 
drva so lahko z vratci zunaj ali znotraj 
savne, dodan je lahko tudi rezervoar 

za vodo.
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https://www.savne-strus.si/projekti
https://www.savne-strus.si/z-nami-od-ideje-do-savne
https://www.savne-strus.si/
https://www.savne-strus.si/blog1
https://www.savne-strus.si/finska-savna

