
WellnessWelt Sauny
Infračervené tepelné kabiny
Vířivé lázně
Příslušenství pro zdraví a pohodu

Zotavení a péče o tělo i duši - u Vás doma.
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WellnessWelt 

Srdečně vítejte ve světě weka WellnessWelt
My, společnost weka Holzbau, Vám chceme s tímto katalo-
gem otevřít  možnosti při objevování zcela soukromého
světa pohody – WellnessWelt. 
Ať už sami nebo s celou rodinou. Prožívejte chvíle pohody
a udělejte k tomu ještě i něco pro své zdraví. V tomto spe-
ciálním  katalogu se vše točí kolem tématu pohody a rela-
xace: najdete tu kvalitní sauny v provedení z dílců 
i masivního dřeva, ekologické sauny s konopnou tepelnou

izolací a komfortní sauny i designérské sauny s určitými
zvláštnostmi.  
Vychutnávejte blahodárné, hojivé teplo originálních infračer-
vených tepelných kabin weka. Zotavte se z každodenního
stresu.
weka  bude podporovat   Vaše osobní přání týkající se
zdraví, dobré kondice i pohody! Saunování plné pohody 
a požitku Vám přeje Váš tým weka!

Sauna: dobrodiní pro tělo i duši.
• Podporuje relaxaci a zotavení 
• Posiluje imunitní systém
 díky otužování a produkci
vlastních  obranných látek 
organismu, takže působí 
preventivně proti  nachlazení
• Podporuje napínání 
a pružnost pokožky, čistí kůži
a povzbuzuje tvorbu nových

buněk. Tím poskytuje 
pokožce péči a propůjčuje
svěžest.
• Podporuje lepší prokrvo-
vání,  zbavuje organismus
 škodlivin a zvyšuje přívod
kyslíku do těla.
• Střídáním teplot podporuje
a zlepšuje funkce srdce 

a krevního oběhu: teplo/chlad
(otužování)
• Podporuje adaptaci na 
klimatické změny.
• Podporuje klid a vyrovnanost
zejména v případech
zvýšeného zatížení stresem.
• Ulevuje dýchacím cestám
díky hluboké inhalaci. 

To platí zejména při využití
lázně s teplým vzduchem 
a parní lázně, další zlepšení
přináší přídavek éterických
olejů a bylin.
• Uvolňuje a relaxuje
svalstvo.
• Společná zábava pro volný
čas pro všechny generace
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Kvalita

Záruka

Z tohoto důvodu Vám můžeme poskytnout v souladu 
s našimi záručními podmínkami záruku po dobu 5 let na
řadu našich výrobků (na všechny dřevěné díly).

Lesní ekosystém

Lesní ekosystém je složitý a propojený systém, ve kterém
má každý zásah víc než jen jeden následek. Stejně
rozmanité jsou proto také úlohy PEFC. Cíl: dokumentovat
a zlepšovat trvale udržitelné hospodaření s lesy. S normami,
které zohledňují ekologické, ekonomické a sociální aspekty, 
k tomu svým dílem přispívá  i společnost weka.

Certifikované dřevo

FSC znamená ekologicky odpovědné a šetrné lesní
 hospodářství podle přísných norem FSC. Společnost

weka Holzbau GmbH má certifikaci od organizace FSC
a díky tomu jsme schopni dodávat celou řadu 

odpovídajících produktů. 

Směrnice kvality

Společnost weka je členem německého svazu Sauna-
Bund e.V. Tento odborný svaz německých výrobců 
a provozovatelů saun dává svým členům odborná 

doporučení z hlediska produktů a služeb. U produktů 
společnosti weka Holzbau GmbH si můžete být jisti, 

že dostanete spolehlivou, odbornou kvalitu.

Nezávislá kontrola

Důvěřujte našim dlouholetým zkušenostem s výrobou!
Abychom Vám mohli dodat kvalitu, kterou očekáváte, 
podrobujeme naše produkty pravidelným dobrovolným
zkouškám v institutu TÜV. Tato certifikace Vám zaručuje
spolehlivé výrobky, které vyhoví přísným požadavkům
TÜV. Tomu můžete věřit.

Spolehlivost 

Při výrobě našich produktů klademe důraz na zvláštní
výběr materiálů a surovin. Díky odbornému dalšímu

zpracování je zaručena bezvadná a spolehlivá funkce
produktů.

Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldbewirtschaftung

SW-COC-001124
© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

Přírodní kvalita - té můžete důvěřovat.

Dřevo našich saun
Severské jehličnany patří tradičně mezi nejlepší druhy dřeva na stavbu saun. Extrémní 
klimatické podmínky dovolují jen velmi pomalý růst dřeva, což prospívá jeho kvalitě. 
Dřevo je hustší, pevnější, trvanlivější a díky tomu také zvláště dobře snáší kolísání teplot 
v sauně. Malá tepelná vodivost dřeva dovoluje dotýkat se stěn a sedacích ploch i v sauně 
ohřáté na 90 °C. Díky struktuře buněk může dřevo ukládat teplo a opět ho pomalu vydávat. 

OBSAH:
Montované sauny ...............................4- 9
Sauny z masivního dřeva ...............10-13
Sauny s přívodem 230 V .................14-15
Ekologické sauny – čistá příroda...16-17

Komfortní sauny/designérské sauny....18-25
Saunové domky ...............................26-27
Infračervené tepelné kabiny ...........28-33
Vířivé lázně .......................................34-35
Příslušenství saun ...........................36-39

Prosíme respektujte: Rozměry uvedené v tomto katalogu jsou přibližné. Skutečné rozměry se mohou mírně
lišit. Není-li uvedeno jinak, jsou cenové údaje vždy bez příslušenství a bez dekorací. Technické změny
sloužící dalšímu rozvoji našich produktů jsou vyhrazeny. 
Obrázky a texty: © Copyright by weka 2009 ·www.weka-Holzbau.com

5 let
Záruka

na všechny 
dřevěné díly

Značka odpově
dného hospoda

ení s lesy



4

Montovaná sauna s tloušťkou stěny 68 mm

... jsou vyrobeny ze 68 mm* silných prvků, izolovaných a vhodných 
k použití v saunách a díky tomu energeticky úsporných. 40 mm silné
izolační desky z minerální vlny a difuzní uzávěr proti vodní páře 
v dílech stěn i stropu přinášejí optimální izolaci* vhodnou pro sauny.
Konstrukce stěny: uvnitř na všech stěnách a na stropě, vně na dvou
viditelných stěnách obloženo 14 mm silnými prkny s drážkou 
a perem. Díky tomu si můžete ve vnitřním prostoru vychutnávat
kořeněnou vůni a příjemný omak dřeva. Aby si mohly požitek ze 
saunování nerušeně vychutnat i osoby s vyšší hmotností, mají
všechna lehátka nosnost až 250 kg. To je kvalita weka. 
Další plus pro Vás: díky prefabrikovaným dílům lze saunu 
smontovat snadno a rychle. 

Naše montované sauny...

Protiskluzová a hygienická
rohož na podlaze z froté, extra
těžká látka, snadná péče 
a čištění, patří k vybavení.

11 14mm smrkové dřevo, vně
na 2 stranách, (2 strany 
z dřevovláknité desky)

22 40 mm silné izolační desky 
z minerální vlny

33 účinný difuzní uzávěr proti
vodním parám

44 14mm smrkové dřevo uvnitř

1

3
2

4

Nástavba na stěnu a strop:

Bezpečné vedení kabelů 
k napojení saunových kamen
přes integrované zakryté kanály

Obložení vnitřních stěn vhodné
do saun ze 14 mm silného
dřeva s 10mm zvláště dlouhou
drážkou a perem - uvnitř a vně

Vybavení:

Kamna - srdce každé sauny

Sauna bez kamen, abyste si je
mohli doplnit 
zcela podle vlastních nároků.
(Kamna DeLuxe najdete od
strany 36)

Varianta vybavení OS s elek-
trickými kamny 3,6 kW, 7,5 kW
nebo 9,0 kW nebo BioS s kombi-
novanými kamny pro saunu 
a parní lázeň o výkonu  7,5 kW
nebo 9,0 kW. Přední stěna 
z kvalitní nerezové oceli

vysoce kvalitní ovládací
přístroje
elegantní, komfortní ovládací
přístroj s časovou předvolbou
(u verze OS), elektronické
řízení klimatu s časovou před-
volbou (u verze BioS)

Upozornění: Silikonové kabely k připojení saunových kamen nejsou součástí dodávky, 
objednejte si je současně. (Další saunová kamna a příslušenství od stránky 36)
Silikonové kabely jsou u modelů KAARINA a KAAVI součástí dodávky!

Exkluzivní madlo dveří, 
ergonomicky formované, ze
speciálního dřeva pro sauny,
pro bezpečný pocit ze sauny

vnitřní         venkovní
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Montovaná sauna s tloušťkou stěny 68 mm

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 
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Vnější rozměr: Š x H x V = 
144 x 144 x 199 cm

FALUN 

194

14
4

55

111

194

17
5

55

55

111

Laukkala

Vnější rozměr: Š x H x V = 
194 x 144 x 199 cm

Halmstad

Vnější rozměr: Š x H x V = 
194 x 194 x 199 cm

Malmö

Vnější rozměr: Š x H x V = 
194 x 175 x 199 cm

FALUN Kamna Řízení Objednací číslo
Classic 3,6 kW / 230Volt Integrováno 505.1414.00.50
Classic 3,6 kW / 230Volt Řídicí přístroj vně 505.1414.00.70
Exklusiv 3,6 kW / 230Volt Řídicí přístroj vně 505.1414.10.70

Laukkala Kamna Řízení Objednací číslo
Classic – – 506.2014.00.00
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 506.2014.00.10
Classic BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 506.2014.00.20
Exklusiv – – 506.2014.10.00
Exklusiv OS 7,5 kW Řídicí přístroj 506.2014.10.10
Exklusiv BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 506.2014.10.20

Halmstad Kamna Řízení Objednací číslo
Classic – – 506.2018.00.00
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 506.2018.00.10
Classic BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 506.2018.00.20
Exklusiv – – 506.2018.10.00
Exklusiv OS 7,5 kW Řídicí přístroj 506.2018.10.10
Exklusiv BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 506.2018.10.20

Malmö Kamna Řízení Objednací číslo
Classic – – 506.2020.00.00
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 506.2020.00.10
Classic BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 506.2020.00.20
Exklusiv – – 506.2020.10.00
Exklusiv OS 7,5 kW Řídicí přístroj 506.2020.10.10
Exklusiv BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 506.2020.10.20
TrendPlus – – 506.2020.12.00
TrendPlus OS 7,5 kW  Řídicí přístroj 506.2020.12.10
TrendPlus BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 506.2020.12.20

Charakteristické vlastnosti modelů Falun, 
Laukkala, Halmstad, Malmö 
Falun: 2 stabilní saunové lavičky, 50 cm hluboké, dolní lavička

využitelná ze 30 cm 
Laukkala: 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká, dolní lehátko využitelné

v ploše 24/26 cm, 1 opěrka hlavy
Halmstad: 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká, 2 opěrky hlav
Malmö: 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká, dolní lehátko lze

přesouvat, 2 opěrky hlav
• Ochranná mřížka kamen
• hygienická rohož na podlahu
• Dveře sauny s bezpečnostním válečkovým zámkem lze namontovat

vpravo nebo vlevo
• bezpečné vedení kabelů integrovanými kanály
• Materiál k montáži a podrobný ilustrovaný instalační návod

Classic Exklusiv TrendPlus
klasická finská sauna
se stabilními dveřmi 
z masivního dřeva 
s optimální izolací

exkluzivní sauna 
s celoskleněnými
dveřmi v odstínu 
parsol-bronce

exkluzivní sauna 
s celoskleněnými
dveřmi v odstínu 
parsol-bronce a dalším 
okenním prvkem

E lek trická přípojka

clever
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Montovaná sauna s tloušťkou stěny 68 mm

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 
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Vnější rozměr: Š x H x V = 
144 x 144 x 199 cm
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Östavall - Rohový vstup

Vnější rozměr: Š x H x V = 
175 x 144 x 199 cm

Kasala - Rohový vstup

194175

55
55140 124

Vnější rozměr: Š x H x V = 
194 x 175 x 199 cm

Milla

Vnější rozměr: Š x H x V = 
194 x 144 x 199 cm

SÄRNA - Rohový vstup SÄRNA Kamna Řízení Objednací číslo
Exklusiv 3,6 kW / 230Volt Integrováno 508.1414.10.50
Classic 3,6 kW / 230Volt Řídicí přístroj vn 508.1414.00.70
Exklusiv 3,6 kW / 230Volt Řídicí přístroj vn 508.1414.10.70

Östavall Kamna Řízení Objednací číslo
Classic – – 508.1814.00.00
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 508.1814.00.10
Classic BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 508.1814.00.20
Exklusiv – – 508.1814.10.00
Exklusiv OS 7,5 kW Řídicí přístroj 508.1814.10.10
Exklusiv BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 508.1814.10.20

Kasala Kamna Řízení Objednací číslo
Classic – – 508.2014.00.00
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 508.2014.00.10
Classic BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 508.2014.00.20
Exklusiv – – 508.2014.10.00
Exklusiv OS 7,5 kW Řídicí přístroj 508.2014.10.10
Exklusiv BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 508.2014.10.20
TrendPlus – – 508.2014.12.00
TrendPlus OS 7,5 kW  Řídicí přístroj 508.2014.12.10
TrendPlus BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 508.2014.12.20

Milla Kamna Řízení Objednací číslo
Classic – – 508.2018.00.00
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 508.2018.00.10
Classic BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 508.2018.00.20
Exklusiv – – 508.2018.10.00
Exklusiv OS 7,5 kW Řídicí přístroj 508.2018.10.10
Exklusiv BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 508.2018.10.20

Charakteristické vlastnosti modelů Särna, 
Östavall, Kasala, Milla
Särna: 2 stabilní saunové lavičky, 50 cm hluboké, dolní lavička

využitelná ze 30 cm
Östavall: 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká, dolní lehátko využitelné 

v ploše 24/26 cm,  1 opěrka hlavy
Kasala: 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká, dolní lehátko využitelné 

v ploše 24/26 cm, 1 opěrka hlavy
Milla: 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká, 2 opěrky hlav
• Ochranná mřížka kamen
• hygienická rohož na podlahu
• Dveře sauny s bezpečnostním válečkovým zámkem lze namontovat

vpravo nebo vlevo
• bezpečné vedení kabelů integrovanými kanály
• Materiál k montáži a podrobný ilustrovaný instalační návod

Classic Exklusiv TrendPlus
klasická finská sauna
se stabilními dveřmi 
z masivního dřeva 
s optimální izolací

exkluzivní sauna 
s celoskleněnými
dveřmi v odstínu 
parsol-bronce

exkluzivní sauna 
s celoskleněnými
dveřmi v odstínu 
parsol-bronce a dalším 
okenním prvkem

E lek trická přípojka

clever
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Montovaná sauna s tloušťkou stěny 68 mm

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 
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Vnější rozměr: Š x H x V = 
194 x 194 x 199 cm
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Stockholm - Rohový vstup

Vnější rozměr: Š x H x V = 
244 x 194 x 199 cm

Varberg - rohový vstup

Stockholm Kamna Řízení Objednací číslo
Classic – – 508.2520.00.00
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 508.2520.00.10
Classic BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 508.2520.00.20
Exklusiv – – 508.2520.10.00
Exklusiv OS 7,5 kW Řídicí přístroj 508.2520.10.10
Exklusiv BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 508.2520.10.20
TrendPlus – – 508.2520.12.00
TrendPlus OS 7,5 kW  Řídicí přístroj 508.2520.12.10
TrendPlus BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 508.2520.12.20

Naše zvláštní úsporná souprava:

Varberg Kamna Řízení Objednací číslo
Classic – – 508.2020.00.00
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 508.2020.00.10
Classic BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 508.2020.00.20
Exklusiv – – 508.2020.10.00
Exklusiv OS 7,5 kW Řídicí přístroj 508.2020.10.10
Exklusiv BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 508.2020.10.20
TrendPlus – – 508.2020.12.00
TrendPlus OS 7,5 kW  Řídicí přístroj 508.2020.12.10
TrendPlus BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 508.2020.12.20

Uppsala Exklusiv OS:
se saunovými kamny 7,5 kW 
a komfortním řídicím přístrojem s časovou předvolbou
Objednací číslo: 510.2020.10.13

Uppsala Exklusiv BioS:
s bio-aktivními kamny 7,5 kW 
a elektronickým řízením klimatu s časovou předvolbou
Objednací číslo: 510.2020.10.23

Uppsala - Rohový vstup

Vnější rozměr: Š x H x V = 
194 x 194 x 199 cm

Charakteristické vlastnosti modelu Varberg,
Stockholm, Uppsala
Varberg,
Stockholm,
Uppsala: 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká a navíc 

1 příčné lehátko 50 cm hluboké, dolní lehátko lze
přesouvat, 2 opěrky hlav

• Ochranná mřížka kamen
• hygienická rohož na podlahu
• Dveře sauny s bezpečnostním válečkovým zámkem lze namontovat

vpravo nebo vlevo
• bezpečné vedení kabelů integrovanými kanály
• Materiál k montáži a podrobný ilustrovaný instalační návod

Classic Exklusiv TrendPlus
klasická finská sauna
se stabilními dveřmi 
z masivního dřeva 
s optimální izolací

exkluzivní sauna 
s celoskleněnými
dveřmi v odstínu 
parsol-bronce

exkluzivní sauna 
s celoskleněnými
dveřmi v odstínu 
parsol-bronce a dalším 
okenním prvkem

včetně rozprašovače vůní AV10
Mikrorozprašovač vůní s nejmodernější piezoelektrickou technologií - 
pro intenzivní účinek aromatických a bylinných látek. Umožňuje mikroskopicky
jemné rozprašování speciálně vytvořených aromatických koncentrátů weka Aroma 
s obsaženými extrakty. Účinné látky se rozprašují za studena - bez tepelného
zatěžování. Okamžitý začátek vyvíjení aerosolu bez doby rozběhu, přívod: 230 V 
• malá spotřeba energie • tichý provoz • maximální provozní bezpečnost díky nízkému
napětí • automatika k odpojení v případě nedostatku vody • snadná instalace a uvedení
do provozu. 

�
vč. 2 aromat

• použitelné v mnoha

oblastech

• přináší 

příjemný účinek
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Montovaná sauna s tloušťkou stěny 68 mm

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 
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Vnější rozměr: Š x H x V = 
244 x 194 x 199 cm
(půdorys = Trelleborg Classic)
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Kaarina 1 

Vnější rozměr: Š x H x V = 
175 x 194 x 199 cm

Kaarina 2

Vnější rozměr: Š x H x V = 
175 x 244 x 199 cm

Trelleborg Trelleborg Kamna Řízení Objednací číslo
Classic – – 507.2520.00.00
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 507.2520.00.10
Classic BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 507.2520.00.20
Exklusiv – – 507.2520.10.00
Exklusiv OS 7,5 kW Řídicí přístroj 507.2520.10.10
Exklusiv BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 507.2520.10.20
TrendPlus – – 507.2520.12.00
TrendPlus OS 7,5 kW  Řídicí přístroj 507.2520.12.10
TrendPlus BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 507.2520.12.20

Kamna Řízení Objednací číslo
Kaarina 1 – – 506.1820.50.00
Kaarina 1 OS 7,5 kW Řídicí přístroj 506.1820.50.11
Kaarina 1 BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 506.1820.50.21

Kamna Řízení Objednací číslo
Kaarina 2 – – 506.1825.50.00
Kaarina 2 OS 7,5 kW Řídicí přístroj 506.1825.50.11
Kaarina 2 BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 506.1825.50.21

Charakteristické vlastnosti modelů Trelleborg,
Kaarina1 + 2
Trelleborg: 2stabilní lehátka 55 cm hluboká a navíc 1 příčné lehátko

50 cm hluboké, dolní lehátko lze přesouvat, 2 opěrky hlav
Kaarina 1 + 2: 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká, 2 stoličky k usnadnění

výstupu, 2 opěrky hlav
Kaavi 1: 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká, 2 stoličky k usnadnění

výstupu, 2 opěrky hlav
• Ochranná mřížka kamen
• hygienická rohož na podlahu
• Dveře sauny s bezpečnostním válečkovým zámkem lze namontovat

vpravo nebo vlevo
• bezpečné vedení kabelů integrovanými kanály
• včetně sady silikonových kabelů u modelů Kaarina + Kaavi 
• Materiál k montáži a podrobný ilustrovaný instalační návod

Classic Exklusiv TrendPlus
klasická finská sauna
se stabilními dveřmi 
z masivního dřeva 
s optimální izolací

exkluzivní sauna 
s celoskleněnými
dveřmi v odstínu 
parsol-bronce

exkluzivní sauna 
s celoskleněnými
dveřmi v odstínu 
parsol-bronce a dalším 
okenním prvkem

Novinka !

Novinka !
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Montovaná sauna s tloušťkou stěny 68 mm

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 
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Vnější rozměr: Š x H x V = 
175 x 244 x 200 cm
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Helsinki

Vnější rozměr: Š x H x V = 
194 x 175 x 203 cm

Borgholm

Vnější rozměr: Š x H x V = 
244 x 244 x 199 cm

Kaavi 2

Borgholm Kamna Řízení Objednací číslo
Classic – – 507.2525.00.00
Classic OS 9,0 kW Řídicí přístroj 507.2525.00.10
Classic BioS 9,0 kW BioAktiv Řízení klimatu 507.2525.00.20
Exklusiv – – 507.2525.10.00
Exklusiv OS 9,0 kW Řídicí přístroj 507.2525.10.10
Exklusiv BioS 9,0 kW BioAktiv Řízení klimatu 507.2525.10.20

Helsinki Kamna Řízení Objednací číslo
– – 506.2018.22.00

OS 7,5 kW Řídicí přístroj 506.2018.22.10
BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 506.2018.22.20

Kamna Řízení Objednací číslo
Kaavi 2 – – 506.1825.51.00
Kaavi 2 OS 7,5 kW Řídicí přístroj 506.1825.51.11
Kaavi 2 BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 506.1825.51.21

Charakteristické vlastnosti modelů Kaavi, 
Helsinki, Borgholm
Kaavi 2: 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká, 2 stoličky k usnadnění

výstupu, 2 opěrky hlav
Helsinki: 2 stabilní lehátka 55 cm hluboká a navíc 1 příčné lehátko

50 cm hluboké, dolní lehátko lze přesouvat, 2 opěrky hlav
Borgholm: 3 stabilní lehátka, 55 cm hluboká, dolní lehátko lze

přesouvat, 50 cm hluboké, 3 opěrky hlav
• Ochranná mřížka kamen
• hygienická rohož na podlahu
• Dveře sauny s bezpečnostním válečkovým zámkem lze namontovat

vpravo nebo vlevo
• bezpečné vedení kabelů integrovanými kanály
• Materiál k montáži a podrobný ilustrovaný instalační návod

Classic Exklusiv TrendPlus
klasická finská sauna
se stabilními dveřmi 
z masivního dřeva 
s optimální izolací

exkluzivní sauna 
s celoskleněnými
dveřmi v odstínu 
parsol-bronce

exkluzivní sauna 
s celoskleněnými
dveřmi v odstínu 
parsol-bronce a dalším 
okenním prvkem

Novinka !

Novinka !

175

55 55

57 57
194

Vnější rozměr: Š x H x V = 
175 x 194 x 200 cm

Kaavi 1 Kamna Řízení Objednací číslo
Kaavi 1 – – 506.1820.51.00
Kaavi 1 OS 7,5 kW Řídicí přístroj 506.1820.51.11
Kaavi 1 BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 506.1820.51.21

Novinka !



10

Sauna z masivního dřeva o tloušťce stěny 45 mm

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 

Protiskluzová a hygienická
rohož na podlaze z froté, extra
těžká látka, snadná péče 
a čištění, patří k vybavení.

Stropy saun z masivního dřeva
jsou vyrobeny z izolovaných
stropních prvků* vhodných do
saun, které zajišťují tělesu 
sauny stabilitu a hustotu.
*40 mm silné izolační desky z minerální
vlny a účinný difuzní uzávěr proti parám

Odborná konstrukce sauny - uvnitř i vně

Lehátka jsou vyrobena ze
speciálního dřeva pro sauny.
Sauny weka mají zvlášť
široká stabilní lehátka, 55 cm,
v některých případech 
s příčnými lehátky, 50 cm,
všechna s nosností do 250 kg

Bezpečné vedení kabelů inte-
grovanými zakrytými kanály;
masivní konstrukce 
z dřevěných fošen

Kamna - srdce každé sauny

Sauna bez kamen, abyste si je
mohli doplnit zcela podle vlast-
ních nároků. (Kamna DeLuxe
najdete na straně 36)

Varianta vybavení OS s elek-
trickými kamny 3,6 kW, 7,5 kW
nebo 9,0 kW nebo BioS 
s kombinovanými kamny pro
saunu a parní lázeň o výkonu
7,5 kW nebo 9,0 kW. Přední
stěna z kvalitní nerezové oceli

Silikonové kabely k připojení saunových kamen nejsou součástí dodávky! 
Objednejte si je současně. (Další saunová kamna a příslušenství od strany 36) 

Upozornění:

vysoce kvalitní ovládací
přístroje
elegantní, komfortní ovládací
přístroj s časovou předvolbou
(u verze OS), elektronické
řízení klimatu s časovou před-
volbou (u verze BioS)

Pro všechna saunová kamna
platí: elektroinstalaci musí vždy
provádět jedině kvalifikovaný
koncesovaný elektrikář! 

Zažívejte pohodu v klasických saunách vyrobených z masivního
dřeva. Zde se používají fošny o tloušťce 45 mm s dvojitou
drážkou a dvojitým perem. Díky vysoce přesnému opracování 
zaručují v sauně správné klima. Proto je saunování v sauně weka
tak příjemné a nesrovnatelné. Kvalita je prostě kvalita. Toho si
všimnete již při montáži sauny a samozřejmě při pravidelném
saunování. Pozitivní vedlejší účinek: příjemně kořeněná vůně
přírodního dřeva, díky které bude Vaše saunování něčím zcela
výjimečným.

Sauny z masivního
dřeva 45 mm silné
dřevěné fošny

Elektrická saunová kamna weka 
jsou převážně

přezkoušena 
podle TÜV
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Sauna z masivního dřeva o tloušťce stěny 45 mm

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky.
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Vnější rozměr: Š x H x V =
192 x 175 x 203 cm
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Sundsvall

Vnější rozměr: Š x H x V =
192 x 192 x 203 cm

Pekkala

Vnější rozměr: Š x H x V =
242 x 175 x 203 cm

Lulea

Sundsvall Kamna Řízení Objednací číslo
Classic – – 530.2020.30.00
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 530.2020.30.10
Classic BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 530.2020.30.20
Exklusiv – – 530.2020.40.00
Exklusiv OS 7,5 kW Řídicí přístroj 530.2020.40.10
Exklusiv BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 530.2020.40.20
TrendPlus – – 530.2020.42.00
TrendPlus OS 7,5 kW Řídicí přístroj 530.2020.42.10
TrendPlus BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 530.2020.42.20

Lulea Kamna Řízení Objednací číslo
Classic – – 530.2018.30.00
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 530.2018.30.10
Classic BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 530.2018.30.20
Exklusiv – – 530.2018.40.00
Exklusiv OS 7,5 kW Řídicí přístroj 530.2018.40.10
Exklusiv BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 530.2018.40.20

Pekkala Kamna Řízení Objednací číslo
Classic – – 531.2518.30.00
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 531.2518.30.10
Classic BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 531.2518.30.20
Exklusiv – – 531.2518.40.00
Exklusiv OS 7,5 kW Řídicí přístroj 531.2518.40.10
Exklusiv BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 531.2518.40.20

Charakteristické vlastnosti modelů Bergen,
Lulea, Sundsvall, Pekkala
Bergen: 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká, dolní lehátko

využitelné v ploše cca 23 cm, 1 opěrka hlavy
Lulea, Sundsvall,
Pekkala: 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká, 2 opěrky hlav

• Ochranná mřížka kamen
• hygienická rohož na podlahu
• Dveře sauny s bezpečnostním válečkovým zámkem lze namontovat

vpravo nebo vlevo
• Materiál k montáži a podrobný ilustrovaný instalační návod
• Minimální výška prostoru k montáži: 220 cm, ideální: na všech

stranách naplánujte volný prostor k montáži cca 100 cm

Classic Exklusiv TrendPlus
klasická finská sauna
se stabilními dveřmi
z masivního dřeva
s optimální izolací

exkluzivní sauna
s celoskleněnými
dveřmi v odstínu
parsol-bronce

exkluzivní sauna
s celoskleněnými
dveřmi v odstínu
parsol-bronce a dalším
okenním prvkem

192
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6565

Vnější rozměr: Š x H x V =
192 x 142 x 203 cm

Bergen Bergen Kamna Řízení Objednací číslo
Classic – – 530.2015.30.00
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 530.2015.30.10
Classic BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 530.2015.30.20
Exklusiv – – 530.2015.40.00
Exklusiv OS 7,5 kW Řídicí přístroj 530.2015.40.10
Exklusiv BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 530.2015.40.20
TrendPlus – – 530.2015.42.00
TrendPlus OS 7,5 kW Řídicí přístroj 530.2015.42.10
TrendPlus BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 530.2015.42.20
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Sauna z masivního dřeva o tloušťce stěny 45 mm

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 
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Vnější rozměr: Š x H x V = 
192 x 192 x 203 cm
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Vaala - Rohový vstup

Vnější rozměr: Š x H x V = 
242 x 192 x 203 cm

Turku - Rohový vstup

Vaala Kamna Řízení Objednací číslo
Classic – – 536.2520.30.00
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 536.2520.30.10
Classic BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 536.2520.30.20
Exklusiv – – 536.2520.40.00
Exklusiv OS 7,5 kW Řídicí přístroj 536.2520.40.10
Exklusiv BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 536.2520.40.20
TrendPlus – – 536.2520.42.00
TrendPlus OS 7,5 kW  Řídicí přístroj 536.2520.42.10
TrendPlus BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 536.2520.42.20

Turku Kamna Řízení Objednací číslo
Classic – – 536.2020.30.00
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 536.2020.30.10
Classic BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 536.2020.30.20
Exklusiv – – 536.2020.40.00
Exklusiv OS 7,5 kW Řídicí přístroj 536.2020.40.10
Exklusiv BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 536.2020.40.20
TrendPlus – – 536.2020.42.00
TrendPlus OS 7,5 kW  Řídicí přístroj 536.2020.42.10
TrendPlus BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 536.2020.42.20
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Vnější rozměr: Š x H x V = 
242 x 192 x 203 cm

Trondheim Trondheim Kamna Řízení Objednací číslo
Classic – – 531.2520.30.00
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 531.2520.30.10
Classic BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 531.2520.30.20
Exklusiv – – 531.2520.40.00
Exklusiv OS 7,5 kW Řídicí přístroj 531.2520.40.10
Exklusiv BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 531.2520.40.20
TrendPlus – – 531.2520.42.00
TrendPlus OS 7,5 kW  Řídicí přístroj 531.2520.42.10
TrendPlus BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 531.2520.42.20

Classic Exklusiv TrendPlus
klasická finská sauna
se stabilními dveřmi 
z masivního dřeva 
s optimální izolací

exkluzivní sauna 
s celoskleněnými
dveřmi v odstínu 
parsol-bronce

exkluzivní sauna 
s celoskleněnými
dveřmi v odstínu 
parsol-bronce a dalším 
okenním prvkem

Charakteristické vlastnosti modelů Trondheim,
Turku, Vaala
Trondheim,
Turku,
Vaala: 2  stabilní lehátka 55 cm hluboká 

a navíc 1 příčné lehátko 50 cm hluboké,  2 opěrky hlav

• Ochranná mřížka kamen
• hygienická rohož na podlahu
• Dveře sauny s bezpečnostním válečkovým zámkem lze namontovat

vpravo nebo vlevo
• Materiál k montáži a podrobný ilustrovaný instalační návod
• Minimální výška prostoru k montáži: 220 cm, ideální: na všech stra-

nách naplánujte volný prostor k montáži cca 100 cm  

Sauna 
z masivního

dřeva 
o tloušťce

stěny 45 mm
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Sauna z masivního dřeva o tloušťce stěny 45 a 38 mm

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 

�
�

včetně rozprašovače vůní AV10
Mikrorozprašovač vůní s nejmodernější piezoelektrickou technologií - 
pro intenzivní účinek aromatických a bylinných látek ve Vaší sauně

včetně 2 polí barevných světel
pro náladové osvětlení a příjemné zážitky ze sauny, s nejnovější technologií LED,
vč. elektronického řízení, programovatelných posloupností barev, 
plynule nastavitelné doby změny barev

• použitelné v

mnoha obla-

stech

• přináší 
příjemný účinek

192192
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Naše zvláštní úsporná souprava

Zde můžete zvlášť ušetřit!

Turku Classic OS:
se saunovými kamny 7,5 kW 
a komfortním řídicím přístrojem s časovou předvolbou
Výrobek č.: 536.2020.30.14

Turku Classic BioS:
se saunovými kamny 7,5 kW 
a komfortním řízením klimatu s časovou předvolbou
Objednací č.: 536.2020.30.24

Turku - Rohový vstup

Vnější rozměr: Š x H x V = 
192 x 192 x 203 cm

Charakteristické vlastnosti modelů Turku, Valida
Turku 45 mm: 2  stabilní lehátka 55 cm hluboká a navíc 1 příčné 

lehátko 50 cm hluboké, 2 opěrky hlav
Valida 38 mm: 2stabilní lehátka, 55 cm hluboká, 2 opěrky hlav

• Ochranná mřížka kamen
• hygienická rohož na podlahu
• izolované dveře z masivního dřeva se skleněnou vložkou a s bez-

pečnostním válečkovým zámkem lze namontovat vpravo nebo vlevo
(celoskleněné dveře Valida)

• Minimální výška prostoru k montáži: 220 cm, ideálně na všech stranách
naplánujte volný prostor k montáži cca 100 cm 

• Materiál k montáži a podrobný ilustrovaný instalační návod

189189

55
55

138 138

Valida - Rohový vstup

Vnější rozměr: Š x H x V = 
189 x 189 x 203 cm

Valida 38 mm Kamna Objednací číslo
ClassicPlus 7,5 kW thermic kompakt 539.2020.40.32

s integrovaným řízením

� včetně rozprašovače vůní AV10
Mikrorozprašovač vůní s nejmodernější piezoelektrickou technologií - 
pro intenzivní účinek aromatických a bylinných látek ve Vaší sauně

• použitelné v

mnoha obla-

stech

• přináší 
příjemný účinek

vč. 2 aromat

vč. 2 aromat
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OOddbboorrnněě  
aa  eenneerrggeettiicckkyy  

úússppoorrnněě  

iizzoolloovváánnoo!!

Optimální požitek ze saunování i s napájením 230 V.
Sauny se „zmenšeným objemem“ a přípojkou 230 V střídavého
elektrického proudu vyvinula společnost weka Holzbau, speciali-
sta na sauny, pro všechny, kdo nemají k dispozici trojfázový
přívod (400 V), ale přesto se nechtějí vzdát požitku ze saunování
a pohodí v sauně.
Sauny weka 230 V jsou kompletně vybaveny: saunovými
kamny „Classic“ v provedení na stěnu včetně stojanu -
samozřejmě s atestem TÜV, v provedení s dvojitým
pláštěm s nádobou na kameny chráněnou proti korozi,
se saunovými kameny a vnějším pláštěm z nerezové
oceli. Pro optimální požitek ze saunování. Vybavení

kamen je včetně elektronického řídicího přístroje s časovou před-
volbou s moderním designem, časovačem spínání s předvolbou
až na 12 hodin, teplotním snímačem a elektronickým bez-
pečnostním omezovačem teploty a soupravou silikonových 
kabelů. Prostě všechno je přiloženo. Pro co se můžete také

rozhodnout: s těmito saunami si můžete vychutnávat
saunování i tam, kam nevede třífázový proud (400 V),
ale pouze pevný přívod 230 V. To otevírá zcela nové
možnosti blahodárného saunování. O připojení 
k elektrické síti resp. o odpovídající instalaci požádejte 
kvalifikovaného elektrikáře.

Nemáte přívody 400 V?
Pak máme řešení 
Vašeho problému: 
napájení 230 V.
Díky speciálnímu zmenšení objemu vybraných 
modelů a montovaných saun dosáhla společnost weka toho, 
že při stejné nabídce místa postačuje k optimálnímu vyhřívání 
sauny nižší výkon kamen. 
K tomu stačí přívod 230 V. Díky tomu můžete provozovat 
saunu i v místech, která nejsou vybavena 
přívodem trojfázového proudu (400 V). 
Například v prázdninových chatách, 
nájemních bytech nebo ve svém zahradním domku!

Sauny s přívodem 230 V

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 

Díky speciálnímu zmenšení objemu vybraných saun
jsme dosáhli toho, že při stejné nabídce místa postačuje
k optimálnímu vyhřívání sauny nižší výkon kamen.

*Nezapomeňte prosím: elektroinstalaci našich kamen a řídicích přístrojů
musí vždy provádět jedině kvalifikovaný koncesovaný elektrikář! 

E lek trická přípojka

clever

Elektrická přípojka

clever
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Sauny s přívodem 230 V
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Vnější rozměr: Š x H x V = 
194 x 194 x 199 cm

Vantaa - Rohový vstup Vantaa Kamna Řízení Objednací číslo
ClassicPlus 4,5 kW/230 Volt Řídicí přístroj 508.2020.00.75

194
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5

55

55
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Vnější rozměr: Š x H x V = 
194 x 175 x 199 cm

194
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4

55

55

111

Nivala

Vnější rozměr: Š x H x V = 
194 x 194 x 199 cm

Hamina Hamina Kamna Řízení Objednací číslo
ClassicPlus 3,6 kW/230 Volt Řídicí přístroj 506.2018.00.71
ExklusivPlus 3,6 kW/230 Volt Řídicí přístroj 506.2018.10.71

Nivala Kamna Řízení Objednací číslo
ClassicPlus 4,5 kW/230 Volt Řídicí přístroj 506.2020.00.75

Charakteristické vlastnosti modelů Hamina, 
Nivala, Karjaa, Vantaa
Hamina, Nivala,
Karjaa: 2  stabilní lehátka, 55 cm hluboká, 2 opěrky hlav
Vantaa: 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká, navíc 1 příčné 

lehátko , 50 cm hluboké, 2 opěrky hlav

• Ochranná mřížka kamen
• hygienická rohož na podlahu
• Dveře sauny s bezpečnostním válečkovým zámkem lze namontovat

vpravo nebo vlevo
• včetně sady silikonových kabelů
• bezpečné vedení kabelů integrovanými kanály
• Materiál k montáži a podrobný ilustrovaný instalační návod

Classic Exklusiv
klasická finská sauna
se stabilními dveřmi 
z masivního dřeva 
s optimální izolací

exkluzivní sauna 
s celoskleněnými
dveřmi v odstínu 
parsol-bronce

194175

55
55123

140

Karjaa - Rohový vstup

Vnější rozměr: Š x H x V = 
194 x 175 x 199 cm

Karjaa Kamna Řízení Objednací číslo
ClassicPlus 3,6 kW/230 Volt Řídicí přístroj 508.2018.00.71
ExklusivPlus 3,6 kW/230 Volt Řídicí přístroj 508.2018.10.71

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 
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Ekologické sauny – přirozeně ekologické

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 

192   

17
5

55

55

65 65

Vnější rozměr: Š x H x V = 
192 x 175 x 203 cm

Ligna Ligna 45 mm Kamna Řízení Objednací číslo
Classic – – 530.2018.30.00F
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 530.2018.30.10F
Classic BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 530.2018.30.20F

192192
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55
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141 141

242

191 141

192

55
55

50

Tilia - Rohový vstup

Vnější rozměr: Š x H x V = 
192 x 192 x 203 cm

Solida - Rohový vstup

Vnější rozměr: Š x H x V = 
242 x 192 x 203 cm

Tilia 45 mm Kamna Řízení Objednací číslo
Classic – – 536.2020.30.00F
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 536.2020.30.10F
Classic BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 536.2020.30.20F

Solida 45 mm Kamna Řízení Objednací číslo
Classic – – 536.2520.30.00F
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 536.2520.30.10F
Classic BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 536.2520.30.20F

Přednosti tepelné konopné izolace:
• Optimální klima v místnosti 
• Vyrovnávání vlhkosti 
• certifikát Natureplus = plná deklarace všech obsažených látek 
• symbol R = ochrana fosilních surovin
• vysoce kvalitní přírodní produkt s platným povolením 

k použití při stavbách 
• Plísně - nejlepší známka 0  
• Surovina z domácích zdrojů 
• Certifikát FSC

Sázíme na přírodu -
udělejte to také!



1 14 mm smrkové
dřevo vně

3 účinný difuzní
uzávěr proti
vodním parám

2 40 mm silné tepelně
izolační konopné
desky Thermo-Hanf

4 14mm smrkové
dřevo uvnitř
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Montovaná sauna s tloušťkou stěny 68 mm nebo masivní dřevo 45 mm

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 

194

17
5

55

55

111

Saliva

244
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Vnější rozměr: Š x H x V = 
244 x 194 x 199 cm

Pinus

Vnější rozměr: Š x H x V = 
194 x 175 x 199 cm

Salvia 68 mm Kamna Řízení Objednací číslo
Classic – – 506.2018.42.00F
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 506.2018.42.10F
Classic BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 506.2018.42.20F

Pinus 68 mm Kamna Řízení Objednací číslo
Classic – – 507.2520.42.00F
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 507.2520.42.10F
Classic BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 507.2520.42.20F

Saliva: 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká, 2 opěrky hlav
Pinus: 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká, navíc 1 příčné lehátko 

50 cm hluboké, 2 opěrky hlav
Ligna: 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká, 2 opěrky hlav
Abis: 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká, navíc 1 příčné lehátko 

50 cm hluboké, 2 opěrky hlav
Tilia: 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká, navíc 1 příčné lehátko 

50 cm hluboké, 2 opěrky hlav
Solida: 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká, navíc příčné lehátko 

50 cm hluboké, 2 opěrky hlav

• Ochranná mřížka kamen
• hygienická rohož na podlahu
• Dveře sauny s bezpečnostním válečkovým zámkem lze namontovat

vpravo nebo vlevo
• bezpečné vedení kabelů integrovanými kanály
• Materiál k montáži a podrobný ilustrovaný instalační návod

Charakteristické vlastnosti: Saliva, Pinus, Ligna, Abis, Tilia, Solida

194194

55
55

50

140 140

Abis - Rohový vstup

Vnější rozměr: Š x H x V = 
194 x 194 x 199 cm

Abis 68 mm Kamna Řízení Objednací číslo
Classic – – 508.2020.42.00F
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 508.2020.42.10F
Classic BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 508.2020.42.20F

U montovaných saun jsou stěny
a strop vyrobeny z prefabriko-
vaných prvků k bezproblémové
montáži, jsou energeticky
úsporné a vhodné pro sauny.
Izolace ze 40 mm silných 
konopných izolačních desek
Thermo-Hanf a zajištěním proti
difuznímu pronikání vodních par.
Uvnitř obloženo 14 mm silnými
prkny s drážkou a perem. 
2 venkovní stěny obložené 
14 mm silným smrkovým
dřevem, 2 zadní stěny a strop 
ze speciálních dřevotřískových
desek.

U našich klasických saun z masiv-
ního dřeva jsou střešní prvky izolo-
vány 40 mm silnými konopnými
izolačními deskami Thermo-Hanf. 
Dveře z masiv-
ního dřeva mají
rovněž přírodní
konopnou izlaci.
Pro valnou
většinu výroby
(cca 70 %)
používáme dřevo
do saun certifiko-
vané FSC. 
Eko-logicky

Ekologická izolace

Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldbewirtschaftung

SW-COC-001124
© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

Značka odpově
dného hospoda

ení s lesy



18

Sauny s komfortním vybavením a zvláštním designem

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 

144144

92 92

Vnější rozměr: Š x H x V = 
144 x 144 x 199 cm

194194

55

97 97 

Panorama 1 - Rohový vstup

Vnější rozměr: Š x H x V = 
194 x 194 x 199 cm

Kiruna - Rohový vstup Kiruna Kamna Řízení Objednací číslo
Exklusiv OS 3,6 kW/230 Volt Řídicí přístroj 508.1414.30.10

Panorama 1 Kamna Řízení Objednací číslo
– – 508.2020.50.00

OS 7,5 kW Řídicí přístroj 508.2020.50.10
BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 508.2020.50.20

Ochranná mřížka kamen 
z kvalitního smrkového dřeva
u sad saunových kamen jsou
součástí i saunové kameny 

Sada saunových kamen, 3,6 kW, 
7,5 kW, BioAktiv 7,5 kW,  včetně 
řídicího přístroje resp. řízení 
klimatu

Vnitřní vybavení - vysoce kvalitní a bezpečné.

45 mm silné dřevěné fošny u saun
z masivního dřeva, modely: Kemi,
Sirkka, Rondo
Materiál k montáži a ilustrovaný
instalační návod

Bezpečné vedení kabelů integro-
vanými zakrytými kanály
Obložení vnitřních stěn vhodné do
saun ze 14 mm silného dřeva s
10mm zvláště dlouhou drážkou a
perem - u montovaných saun

Inkluzivní komfortní výbava 
Elegantní a komfortní. Naše komfortní sauny mají kromě i tak 
rozsáhlého vybavení, příjemného vzhledu, moderního designu 
a známých zvláštností weka komplexní balíček pro dokonalou 
relaxaci: 
• několik opěrek hlavy (podle modelu) k pohodlnějšímu ležení
• stabilní lehátka široká 55 cm ze speciálního dřeva do saun, 

se zaoblenými hranami pro příjemné pocení, nosnost 250 kg
• s doplňkovým příčným lehátkem 50 cm hlubokým (podle modelu) 
• kryty lehátek* ze speciálního dřeva do saun na dolní lehátka
• pohodlné opěrky zad* pro komfortní sezení 
• velkorysé a dekorativní okenní prvky (podle modelu) 
*Osby a Sara bez krytů lehátek a opěrek zad



19

Komfortní sauny s tloušťkou stěny 68 mm

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 
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Panorama 2 - Rohový vstup

Vnější rozměr: Š x H x V = 
244 x 194 x 199 cm

Vnější rozměr: Š x H x V = 
244 x 194 x 199 cm

Rauma Kamna Řízení Objednací číslo
– – 508.2520.32.00

OS 7,5 kW Řídicí přístroj 508.2520.32.10
BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 508.2520.32.20

Panorama 2 Kamna Řízení Objednací číslo
– – 508.2520.60.00

OS 7,5 kW Řídicí přístroj 508.2520.60.10
BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 508.2520.60.20

Charakteristické vlastnosti modelů Kiruna, Panorama,
Rauma, Ranua, Pajala
Kiruna: 2 stabilní saunové lavičky k sezení, 1 lavička na nohy, 

2 opěrky zad, loketní opěrky
Panorama a Rauma: 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká, u modelu 

Panorama dolní lehátko využitelné v ploše cca 35 cm
Ranua: 2 stabilní lehátka 55 cm hluboká a navíc 1 příčné lehátko 

50 cm hluboké, 2 opěrky hlav
Pajala: 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká (plocha dolního lehátka 

47 cm), 2 příčná lehátka, 50 cm hluboká, 4 opěrky hlav
• 1 příčné lehátko, 50 cm hluboké (Rauma)
• 2 opěrky hlavy (Rauma), 1 opěrka hlavy (Panorama 1+2)
• opěrky zad a kryt lehátka  • ochranná mřížka kamen
• hygienická rohož na podlahu
• dveře sauny s bezpečnostním válečkovým zámkem lze namontovat

vpravo nebo vlevo
• materiál k montáži a podrobný ilustrovaný instalační návod

Classic Exklusiv TrendPlus
klasická finská sauna
se stabilními dveřmi 
z masivního dřeva 
s optimální izolací

exkluzivní sauna 
s celoskleněnými
dveřmi v odstínu 
parsol-bronce

exkluzivní sauna 
s celoskleněnými
dveřmi v odstínu 
parsol-bronce a dalším 
okenním prvkem

Rauma - Rohový vstup

194194
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Vnější rozměr: Š x H x V = 
194 x 194 x 199 cm

244244
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Pajala - 7hranná Sauna

Vnější rozměr: Š x H x V = 
244 x 244 x 199 cm

Ranua - 7hranná Sauna Ranua Kamna Řízení Objednací číslo
Exklusiv – – 510.2020.30.00
Exklusiv OS 7,5 kW Řídicí přístroj 510.2020.30.10
Exklusiv BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 510.2020.30.20

Pajala Kamna Řízení Objednací číslo
Exklusiv – – 510.2525.30.00
Exklusiv OS 9,0 kW Řídicí přístroj 510.2525.30.10
Exklusiv BioS 9,0 kW BioAktiv Řízení klimatu 510.2525.30.20



20

Sauny s komfortním vybavením a zvláštním designem

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 

Osby Kamna Řízení Objednací číslo
Osby 1 – – 506.2018.40.00
Osby 1  OS 7,5 kW Řídicí přístroj 506.2018.40.10
Osby 1  BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 506.2018.40.20
Osby 2  – – 507.2520.40.00
Osby 2  OS 9,0 kW Řídicí přístroj 507.2520.40.10
Osby 2  BioS 9,0 kW BioAktiv Řízení klimatu 507.2520.40.20

194
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65

Vnější rozměr: Š x H x V = 
194 x 175 x 199 cm

Osby 2 Vnější rozměr: Š x H x V = 
244 x 194 x 199 cm

Osby 1

194194

55
55

50

Vnější rozměr: Š x H x V = 
194 x 194 x 203 cm
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Tanilla - kulatá sauna

Lapua - kulatá sauna Lapua Kamna Řízení Objednací číslo
Exklusiv – – 511.2020.11.00
Exklusiv OS 7,5 kW Řídicí přístroj 511.2020.11.10
Exklusiv BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 511.2020.11.20

Tanilla Kamna Řízení Objednací číslo
Exklusiv – – 511.2525.11.00
Exklusiv OS 9,0 kW Řídicí přístroj 511.2525.11.10
Exklusiv BioS 9,0 kW BioAktiv Řízení klimatu 511.2525.11.20

Vnější rozměr: Š x H x V = 
244 x 244 x 203 cm

194194

50
55

141  
75

Vnější rozměr: Š x H x V = 
244 x 194 x 199 cm

Sara 2 - 
zaoblený rohVnější rozměr: Š x H x V = 

194 x 194 x 199 cm

Sara 1 - zaoblený roh Kamna Řízení Objednací číslo
Sara 1 – – 514.2020.30.00
Sara 1  OS 7,5 kW Řídicí přístroj 514.2020.30.10
Sara1  BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 514.2020.30.20

Sara 2 – – 514.2520.30.00
Sara 2  OS 9,0 kW Řídicí přístroj 514.2520.30.10
Sara 2  BioS 9,0 kW BioAktiv Řízení klimatu 514.2520.30.20

Charakteristické vlastnosti modelů Sara, Osby, Lapua, Tanilla
Sara: 1 stabilní lehátko, 55 cm hluboké, 2 příčná lehátka, 50 cm hluboká,

zaoblené okenní prvky až na zem, 2 opěrky hlav, volně stojící kamna,
včetně sady silikonových kabelů

Osby: 2  extra stabilní lehátka, 55 cm hluboká, dolní lehátko využitelné cca 
v ploše 47 cm, 1 příčné lehátko, 50 cm hluboké (Osby 2), 2 opěrky
hlav, 2 okenní prvky až na zem 

Lapua: 2  stabilní lehátka, 55 cm hluboká, 1 příčné lehátko, 50 cm hluboké,
opěrky zad a kryt lehátka, 3 opěrky hlav

Tanilla: 3 stabilní lehátka, 50 cm hluboká (plocha horního lehátka využitelná 
v šířce 100 cm), 1 příčné lehátko, 50 cm hluboké, opěrky zad, kryt 
lehátka, 4 opěrky hlav

• Ochranná mříž kamen • hygienická rohož na podlahu • dveře sauny s bez-
pečnostním válečkovým zámkem lze namontovat vpravo nebo vlevo 
• montážní materiál a podrobný ilustrovaný montážní návod
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Sauny s komfortním vybavením a zvláštním designem

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 

Rondo 45 mm Kamna Řízení Objednací číslo
Primeur – – 528.2020.33.00
Primeur OS 7,5 kW  Řídicí přístroj 528.2020.33.10
Primeur BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 528.2020.33.20
Superieur – – 528.2520.34.00
Superieur OS 7,5 kW  Řídicí přístroj 528.2520.34.10
Superieur BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 528.2520.34.20
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Kemi - Rohový vstup

188 238

186
136

55
55

50

Vnější rozměr: Š x H x V = 
238 x 188 x 199 cm

Sirkka - Rohový vstup

Vnější rozměr: Š x H x V = 
188 x 188 x 199 cm

Kemi 45 mm Kamna Řízení Objednací číslo
Exklusiv – – 528.2020.30.00
Exklusiv OS 7,5 kW Řídicí přístroj 528.2020.30.10
Exklusiv BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 528.2020.30.20
Trend – – 528.2020.31.00
Trend OS 7,5 kW  Řídicí přístroj 528.2020.31.10
Tend BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 528.2020.31.20

Sirkka 45 mm Kamna Řízení Objednací číslo
Exklusiv – – 528.2520.30.00
Exklusiv OS 7,5 kW Řídicí přístroj 528.2520.30.10
Exklusiv BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 528.2520.30.20
Trend – – 528.2520.31.00
Trend OS 7,5 kW  Řídicí přístroj 528.2520.31.10
Tend BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 528.2520.31.20

188
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Rondo - Superieur
Rohový vstup

Vnější rozměr: Š x H x V = 
238 x 188 x 199 cmVnější rozměr: Š x H x V = 

188 x 188 x 199 cm

Charakteristické vlastnosti modelů Rondo, Kemi, Sirrka
Rondo: 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká, 1 příčné lehátko, 

50 cm hluboké, opěrky zad a kryt lehátka, 2 opěrky hlav
Kemi / Sirkka: 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká, 1 příčné lehátko, 

50 cm hluboké, 2 opěrky hlav, opěrky zad a kryt lehátka, 
silný koncový kryt

• ochranná mřížka kamen 
• hygienická rohož na podlahu
• dveře sauny s bezpečnostním válečkovým zámkem lze namontovat

vpravo nebo vlevo
• materiál k montáži a podrobný ilustrovaný instalační návod

Rondo - Primeur Rohový vstup

Chytrý nápad! 
Komfortní sauna 
z prvků z masivního dřeva
po celém obvodu
tloušťka 45 mm.
1) Přesně lícující sesazení spojů jednotlivých prvků
2) Také v rozích: stabilní a masivní
3) To lícuje: díky tomu je sauna po celém obvodu těsná a přináší požitek ze saunování.
4) Zvláště stabilní a těsné spoje. Inteligentní do posledního detailu.

1 2 43



Buďte 
také
tvořiví!

�

z přírody
se stane:
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Sauny Fintura - se zvláštním designem

Fintura - jedinečné, pružné, moderní - originál
Modely.  S touto exkluzivní komfortní saunou weka
je zaručen jedinečný požitek ze saunování. Kom-
fortní sauna FINTURA od společnosti weka je tva-
rově krásný multifunkční talent. Fintura Vám nabízí
(v provedení bambus/lípa, optika Zebrano/lípa nebo
v přírodním provedení Natur) nádherné možnosti
zdokonalit vzhled domácnosti a zvýšit požitek ze
saunování.
Tvary. Vznikají exkluzivní varianty formy, které máte
na výběr v podobě v obdélníku, s rohovým nebo zaob-
leným vstupem. Ať si vyberete kteroukoliv možnost, 
se saunou Fintura máte vždy TOP produkt weka. 
Kvalita. Profesionální izolace vhodná pro sauny. 
Venkovní: 10 mm silné desky MDF se zvláště
jemným povrchem; 
Izolace: 40 mm silné izolační desky z minerální
vlny a difuzní uzávěr proti pronikání par; 
Vnitřní: v celém obvodu 14 mm silné přírodní
smrkové dřevo.

Se saunami řady FINTURA Natur,
exkluzivní koncepcí saun weka,
jste sami návrháři. Promyšlená
koncepce s komfortním vybave-
ním a moderním vzhledem Vám
poskytuje mnoho možností, jak
uspořádat saunu podle svého
gusta - individuální jako váš byt,
individuální jako Vy. K tomuto
účelu používáme vysoce kvalitní
desky MDF, které lze ošetřovat
řadou materiálů a technik.
Můžete je pomalovat, polepit,
tapetovat, nebo, nebo....!

Fintura - 
řada Natur 
Svoji saunu si
uspořádejte
podle svého!
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Sauny Fintura - se zvláštním designem

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 

Charakteristické vlastnosti modelů Fintura Natur
• 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká 
• 1 příčné lehátko, 50 cm hluboké (kromě obdélníkové/rohové 

sauny Fintura 1)
• 2 opěrky hlav
• opěrky zad, kryt lehátka
• ochranná mříž kamen a hygienická rohož na podlahu
• okna a dveře lze uspořádat variabilně
• materiál k montáži a podrobný ilustrovaný instalační návod

VVyybbeerrttee  ssii  ssvváá  kkaamm
nnaa::  

nnaa    ssttrraannáácchh  3366  --  3377  VVáámm  nnaabbíízzíímmee  

rroozzssááhhllýý  vvýýbběěrr  ssaauunnoovvýýcchh  kkaammeenn..  

AAťť  ssee  ssaauunnuujjeettee  BBiiooAAkkttiivvnněě  nneebboo  kkllaassiicckk
yy,,

zzddee  nnaajjddeettee  ssvvéé  „„ss
rrddccee  ssaauunnyy““..

Fintura Natur 1 

197

18
0

55

55

125

197

19
7

50

5555

125

Fintura Natur 2 

19
7

247

50

55

55

12
5

Vnější rozměr: Š x H x V 
247 x 197 x 200 cm

Fintura Natur 3 

197197

55
55

136

Vnější rozměr: Š x H x V = 
197 x 197 x 200 cm

Fintura Natur 1 - Rohový vstup

247197

55
55

50

186

Vnější rozměr: Š x H x V = 
247 x 197 x 200 cm

Fintura Natur 2 - Rohový vstup

Roh Kamna Řízení Objednací číslo
Fintura 1 – – 515.2020.15.00
Fintura 2 – – 515.2520.15.00

197

19
7

55 50

50

136
Vnější rozměr: Š x H x V = 
197 x 197 x 200 cm

Fintura Natur 1 - 
zaoblený roh

197

24
7

55 50

50

136
Vnější rozměr: Š x H x V = 
247 x 197 x 200 cm

Fintura Natur 2 - 
zaoblený roh

Kulaté Kamna Řízení Objednací číslo
Fintura 1 – – 516.2020.16.00
Fintura 2 – – 516.2520.16.00

Obdélník Kamna Řízení Objednací číslo
Fintura 1  – – 512.2018.13.00
Fintura 2  – – 512.2020.13.00
Fintura 3  – – 512.2520.13.00

Vnější rozměr: Š x H x V 
197 x 180 x 200 cm

Vnější rozměr: Š x H x V 
197 x 197 x 200 cm
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Sauny Fintura - se zvláštním designem

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 

Bambus Kamna Řízení Objednací číslo
Fintura 2 – – 512.2020.47.00

Zebrano Kamna Řízení Objednací číslo
Fintura 2 – – 512.2020.63.00

Zebrano Kamna Řízení Objednací číslo
Fintura 3 – – 512.2520.63.00

Bambus Kamna Řízení Objednací číslo
Fintura 3 – – 512.2520.47.00

Bambus rund Kamna Řízení Objednací číslo
Fintura 1 – – 516.2020.46.00

Zebrano rund Kamna Řízení Objednací číslo
Fintura 1 – – 516.2020.66.00

Zebrano rund Kamna Řízení Objednací číslo
Fintura 2 – – 516.2520.66.00

Bambus rund Kamna Řízení Objednací číslo
Fintura 2 – – 516.2520.46.00

Charakteristické vlastnosti modelu Fintura 

• 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká 
• 1 příčné lehátko, 50 cm hluboké (kromě obdélníkové/rohové 

sauny Fintura 1)
• 2 opěrky hlav
• opěrky zad, kryt lehátka
• ochranná mříž kamen a hygienická rohož na podlahu
• okna a dveře lze uspořádat variabilně
• materiál k montáži a podrobný ilustrovaný instalační návod

197
19

7
50

5555

125

Vnější rozměr: Š x H x V = 
197 x 197 x 200 cm

19
7

247

50

55

55

12
5

197

19
7

55 50

50

136

Fintura 3 

197

24
7

55 50

50

136
Vnější rozměr: Š x H x V = 
247 x 197 x 200 cm

Fintura 2 - zaoblený roh

Vnější rozměr: Š x H x V = 
197 x 197 x 200 cm

Fintura 2

Vnější rozměr: Š x H x V = 
247 x 197 x 200 cm

Fintura 1 - zaoblený roh

VVyybbeerrttee  ssii  ssvváá  kkaamm
nnaa::  

nnaa    ssttrraannáácchh  3366  --  3377  VVáámm  nnaabbíízzíímmee  rroozzssááhhllýý

vvýýbběěrr  ssaauunnoovvýýcchh  kkaammeenn..  AAťť  ssee  ssaauunnuujjeettee

BBiiooAAkkttiivvnněě  nneebboo  kkllaassiicc
kkyy,,  zzddee  nnaajjddeettee  ssvvéé

  

„„ssrrddccee  ssaauunnyy““..
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Sauny Fintura - se zvláštním designem

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 

197
197

123
,5

123,5

60 
60 

50 

83,5

Vnější rozměr: Š x H x V = 
197 x 197 x 200 cm

Aura 1 - Rohový vstup

247197

173,5
60 

50 

83,5

60 

Vnější rozměr: Š x H x V = 
247 x 197 x 200 cm

Aura 2 - Rohový vstup

247
247

173,5

55 

60 

50 

83,5

Vnější rozměr: Š x H x V = 
247 x 247 x 200 cm

Aura 3 - Rohový vstup

Buková překližka Kamna Řízení Objednací číslo
Aura 3  – – 513.2525.24.00

Buková překližka Kamna Řízení Objednací číslo
Aura 1  – – 513.2020.24.00

Buková překližka Kamna Řízení Objednací číslo
Aura 2  – – 513.2520.24.00

83 cm široký
vstup

extra nízký práh dveří

8 m
m

Charakteristické vlastnosti modelu Aura
• stabilní lehátka, 55, 60 cm hluboká, Aura 3 = dolní lehátko využitelné 

v ploše 56,5 cm
• 1 příčné lehátko, 50 cm hluboké
• opěrky hlav
• opěrky zad/kryt lehátka/přidržovací tyč
• 2 nástěnná svítidla
• ochranná mříž kamen a hygienická rohož na podlahu
• obložení vnitřních stěn z přírodního dřeva severského smrku
• materiál k montáži a podrobný ilustrovaný instalační návod

VVyybbeerrttee  ssii  ssvváá  kkaamm
nnaa::  

nnaa    ssttrraannáácchh  3366  --  3377  VVáámm  nnaabbíízzíímmee  rroozzssááhhllýý

vvýýbběěrr  ssaauunnoovvýýcchh  kkaammeenn..  AAťť  ssee  ssaauunnuujjeettee

BBiiooAAkkttiivvnněě  nneebboo  kkllaassiicc
kkyy,,

zzddee  nnaajjddeettee  ssvvéé  „„ss
rrddccee  ssaauunnyy““..

Zvlášť široká lehátka: 60 cm

Vybavení Plus: 
u modelu AURA 1, 2 a 3: 
stabilní lehátka, 50 resp. 60 cm,
opěrky zad, kryt lehátka,
nášlapná sada, přidržovací tyč, 
včetně 2 nástěnných svítidel

Zvláště široký vstup: 83 cm
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Saunové domky - pohoda a zdraví v přírodě.

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 

Dvojitá izolace: domek a sauna

z přírodního severského smrku, s dvojitou
drážkou a perem pro zvláště velkou hustotu
a stabilitu (45 mm) nebo s drážkou 
a perem (28 mm). Zvláště tepelně 
izolující. S příjemnou, 
typickou kořeněnou vůni přírodního
dřeva. Jednoduchá montáž díky vysoké
přesnosti dílů.

... funkční a stabilní! Stěny a střecha z prefabriko-
vaných prvků, energeticky úsporné a izolované

odpovídajícím způsobem pro sauny. Izolace
ze 40 mm silných izolačních desek 

s minerální vlnou a zajištěním proti 
difúznímu pronikání vodních par. 

Vnitřní: po celém obvodě obloženo 
14 mm silnými prkny s drážkou 

a perem. Venkovní: 2 strany se 14 mm
silnými prkny s drážkou a perem, zadní

stěny a strop se speciálními dřevovlá-
knitými deskami.

Tyto prefabrikované prvky přesných rozměrů
lze smontovat snadno a rychle.

Saunový domek:
28 nebo 45 mm silné dřevěné fošny++++

Vybavení saun Saunová kamna

Ochranná mřížka kamen 
z kvalitního smrkového dřeva
kamna včetně saunových 
kamenů
Bezpečné vedení kabelů inte-
grovanými zakrytými kanály;

Varianta vybavení OS
s elektrickými kamny 7,5 kW
nebo 9 kW a komfortním 
řídicím přístrojem s časovou
předvolbou

Dveře z masivního dřeva 
70 mm silné, izolované k použití
v saunách, s dvojdrážkou, 
s velkou skleněnou vložkou, 
bezpečnostním válečkovým
zámkem a stabilními dveřními
závěsy

Varianta vybavení BioS
s kombinovanými kamny do
sauny a parní lázně s výkonem
7,5 kW nebo 9 kW včetně elek-
tronického řízení klimatu s časo-
vou předvolbou

Upozornění: Silikonové kabely k připojení saunových kamen
nejsou součástí dodávky! Objednejte si je současně. 
(Další saunová kamna a příslušenství od strany 36)

Sauna:
68 mm silné izolované stěnové prvky
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Saunové domky - pohoda a zdraví v přírodě.

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 

potřebný počet balíků šindelů:  4

Mikkeli Kamna Řízení Objednací číslo
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 106.2525.00.33

potřebný počet balíků šindelů:  5

Kitee Kamna Řízení Objednací číslo
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 106.2530.00.36
Classic BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 106.2530.00.37

potřebný počet balíků šindelů:  4

potřebný počet balíků šindelů:  6

Kuusamo Kamna Řízení Objednací číslo
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 139.3025.00.72
Classic BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 139.3025.00.73

Rovaniemi Kamna Řízení Objednací číslo
Classic OS 7,5 kW Řídicí přístroj 139.3030.10.43
Classic BioS 7,5 kW BioAktiv Řízení klimatu 139.3030.10.44

Charakteristické vlastnosti saun Mikkeli/Kitee 
• 2 stabilní lehátka, 55 cm hluboká (u modelu Mikkeli = dolní plocha 

k sezení 26 cm)
• 2 opěrky hlav (Mikkeli 1 opěrka hlavy)
• 1 příčné lehátko, 50 cm hluboké (Rovaniemi)
• saunová kamna (viz popis výrobku)
• ochranná mřížka kamen
• záchytná miska
• hygienická rohož na podlahu
• dveře sauny s bezpečnostním válečkovým zámkem lze namontovat

vpravo nebo vlevo
• materiál k montáži a podrobný ilustrovaný instalační návod
Střešní šindele a mnoho dalšího vhodného příslušenství pro saunové
domky (například květináče a okenice) najdete v aktuálním katalogu
zahradnického zboží weka GartenWelt.

Dvojitá izolace:
Tloušťka stěny domku = 28 mm silné dřevěné fošny
+ sauna, 68 mm silné izolované stěnové prvky

Dvojitá izolace:
Tloušťka stěny domku = 28 mm silné dřevěné fošny
+ sauna, 68 mm silné izolované stěnové prvky

Dvojitá izolace:
Tloušťka stěny domku = 45 mm silné dřevěné fošny
+ sauna, 68 mm silné izolované stěnové prvky

Dvojitá izolace:
Tloušťka stěny domku = 45 mm silné dřevěné fošny
+ sauna, 68 mm silné izolované stěnové prvky

SSvvěěžžíí  zzáážžiitteekk......  
jjee  ssaauunnoovváánníí  vv  ppřříírroodděě,,  ppřřeeddeevv

ššíímm  vv  cchhllaaddnnýýcchh

ddnneecchh  nneebboo  ppřřii  mmrraazziivvýýcchh  tteepplloottáácchh..  PPrraavviiddeellnnéé

ssttřřííddáánníí  tteeppllaa  aa  cchhllaadduu  ddoossttaannee  kkrreevvnníí  oobběěhh  ddoo

sspprráávvnnééhhoo  tteemmppaa..  TToommuu  ffaannoouuššeekk  ssaauunnyy  jjeenn

ttěěžžkkoo  ooddoolláá..
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Infračervené tepelné kabiny - keramické zářiče

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 

Infračervené tepelné kabiny s keramickými zářiči.
Infračervené keramické zářiče weka patří k přímkovým zdrojům
tepla. Prvky zářičů jsou integrovány do velkého konkávního rámu
zářiče. To přináší velkoplošné, 
účinné odrazy tepla v kabině. weka používá výhradně mírnější 
a lépe snášené keramické zářiče na rozdíl od často používaných
běžných magnéziových zářičů. 

weka má také Vaši kabinu snů: pro Vás samotné nebo pro dvě
osoby, s vysoce kvalitními keramickými zářiči nebo se zvláště
šetrnými tepelnými plošnými zářiči weka Therm. A to praktické: 
s plochou přibližně od 1 čtverečního metru a se sériovou
dřevěnou podlahou se vejde téměř do každého pokoje. Jako
přívod slouží zcela běžná síťová zásuvka. K připojení stačí 230 V.
Díky tomu je kabina rychle připravena k provozu a po několika
málo minutách se můžete začít potit. Také energetická náročnost
cca 1 – 2 kW za použití je mimořádně nízká. Pocení není ani
otázka věku. Právě toto zdravé pocení v infračervené tepelné 
kabině je zvláště šetrné a dobře ho snášejí všechny generace.
Pomáhá zejména v chladných ročních obdobích předcházet
nachlazením. Zdravě se potit je tak jednoduché. Důvěřujte kvalitě
našich infračervených tepelných kabin s certifikátem TÜV.

Infračervené tepelné kabiny - zdravé pocení.

Řídicí přístroj Keramické zářiče

kvalitní celoskleněné dveře
z bezpečnostního skla a kvalitní
madlo dveří s bezpečnostním 
válečkovým zámkem

Lavice k sezení (hluboká cca 
45 cm) a opěrka zad jsou vyrobeny
ze speciálního dřeva s hladkým,
jemným vzhledem, s nízkou tepel-
nou vodivostí

vč. podlahy a podstavce, s kvalit-
ním podlahovým prvkem a stabil-
ním, funkčním podstavcem: výška
cca 4 cm; masivní konstrukce pod-
stavce

osvětlení kabiny 
integrované do stropního prvku

Extra: u TrendLine T1; 
T2 a SportsLine S1; S2 je barevný 
posuvný prvek přiložen

kvalitní elektronický řídicí přístroj
předvolbou teploty a časovou před-
volbou do 60 minut, s pohodlným
ovládáním zvenčí

Schematické zobrazení infračervené
tepelné kabiny s keramickými in-
fračervenými zářiči. Široký konkávní
rám zářičů odráží záření stejnoměrně
a velkoplošně zpět do kabiny. 

Přímkové zdroje tepla            s velkým, konkávním rámem
zářičů zajišťuje velkoplošné, účinné odrážení tepla. 
weka používá výhradně mírnější a lépe snášené keramické zářiče na
rozdíl od často používaných běžných magnéziových zářičů. 
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Infračervené tepelné kabiny - keramické zářiče

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 
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Infračervená tepelná kabina ClassicLine C2
• s 5 infračervenými keramickými zářiči: 2 rohové zářiče (po 500 W)

2 zádové zářiče (350 W) 
a 1 zářič na nohy (350 W) 
• Celkový výkon 2050 W

C2 543.1310.30.00
Vnější rozměr: 
Š x H x V = 
141 x 105 x 190 cm

Infračervená tepelná kabina ClassicLine CE
• se 4 kvalitními infračervenými keramickými zářiči: 

2 rohové zářiče (po 350 W), 1 zářič na
záda (350 W) a 1 zářič na nohy (350 W) 
• Celkový výkon 1400 W
CE 542.1010.30.00

Vnější rozměr: 
Š x H x V = 
102 x 102 x 190 cm

102

54

102

54

Infračervená tepelná kabina TrendLine T1
• se 4 infračervenými keramickými zářiči: 2 rohové zářiče (po 500 W)

1 zádový zářič (350 W) 
a 1 zářič na nohy (350 W) 
• Celkový výkon 1700 W
T1 543.1010.32.00

Vnější rozměr: 
Š x H x V = 
112 x 105 x 190 cm
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Infračervená tepelná kabina TrendLine T2
• s 5 infračervenými keramickými zářiči: 2 rohové zářiče (po 500 W)

2 zádové zářiče (350 W) 
a 1 zářič na nohy (350 W) 
• Celkový výkon 2050 W
T2 543.1310.32.00

Vnější rozměr: 
Š x H x V = 
141 x 105 x 190 cm
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Infračervená tepelná kabina SportsLine S1
• se 4 infračervenými keramickými zářiči: 2 rohové zářiče (po 500 W)

1 zádový zářič (350 W) 
a 1 zářič na nohy (350 W) 
• Celkový výkon 1700 W
S1 543.1010.72.00

Vnější rozměr: 
Š x H x V = 
111 x 104 x 190 cm

140
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Infračervená tepelná kabina SportsLine S2
• s 5 infračervenými keramickými zářiči: 2 rohové zářiče (po 500 W)

2 zádové zářiče (350 W) 
a 1 zářič na nohy (350 W) 
• Celkový výkon 2050 W
S2 543.1310.72.00

Vnější rozměr: 
Š x H x V = 
140 x 104 x 190 cm

Infračervená tepelná kabina ClassicLine C1
• se 4 infračervenými keramickými zářiči: 2 rohové zářiče (po 500 W)

1 zádový zářič (350 W) 
a 1 zářič na nohy (350 W) 
• Celkový výkon 1700 W

C1 543.1010.30.00
Vnější rozměr: 
Š x H x V = 
112 x 105 x 190 cm

Infračervená tepelná kabina Pro

103

22 22

97

• se 4 infračervenými keramickými zářiči: 2 rohové (po 500 W)
1 zádový zářič (350 W) a 1 zářič na nohy (350 W) 
elektronický řídicí přístroj Celkový výkon 1700 W
Vnější rozměr: Š x H x V = 103 x 97 x 186 cm
výška místnosti potřebná k montáži: cca 205 cm

Pro 545.1010.20.06

včetně rozprašovače vůní AV10

�
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Infračervené tepelné kabiny - s plošnými zářiči weka Therm

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 

ProfiLine: Infračervené tepelné kabiny se zvláště šetrnými plošnými zářiči weka Therm
Využívejte s výhodou zvláště šetrnou technologii plošných 
tepelných zářičů, teplota kabiny cca 55 °C. Tyto zářiče jsou 
neviditelné, vestavěné do stěn, a přinášejí celkově šetrné 
a homogenní tepelné vyzařování, které všichni snášejí dobře. 
Toto tepelné záření, které je obecně pociťováno jako velmi
příjemné, Vám nabízí ideální relaxaci v přirozeném prostředí.
Vychutnávejte šetrné zářící teplo.

Plošné zářiče weka Therm - osvědčená 
technologie, optimální vybavení a zpracování
Prefabrikované stěnové díly i prefabrikovaný masivní díl podlahy
zaručují bezproblémovou montáž.
Plošné tepelné zářiče weka Therm jsou neviditelně zabudovány
do dílců a jsou připraveny k přímému zapojení do zásuvky
3 Vnější stěny 
(2 u rohové kabiny) s opticky kvalitním použitím dýh různých 
dekorů, zadní stěna:  speciální tvrdé dřevovláknité desky
Vnitřní stěny:
uvnitř po obvodu obloženy 14 mm silnými prkny s drážkou 
a perem z přírodního dřeva severského smrku

Prefabrikovaný dílec stropu 
s integrovaným stropním osvětle-
ním a barevným posuvným prvkem

Řídicí přístroj Šetrné plošné zářiče

kvalitní celoskleněné dveře 
z bezpečnostního skla a kvalitní 
madlo dveří s bezpečnostním 
válečkovým zámkem

Lavice k sezení (hluboká cca 
54 cm) a opěrka zad jsou vyrobeny
ze speciálního dřeva s hladkým,
jemným vzhledem, s nízkou 
tepelnou vodivostí

s kvalitním podlahovým dílcem: 
podlaha se stabilním podstavcem
(výška cca 7 cm), masivní spodní
konstrukce a kvalitní podlahový rošt

kvalitní elektronický řídicí přístroj 
s předvolbou teploty a časovou
předvolbou do 60 minut, 
s pohodlným ovládáním zvenčí

• Do stěny zapracované plošné zářiče weka Therm.
• Topné prvky se umisťují jako fólie přímo do stěn.
• Díky speciálnímu obložení dřevem chráněno proti přímému dotyku.
• Zvláště šetrné a účinné záření.

Plošný zářič i v podlaze

Schématické zobrazení infračervené
tepelné kabiny s plošnými zářiči
weka Therm s prakticky homogen-
ním rozložením záření v kabině 
díky umístění plošných zářičů 
weka Therm ve stěnách po stranách
a také v podlaze. 
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Infračervené tepelné kabiny - s plošnými zářiči weka Therm

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 
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Infračervená tepelná kabina ProfiLine - Fichte 1
vybaveno plošnými infračervenými zářiči weka Therm 

ve všech stranách - i v podlaze 
Celkový výkon: 2110 W
Vnější rozměr: Š x H x V = 
113 x 100 x 190 cm
Smrk: FSF1
548.1010.41.00
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Infračervená tepelná kabina ProfiLine - Fichte 2
vybaveno plošnými infračervenými zářiči weka Therm 

ve všech stranách - i v podlaze 
Celkový výkon: 2840 W

Vnější rozměr: Š x H x V = 
144 x 100 x 190 cm
Smrk: FSF2   
548.1310.41.00
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Infračervená tepelná kabina ProfiLine - Buche 1
vybaveno plošnými infračervenými zářiči weka Therm 

ve všech stranách - i v podlaze 
Celkový výkon: 2110 W

Vnější rozměr: Š x H x V = 
112 x 99 x 190 cm
Buková překližka:  FSB1
548.1010.00.00
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Infračervená tepelná kabina ProfiLine - Buche 2
vybaveno plošnými infračervenými zářiči weka Therm 

ve všech stranách - i v podlaze 
Celkový výkon: 2840 W

Vnější rozměr: Š x H x V = 
143 x 99 x 190 cm
Buková překližka: FSB2
548.1310.00.00
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Infračervená tepelná kabina ProfiLine -
Buche rohové provedení
vybaveno plošnými infračervenými zářiči weka Therm 

ve všech stranách - i v podlaze 
Celkový výkon: 2484 W

Vnější rozměr: Š x H x V = 
118 x 118 x 190 cm

Buková překližka: FSB 
549.1010.00.00
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Infračervená tepelná kabina ProfiLine -
Bambus 1
vybaveno plošnými infračervenými zářiči weka Therm 

ve všech stranách - i v podlaze 
Celkový výkon: 2110 W
Vnější rozměr: Š x H x V = 
113 x 100 x 190 cm
Bambus: FSBA1
548.1010.51.00
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Infračervená tepelná kabina ProfiLine -
Bambus 2
vybaveno plošnými infračervenými zářiči weka Therm 

ve všech stranách - i v podlaze 
Celkový výkon: 2840 W

Vnější rozměr: Š x H x V =
144 x 100 x 190 cm
Bambus: FSBA2
548.1310.51.00
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Infračervená tepelná kabina ProfiLine -
Bambus rohové provedení
vybaveno plošnými infračervenými zářiči weka Therm 

ve všech stranách - i v podlaze 
Celkový výkon: 2484 W

Vnější rozměr: Š x H x V =
119 x 119 x 190 cm
Bambus:  FSBA 
549.1010.51.00

Charakteristické vlastnosti modelů FSF/FSB
• 3 vysoce kvalitní vnější stěny: FSF = smrk, FSB = buková

překližka
• vnitřní stěny obloženy 14 mm silnými prkny s drážkou a perem. 
• stabilní lavička k sezení
• ze všech stran vybaveno infračervenými plošnými zářiči 

weka Therm – i v podlaze
• elektronický řídicí systém
• barevný posuvný prvek
• celoskleněné dveře v odstínu parsol-bronce s bezpečnostním 

válečkovým zámkem
• připraveno k zapojení do zásuvky
• materiál k montáži a podrobný ilustrovaný instalační návod
• minimální výška prostoru k montáži: 220 cm

barevný posuvný prvek
• pro individuální, 
blahodárné působení
barev

zahrnuto u ProfiLine:

• Přívod 230 V • Rychle
připraveno k provozu

• Nízká spotřeba energie: 
cca 1 – 2 kW za použití

Platí pro všechny kabiny s plošnými zářiči

Jednoduché připojení:
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Infračervené tepelné kabiny - s plošnými zářiči weka Therm

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 
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Infračervená tepelná kabina 
ProfiLine - Zebrano 1
vybaveno plošnými infračervenými zářiči weka Therm 

ve všech stranách - i v podlaze 
Celkový výkon: 2110 W
Vnější rozměr: Š x H x V = 
113 x 100 x 190 cm
Zebrano:  FSZ1
548.1010.60.00
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Infračervená tepelná kabina 
ProfiLine - Zebrano 2
vybaveno plošnými infračervenými zářiči weka Therm 

ve všech stranách - i v podlaze 
Celkový výkon:: 2840 W

Vnější rozměr: Š x H x V = 
144 x 100 x 190 cm
Zebrano:  FSZ2
548.1310.60.00
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Infračervená tepelná kabina ProfiLine - 
Zebrano rohové provedení
vybaveno plošnými infračervenými zářiči weka Therm 

ve všech stranách - i v podlaze 
Celkový výkon: 2484 W

Vnější rozměr: Š x H x V =
119 x 119 x 190 cm
Zebrano:  FSZ 
549.1010.60.00
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Infračervená tepelná kabina Viso
vybaveno plošnými infračervenými zářiči weka Therm 
ve všech stranách - i v podlaze 
Celkový výkon: 3208 W  v infračerveném provozu; 
Vnější rozměr: Š x H x V = 
183 x 101 x 192 cm

Buk: 548.1810.01.00
Vzhled SportsLine: 548.1810.22.00

Buk: vnější stěny 
s pravou bukovou
překližkou, lištami 

z pravého lipového
dřeva, zadní stěna: -
dřevovláknitá deska

Vzhled SportsLine:
vysoce kvalitní vnější
stěny s lištami z pra-
vého lipového dřeva,
zadní stěna: dřevov-
láknitá deska

Charakteristické vlastnosti modelů FSZ/FSBA +
rohové provedení
• 3 vysoce kvalitní vnější stěny s lištami z lipového dřeva: 

FSZ = vzhled Zebrano, FSBA = pravý Bambus
• vnitřní stěny obloženy 14 mm silnými prkny s drážkou a perem. 
• stabilní lavička k sezení
• ze všech stran vybaveno infračervenými plošnými zářiči 

weka Therm – i v podlaze
• elektronický řídicí systém •    barevný posuvný prvek
• celoskleněné dveře v odstínu parsol-bronce 

s bezpečnostním válečkovým zámkem
• připraveno k zapojení do zásuvky
• materiál k montáži a podrobný ilustrovaný instalační návod
• minimální výška prostoru k montáži: 220 cm

• Přívod 230 V • Rychle
připraveno k provozu

• Nízká spotřeba energie: 
cca 1 – 2 kW za použití

Platí pro 
všechny kabiny  

s plošnými zářiči

Jednoduché připojení:

Charakteristické vlastnosti modelu Viso
• v provedení: viditelné stěny z bukové překližky s lištami z lipového

dřeva nebo v optice SportsLine s lištami z lipového dřeva
• vnitřní stěny obloženy 14 mm silnými prkny s drážkou a perem,

přírodní
• stabilní lavičky k sezení
• ze všech stran vybaveno infračervenými plošnými zářiči 

weka Therm – i v podlaze
• elektronický řídicí systém
•   barevný posuvný prvek
• celoskleněné dveře v odstínu parsol-bronce (vzhled Grafit 

u SportsLine) s bezpečnostním válečkovým zámkem
• připraveno k zapojení do zásuvky
• materiál k montáži a podrobný ilustrovaný instalační návod
• minimální výška prostoru k montáži: 210 cmPohodlně sedět proti sobě.
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Infračervené tepelné kabiny - s plošnými zářiči weka Therm

Dekorace a příslušenství nejsou součástí dodávky. 

Infračervená tepelná kabina SpecialLine Vis-á-Vis 1
včetně nástěnného osvětlení
vybaveno plošnými infračervenými zářiči weka Therm 
ve všech stranách - i v podlaze 
Celkový výkon: 2664 W
Vnější rozměr: Š x H x V = 
146 x 146 x 204 cm

146146

92 92

Vis-a-Vis 1 infračervená + sauna Objednací číslo
Smrk Plošný zářič 547.1414.00.00

Buk* Plošný zářič 547.1414.20.00

bambus Plošný zářič 547.1414.81.00

Zebrano Plošný zářič 547.1414.85.00

Infračervená tepelná kabina SpecialLine Vis-á-Vis 2
včetně nástěnného osvětlení
vybaveno plošnými infračervenými zářiči weka Therm 
ve všech stranách - i v podlaze 
Celkový výkon: 2664 W v infračerveném provozu
včetně saunových kamen 3,6 kW „thermic kompakt“
k provozu při 230 V, s integrovaným řízením
Vnější rozměr: Š x H x V = 
146 x 146 x 204 cm

146146

92 92

Smrk Buk bambus Zebrano

Vis-a-Vis 2 infračervená + sauna Objednací číslo
Smrk Plošný zářič + kamna 547.1414.10.00

Buk Plošný zářič + kamna 547.1414.30.00

bambus Plošný zářič + kamna 547.1414.91.00

Zebrano Plošný zářič + kamna 547.1414.95.00

Infračervená tepelná kabina SpecialLine Vita
vč. sady osvětlení do saun
vybaveno plošnými infračervenými zářiči weka Therm 
ve všech stranách - i v podlaze 
Celkový výkon: 3336 W
Vnější rozměr: Š x H x V = 124 / 125

216 / 217 / 218

5497

SpecialLine    Vita Objednací číslo
Smrk Plošné zářiče 547.2012.00.00

Š x H x V:   216 x 124 x 202 cm

Buk Plošné zářiče 547.2012.20.00
Š x H x V:   217 x 124 x 202 cm

Bambus Plošné zářiče 547.2012.81.00
Š x H x V:  218 x 125 x 204 cm

Zebrano Plošné zářiče 547.2012.85.00
Š x H x V:   218 x 125 x 204 cm

Infračervená tepelná SpecialLine Varius
pro sauny nebo použití infračervené kabiny:
vč. sady osvětlení do saun
vybaveno plošnými infračervenými zářiči weka Therm 
ve všech stranách - i v podlaze 
Celkový výkon: 3240 W v infračerveném provozu
včetně saunových kamen 3,6 kW 
„thermic kompakt“ k provozu při 230 V, 
s integrovaným řízením
Vnější rozměr: Š x H x V = 

124 / 215

216 / 217 / 218

5497

SpecialLine    Varius Objednací číslo
Smrk Plošné zářiče + kamna 547.2012.10.00

Š x H x V:  216 x 124 x 202 cm

Buk Plošné zářiče + kamna 547.2012.30.00
Š x H x V:  217 x 124 x 202 cm

Bambus Plošné zářiče + kamna 547.2012.91.00
Š x H x V:  218 x 125 x 204 cm

Zebrano Plošné zářiče + kamna 547.2012.95.00
Š x H x V:  218 x 125 x 204 cm

Charakteristické vlastnosti modelů SpecialLine Vis-a-Vis 
• v provedení: Smrk, bambus, vzhled Zebrano s lištami z lipového

dřeva, *buková překližka = lišty z buku
• vnitřní stěny obloženy 14 mm silnými prkny s drážkou a perem,

přírodní
• stabilní lavička k sezení
• ze všech stran vybaveno infračervenými plošnými zářiči 

weka Therm – i v podlaze
• elektronický řídicí systém •   sada osvětlení do saun
• celoskleněné dveře s bezpečnostním válečkovým zámkem
• připraveno k zapojení do zásuvky (Vis-a-Vis 1)
• materiál k montáži a podrobný ilustrovaný instalační návod
• minimální výška prostoru k montáži: 220 cm

Naše infračervené kabiny k ležení jsou
zvláště dlouhé.
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Vířivé lázně

Podvodní osvětlení

Kryt vířivé lázně - hranatýKryt vířivé lázně

Kryt vířivé lázně - hranatý

Zapomenout na každodenní stres a zažít jedinečnou, oživující
atmosféru - místo k relaxaci a regeneraci u Vás doma. Sami, s přáteli
nebo s rodinou - s vířivými lázněmi weka zažijete a vychutnáte zcela
mimořádný pocit pohody. Tak se splní Váš sen o vlastní vířivé lázni.
Všechny vířivé lázně weka jsou vyrobeny z kvalitních materiálů
a vybaveny vším potřebným. Trysky jsou z nerezové oceli a plynule
regulovatelné. Všechny vířivé
lázně mají průchozí ohřev,
připojení k 230 V a jsou
vybaveny podvodním osvětlením.
Součástí dodávky je také izolo-
vaná krycí plachta.

Příjemné, uvolňující a blahodárné...

Originální
Vyrobeno v USA

Kryt vířivé lázně - hranatý
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Vířivé lázně

Vířivá lázeň Sunrise - kulatá
Rozměry: Ø x V = 199 x 79 cm
Barva konstrukce: teakové barvy
Barva vany: Blue Pearl
Počet trysek: 13
elektr. příkon: 16 A
Vířivá lázeň Sunrise: 425.2000.10.00

Charakteristické vlastnosti modelů Sunrise/Cumbaya/Malibu
• přípojka 230 V
• podvodní osvětlení
• ozonátor
• filtrační kartuše
• vana: polyetylén
• druh trysky: nerezová ocel

• 2stupňové čerpadlo Starrite
• max. průtočné množství

818 l/min
• průchozí ohřev vody
• elektronický a ovládací panel
• vč. krytu vířivé lázně

Vířivá lázeň Cumbaya
Rozměry: Š x H x V = 199 x 203 x 89 cm
Barva konstrukce: teakové barvy
Barva vany: Blue Pearl
Počet trysek: 18
elektr. příkon: 16 A
Vířivá lázeň Cumbaya 425.2020.10.00

Vířivá lázeň Malibu
Součásti:
Miniaturní barevná světla: 12 diod LED
barevné podvodní osvětlení: barevný bod LED
Rozměry: Š x H x V = 199 x 203 x 89 cm
Barva konstrukce: teakové barvy
Barva vany: Glacier White
Počet trysek: 21
elektr.
příkon: 16 A
Vířivá lázeň Malibu 425.2020.20.00

barevné diody LED (Malibu)

Podvodní osvětlení

Podvodní osvětlení

Ozonátor O3

Všechny naše vířivé lázně jsou vybaveny ozonátory.
Ozonátor přidává během filtračního cyklu modifikovaný kyslík O3.
V kontaktu s vodou se ozón O3 mění na čistý kyslík.
To způsobuje, že až 80 % všech choroboplodných zárodků se
zničí a díky tomu je třeba podstatně méně chemikálií k čištění
vody a bazénu.

U všech vířivých lázní jsou trysky plynule regulovatelné
komfortním řízením. Zvolená teplota se automaticky udržuje
na konstantní úrovni.
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Příslušenství saun

„thermic kompakt” 3,6 kW
Provedení na stěnu. 230 V střída-
vého proudu, do kabin o velikosti
do 4 m3 500.0431.10.00

„thermic kompakt” 5,4 kW
Provedení na stěnu. třífázový proud
400 V, do kabin o velikosti 3 – 7 m3

500.0431.20.00

„thermic kompakt” 7,5 kW
Provedení na stěnu. třífázový proud
400 V, do kabin o velikosti 6 – 11 m3

500.0431.30.00

Silikonový kabel (3žilový), 3 m
vhodný pro saunová kamna „thermic
kompakt“ 3,6 kW s integrovaným
řízením, průřez: 3 x 2,5 mm2

500.1109.30.00

Silikonový kabel (5žilový), 3,5 m
vhodný pro saunová kamna
„thermic kompakt“ 5,4 kW a 7,5 kW
s integrovaným řízením.
Průřez: 5 x 2,5 mm2

500.1103.35.00

Sada silikonového kabelu
pro sady kamen „Classic“
Spoje: Síťový přívod řídicího
přístroje, délka: 1,5 m, průřez:
5 x 2,5 mm2 a řídicí přístroj kamen:
Délka = 3 m, průřez = 5 x 1,5 mm2

500.1105.00.10

Sada silikonových kabelů Profi
pro profesionální saunová
kamna „Profi“, 10,5 kW
Spoje: Síťový přívod řídicího
přístroje, délka: 1,5 m, průřez:
5 x 2,5 mm2 a řídicí přístroj kamen:
Délka: 3 m, průřez: 5 x 2,5 mm2.

500.1105.00.40

Silikonový kabel k připojení
kamen si také objednejte hned!

Prosíme respektujte: elektroinstalaci musí vždy provádět jedině kvalifikovaný koncesovaný elektrikář!

Saunová kamna – sada „Profi“ 10,5 kW
K podnikatelskému a profesionálnímu použití. Třífázový proud 400 V.
Včetně saunových kamenů, cca 60 kg. Rozměry kamen:
šířka 430 mm, hloubka 510 mm, výška 660 mm
+
digitální řídicí přistroj s číselným zobrazením teploty a naprogra-
mované doby. Včetně teplotního snímače a pojistky před přehřívá-
ním v termostatu.
Bez silikonového kabelu* Sada Profi kompletní: 500.0427.00.00

Saunová kamna -
srdce každé sauny.
Ne nadarmo se saunová
kamna označují jako „srdce
saun“. Určují, jak si Vaše
sauna vytvoří správnou teplotu.
Výkon kamen musí odpovídat
velikosti sauny. Jedině tak
dosáhnete pokud možno
krátké doby ohřevu a zajistíte
ideální, stejnoměrnou teplotu
v sauně, což je zárukou opti-
málního zážitku ze saunování.
weka dbá u jednotlivých
nabídek saun na to, aby byl
uvedený poměr v souladu.
Můžete si ale často zvolit

alternativu - například: bioak-
tivní kamna k finskému saun -
ování, ale také k teplovzdušné
parní lázni.
Se správným příslušenstvím
sauny můžete nejen zvyšovat
radost ze saunování, ale také
účinek sauny. Sada sauny zde
znamená vybavení k dokona-
lému požitku. Pro své zdraví
můžete něco udělat i vhodnými
aromaty, příjemné inhalování
podporuje celkovou pohodu.

Saunová kamna „thermic kompakt“
komfortní,
krásné tvary -
pohodlná
obsluha
shora.

Saunová kamna ke spalování dřeva*
s průhledovým okénkem, velkým topeništěm, účinnou cirkulací vzduchu,
velkými nádobami na kameny. Sopouch Ø 115 mm pro kouřovod Ø 120 mm.
Rozměry: V 750 x Š 420 x H 480 mm 500.0420.10.01

Kouřovod – průchozí vložka z nerezové oceli,
izolovaná proti horku, s kouřovodem Ø 120 mm; nastavitelné

500.0414.10.00

Elektrická saunová kamna weka
jsou převážně

přezkoušena
podle TÜV

Úsporná sada saunových kamen „Profi“:

+ včetně
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Prosíme respektujte: elektroinstalaci musí vždy provádět jedině kvalifikovaný koncesovaný elektrikář!

Saunová kamna „Classic“ 3,6 kW
provedení na stěnu s opěrnou nohou, testováno
TÜV, přívod napájení 230 V. Do kabin o velikosti
do 4 m3. Technologie dvojitého pláště:
s nádobou na kameny chráněnou proti rezivění,
saunovými kameny a vnějším pláštěm
z nerezové oceli; rozměry kamen: šířka 380 mm,
hloubka 366 mm, výška 664 mm
500.0430.00.00

Saunová kamna 7,5 kW
jako 3,6 kW, avšak s třífázovým napájením
400 V, do kabin o velikosti 4 – 10 m3

500.0401.00.00

Saunová kamna 9,0 kW
jako 3,6 kW, avšak s třífázovým napájením
400 V, do kabin o velikosti 8 – 10 m3

500.0402.00.00
Saunová kamna „DeLuxe“ 7,5 kW
Provedení na stěnu. Třífázový proud 400 V.
Pro kabiny velikosti 4 – 10 m3. S nádobou na
kameny chráněnou proti rezivění, včetně sau-
nových kamenů. Nástavec k vedení vzduchu
hezkých tvarů, z hliníkové slitiny, nerezavějící.
Přední stěna z kvalitní ušlechtilé oceli.
Rozměry kamen: šířka 404 mm, hloubka 350
mm, výška 696 mm 500.0421.00.00

Saunová kamna „DeLuxe“ 9,0 kW
jako kamna 7,5 kW, avšak do kabin o velikosti
8 – 12 m3 500.0422.00.00

Saunová kamna weka se ideálně hodí
k dovybavení již existujících saun.

Provedení na stěnu. Třífázový proud 400 V.
S nádobou na kameny chráněnou proti rzi
včetně saunových kamenů a s integrovanou
nádobou odpařovače, sledováním nedostatku
vody a ochranou proti provozu nasucho.
Kryt a vnější plášť z ušlechtilé oceli. Rozměry
kamen: šířka cca 380 mm, hloubka 366 mm,
výška 668 mm, výkon: 7,5 kW do kabin
o velikosti do 5 – 10 m3 500.0403.00.00
Výkon: 9,0 kW
do kabin o velikosti do 8 – 10 m3

500.0404.00.00

Provedení na stěnu. Třífázový proud 400 V.
S nádobou na kameny chráněnou proti
rezivění včetně saunových kamenů. Nástavec
k vedení vzduchu hezkých tvarů, z hliníkové
slitiny, nerezavějící. Přední stěna z kvalitní
ušlechtilé oceli. S integrovanou nádobou
odpařovače z ušlechtilé oceli. Odpařovač
rovněž z nerezavějící ušlechtilé oceli.
S kohoutkem na vypouštění vody, sledováním
nedostatku vody a ochranou proti chodu
nasucho. Rozměry kamen: šířka 404 mm,
hloubka 368 mm, výška 696 mm
Výkon: 7,5 kW
do kabin o velikosti do 5 – 10 m3

500.0423.00.00
Výkon: 9,0 kW
do kabin o velikosti do 8 – 12 m3

500.0424.00.00

+

+

Úsporná sada saunových kamen 3,6 kW OS
síťový přívod 230 V, obsahuje saunová kamna 3,6 kW
(objednací č.: 500.0430.00.00) a elektronický řídicí přístroj
s časovou předvolbou, vč. saunových kamenů

500.0511.00.00

Úsporná sada saunových kamen 7,5 kW OS
obsahuje saunová kamna 7,5 kW (objednací č.:
500.0401.00.00) a elektronický řídicí přístroj s časovou
předvolbou, vč. saunových kamenů, třífázový proud 400 V

500.0500.00.10

Úsporná sada saunových kamen 9,0 kW OS
obsahuje saunová kamna 9 kW (objednací č.:
500.0402.00.00) a elektronický řídicí přístroj s časovou
předvolbou, vč. saunových kamenů, třífázový proud 400 V

500.0502.00.10

Úsporné sady saunových kamen
Ušetříte proti samostatnému nákupu!

Úsporná sada BioAktiv
Ušetříte proti samostatnému nákupu!

Úsporná sada saunových kamen OS „DeLuxe“ 7,5 kW
obsahuje saunová kamna „DeLuxe“ 7,5 kW (objednací č.:
500.0421.00.00) a elektronický řídicí přístroj s časovou před-
volbou, vč. saunových kamenů, třífázový proud 400 V

500.0504.00.10

Úsporná sada saunových kamen OS „DeLuxe“ 9,0 kW
obsahuje saunová kamna „DeLuxe“ 9 kW (objednací č.:
500.0422.00.00) a elektronický řídicí přístroj s časovou před-
volbou, vč. saunových kamenů, třífázový proud 400 V

500.0505.00.10

Správně vypustit páru. S kombinovanými kamny do sauny a parní lázně weka je to snadné.

Optimální vybavení kamny pro Vaši saunu.

Kombinovaná kamna BioAktiv

Kombinovaná kamna
BioAktiv „DeLuxe“

+

+
Vhodný silikonový kabel k připojení saunových kamen si také objednejte
hned! Sada silikonových kabelů BioAktiv pro sady kamen „BioS“ Připojení:
Síťový přívod k řízení klimatu, délka: 1,5 m, průřez: 5 x 2,5 mm2 a řídicí
přístroj klimatu ke kamnům Bio-Aktiv: Délka: 3 m, průřez: 7 x 1,5 mm2.

500.1105.00.20

Kombinovaná kamna BioAktiv – úsporná sada
„BioS“ 7,5 kW
obsahující kombinovaná kamna do sauny a parní lázně
s výkonem 7,5 kW (objednací č. 500.0402.00.00)
a elektronický přístroj k řízení klimatu vč. saunových
kamenů, třífázový proud 400 V 500.0403.00.02

Kombinovaná kamna BioAktiv – úsporná sada
„BioS“ 9 kW
obsahující kombinovaná kamna do sauny a parní lázně
s výkonem 9 kW (objednací č.: 500.0404.00.00) a elek-
tronický přístroj k řízení klimatu vč. saunových kamenů,
třífázový proud 400 V 500.0404.00.03

Kombinovaná kamna BioAktiv – úsporná sada „DeLuxe“
BioS 7,5 kW obsahující kombinovaná kamna do sauny
a parní lázně „DeLuxe“ s výkonem 7,5 kW (objednací
č.: 500.0423.00.00) a elektronický přístroj k řízení
klimatu vč. saunových kamenů Třífázový proud 400 V

500.0506.00.01
Kombinovaná kamna BioAktiv – úsporná sada „DeLuxe“
BioS 9 kW obsahující kombinovaná kamna do sauny
a parní lázně „DeLuxe“ s výkonem 9 kW (objednací
č.: 500.0424.00.00) a elektronický přístroj k řízení
klimatu vč. saunových kamenů Třífázový proud 400 V

500.0507.00.01



38

Příslušenství saun

atmosféru dále zajišťují tři koncen-
trované bílé světelné body instalo-
vané nad saunovými kamny, které
osvětlují páru. Ty jsou rovněž
součástí dodávky. Užívejte si barev
jednotlivě nebo je nechte navzájem
přecházet z jedné barvy do druhé,
získáte účinné světelné efekty.
Doby změny barev můžete měnit
podle svého přání. V každém
případě se pro Vás sauna stane
vizuálním zážitkem. Nyní si vychut-
nejte to mimořádné! (Minimální
výška prostoru k montáži: 220 cm)
barevná hra světel,
včetně řídicího přístroje

500.0803.30.00

Užívejte si vizuálních efektů
barevných světelných bodů ve
své sauně!
Barevná světla můžete namonto-
vat, kam si přejete. Obdržíte 40
diod LED ve 4 barvách (červená,
zelená, žlutá, modrá) po 10 kusech
a pohodlný řídicí přístroj. Skvělou

Vysoce kvalitní elektronický
čtyřkanálový přístroj k barevnému
osvětlení koncipovaný k použití
v saunách a infračervených
tepelných kabinách; pole LED se
sytými barvami a přesným
vyladěním barevných odstínů;
teplotně stabilní skříň odolná proti
odstřikující vodě.

Světelnost: 30 - 120 cd (candela)
Včetně kvalitního elektronického
řídicího přístroje barevných světel
s cílenou volbou barev.
• Programovatelné barevné sekvence
• Plynule nastavitelné časy změn

barev (1 – 10 min.), měkké
barevné přechody

Sada barevných světel s 1 polem LED
do saun o velikosti do 4 m2,
vč. silikonových kabelů
a elektronického řídicího přístroje

500.0910.00.00

Souprava barevných světel se 2 poli LED
(doporučuje se od velikosti sauny
4 m2) vč. silikonových kabelů
a elektronického řídicího přístroje

500.0910.10.00

Exkluzivní sada madel do sauny
na dřevěné dveře, vnější deska
madla ze dřeva; s vnitřním mad-
lem (bez válečkového zámku)

500.0123.00.00

Exkluzivní sada madel do sauny
na skleněné dveře, vnější deska
madla ze dřeva; s vnitřním mad-
lem (bez válečkového zámku)

500.0129.00.00

Dveře z masivního dřeva izolované
se skleněnou vložkou, včetně
rámu, válečkového zámku a madel
dveří, vnějšího dveřního rámu:
Š x V 61,8 x 182,5 cm, rozměry
průchodu: cca Š x V = 51 x 174 cm,
tloušťka rámu: 67 mm

520.0705.00.00

Saunový válečkový zámek
hnědý, včetně sady šroubů

500.0127.00.00

Posuvný rám k větrání:
smrkové dřevo, posuvný díl:
překližka 500.0126.00.00

Celoskleněné dveře v odstínu
parsol-bronce
z 8 mm bezpečnostního skla,
včetně rámu, válečkového zámku
a madel dveří, vnějšího dveřního
rámu: Š x V = 61,8 x 182,5 cm,
rozměry průchodu: cca Š x V = 51 x
174 cm, tloušťka rámu: 67 mm

520.0704.00.00

Ochranná mříž kamen ze smrko-
vého dřeva, Š x H = 60 x 48 cm

500.0124.00.00

Kulaté okno k dodatečné montáži
do rámu z masivního dřeva (45 mm),
vnější rozměr: Ø = 620 mm

520.0710.20.00

Saunové kameny
krabice po cca 12 – 12,5 kg

500.1201.00.00

Podlahový rošt ze smrkového
dřeva, D x Š 100 x 61,5 cm

500.0125.00.00

Stabilní saunové lehátko
ze speciálního dřeva pro sauny,
D x H = 228,5 x 55 cm

500.0306.00.00

Stabilní saunové lehátko
ze speciálního dřeva pro sauny,
D x H = 178,5 x 55 cm

500.0307.00.00

Sauna – profil rámu Exclusiv
z masivního přírodního dřeva
severských smrků (klížené dřevo =
velikost 1 + 2) Pozor!
Bez osvětlení/svítidel/frézování,
minimální výška instalace:
240 cm, hloubka: cca 260 mm,
lišta: cca 27 x 96 mm

Velikost 1 vhodná pro sauny:
Varberg, Abis, Kemi, Natura-Eck,
Rondo Primeur, Turku, Tilia, Gotland

500.1401.00.00

Velikost 2 vhodná pro sauny:
Stockholm, Rauma, Sirkka, Vaala,
Rondo Superieur, Solida

500.1402.00.00

Velikost 3 vhodná pro sauny:
Uppsala, Ranua a Lapua

500.1403.00.00

Velikost 4 vhodná pro sauny:
Pajala a Tanilla

500.1404.00.00
Příčná lehátka, šířka 50 cm
délka 74 cm pro sauny hloubky
142/144 cm s odpovídajícím
vnitřním vybavením

500.0301.00.00
délka 107 cm pro sauny hloubky
175 cm 500.0304.00.00
délka 124 cm pro sauny hloubky
192/194 cm 500.0302.00.00
Opěrky hlavy z přírodního speciál-
ního dřeva pro sauny

500.0112.00.00
Žilní opěrka z přírodního speciál-
ního dřeva pro sauny, k uvolnění
a na podporu prokrvení

500.0121.00.00
Opěrka beder z přírodního speci-
álního dřeva pro sauny

500.0157.00.00
Komfortní balík 1 pro všechny
sauny s minimálním rozměrem
Š x H = 192 cm x 142 cm, skládající
se z opěrky zad a 1 krytu lehátka

500.1301.00.00
Komfortní balík 2 pro všechny
sauny s příčným lehátkem a mini-
málním rozměrem Š x H = 192 cm
x 192 cm, skládající se ze 2
opěrek zad a 1 krytu lehátka

500.1302.00.00
Komfortní balík 3 pro všechny
sauny s příčným lehátkem a mini-
málním rozměrem Š x H = 242 cm
x 192 cm, skládající se ze 2
opěrek zad a 1 krytu lehátka

500.1303.00.00
Komfortní balík 4 pro všechny
sauny s příčným lehátkem a mini-
málním rozměrem Š x H = 242 cm
x 242 cm, skládající se ze 2
opěrek zad a 1 krytu lehátka

500.1304.00.00
posuvná opěrka zad
použitelná jen ve spojení
s opěrkami zad z komfortního
balíku, Š x H = 46 x 35 cm

500.0163.00.00
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Speciální osušky do sauny,
zvláště velké: 70 x 190 cm,
silně savé, tkanina 500 g
Karamel 500.0156.30.00
Pastelově zelená 500.0156.20.00
Starorůžová 500.0156.10.00
Medově žlutá 500.0156.60.00

Naběračka
ze speciálního dřeva (bez obr.)

500.0102.00.00

Měřič klimatu skládající se
z vlhkoměru a teploměru

500.0103.00.0

Vlhkoměr
přesný přístroj (bez obr.)

500.0107.00.00

Dvojitý teploměr přesný přístroj
(bez obr.) Ø 160 mm, se 2 ukazateli

500.0113.00.00

Dvoudílná sada stabilních stoliček,
skládající se ze dvou stoliček
z masivního dřeva k lepšímu vys-
tupování na horní lehátka v sauně
(bez obr.) 500.0160.00.00

Polévací vědro
ze dřeva (bez obr.)

500.0101.00.00

Kartáč k masáži
zad a těla (bez obr.)

500.0118.00.00

Přesýpací hodiny otočné (bez
obr.) z přírodního dřeva

500.0104.00.00

Teploměr (bez obr.)
do infračervených kabin

500.0103.30.00

Sada vlhkoměru a teploměru,
ve skleněné desce s dřevěným
rámem 500.0103.10.00

Sada příslušenství z nerezové
oceli skládající se z naběračky
a vědra 500.0158.00.00

Sada příslušenství obsahující
vědro na polévání, naběračku,
měřič klimatu, přesýpací hodiny
a pravidla používání sauny

500.0100.00.00

Pravidla používání sauny/lázně,
barevná, na tabuli odolné proti
vodní páře a počasí (bez obr.)

500.0105.00.00

Hygienická rohož na podlahu
kvalitní, hygienická rohož na pod-
lahu z extra silného froté
D: 90 cm x Š: 60 cm

500.0156.70.00

Vědro na nohy z modřínového
dřeva, V: 19,5 cm, O: 37 cm

500.0159.00.00

Lehátko do odpočívárny RELAX
se stavitelným hlavovým dílem,
D 195 x Š 60 cm 500.0132.00.00

Ergonomické pohodlné lehátko
Velikost: cca D 165 x Š 71 x
V 95 cm, pohodlná plocha lehátka
cca 200 cm „Balance“, přírodní
dřevo, k individuálnímu
uspořádání barev, plocha k ležení
ze speciálního dřeva příjemného
na omak 500.0136.00.00

„Balance deLuxe“ kvalitně zpra-
cované, latě z masivního speciál-
ního dřeva příjemného na omak,
plocha lehátka a boční díly kom-
pletně lakované

500.0136.00.10

Univerzální čisticí prostředek na
sauny a parní lázně,
obsah 500 ml 500.0232.00.00

Speciální lazura do saun
světle šedá, 2,5 litru

500.0151.00.00

Speciální sada osvětlení do saun
• vč. keramického rámu, chráněno

před odstřikující vodou
• vč. dřevěného stínidla
• vč. bezpečnostního silikonového-

kabelu, délka: 4 m, průřez: 2 x
0,75 mm2, odolává teplotám do
140 °C 500.0801.00.00

Sada polévacího koncentrátu do
sauny včetně dřevěné police na
stěnu, odkládací poličky na brýle
a háku na ručníky, ve 3 vůních po
250 ml, 500.0200.40.00

Koncentráty k polévání do sauny
obsah láhve po 250 ml
jedle 500.0201.00.00
kosodřevina 500.0202.00.00
eukalyptus 500.0203.00.00
heřmánek 500.0206.00.00
exotický pomeranč 500.0207.00.00
máta 500.0208.00.00
citron 500.0209.00.00

Emulze k polévání do parní lázně
Objem lahvičky s vonnou látkou
250 ml
jedle 500.0226.00.00
kosodřevina 500.0227.00.00
eukalyptus 500.0228.00.00
heřmánek 500.0229.00.00
exotický pomeranč 500.0234.00.00
máta 500.0230.00.00
citron 500.0233.00.00

Speciální vosk k ošetření vnějších
povrchů sauny, 2,5 l speciálního
vosku na sauny, bezbarvý

500.0150.00.00
Speciální lazura do saun
brilantně bílá, 2,5 litru

500.0152.00.00

Zážitek z péče pro sauny, parní
lázně a infračervené kabiny: Lotio
s obsahem medu, tuba 100 ml

500.0238.00.00

Sůl na peeling, přírodní Kelímek
500 g 500.0237.00.00

Káď na ponořování
z čistě ohoblovaného přírodního
modřínového dřeva. Je vyrobena
se třemi pozinkovanými obručemi
z páskové oceli s možností dota-
hování, s vypouštěcím ventilem
k vypuštění vody, vnitřním
stupínkem a potrubím k zajištění
proti přetečení. Jednotlivá prkna
s drážkou a perem jsou sklížená
odolně proti vodě a vnitřek je
s vodotěsnou povrchovou úpra-
vou. S žebříkem ke vstupování.
K použití jen v interiérech, protože
zvláštní povrchová vrstva není
odolná proti ultrafialovému záření.
Funkční oválný tvar:
D x Š x V: 110 x 75 x 100 cm

500.0131.10.00
Dřevěná police se dvěma
skelněnými plochami
a držákem na ručníky, Š 50 x H 16
x V 60 cm 500.0128.30.00

Univerzální skříňová police
pro sauny a infračervené tepelné
kabiny, se třemi policemi, Š 60 x H
25 x V 120 cm 500.0128.40.00



Velký sortiment saun a infračervených kabin: montované
sauny z prefabrikovaných dílů, sauny z masivního dřeva, řešení
pro 230 V, sauny s komfortním vybavením a zvláštním designem,
ekosauny, saunové domky, infračervené tepelné kabiny s kla-
sickými keramickými zářiči nebo plošnými zářiči weka-Therm.
Též v nabídce: vířivé lázně!

weka klade důraz na ekologii. Lesní hospodářství, ze kterého
pochází dřevo na naše sauny, vychází z principu trvalé udržitel-
nosti: všechny lesy, z nichž se dodává dřevo do výroby, jsou
nahrazovány opětovným vysazováním. Pro vybrané produkty
navíc používáme izolace z přírodního konopí a dřevo s certifikací
FSC resp. PEFC.

Přehledně všechny modely - chcete-li si svoji saunu raději
nakonfigurovat na internetu, máte na stránkách
www.weka-Holzbau.com k dispozici nástroje ke konfiguraci se
všemi modely a variacemi. Jednoduše a přehledně.

Spolehlivé dodavatelské služby weka.
Kvalita a spolehlivost jsou na prvním místě nejen při

konstrukci a výrobě našich produktů, ale také při
jejich dopravě a spolehlivých dodávkách. Protože
spokojenost našich zákazníků je pro nás důležitá!

Řada našich produktů se pravidelně podrobuje
dobrovolným zkouškám TÜV.

Tato certifikace zaručuje, že se do prodeje
dostanou převážně výrobky,

které vyhoví přísným požadavkům
TÜV. Tomu můžete věřit!
Proto poskytujeme na

dřevěné díly pětiletou záruku.

Dlouholeté zkušenosti můžete důvěřovat.

weka - specialista na sauny a infračervené tepelné kabiny!

Poradíme vám:

weka Holzbau GmbH · Postfach 200 204 · D-17013 Neubrandenburg · info@weka-Holzbau.com
© Copyright weka Holzbau GmbH. Technické změny vyhrazeny. Stav 08/2009.
Za chyby tisku nepřebíráme žádnou odpovědnost.
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www.weka-Holzbau.com
Přehledně celý sortiment weka.

S produkty weka jste
na bezpečné straně!


