


Cala – pieni sauna, jolla on suuri sydän – tarjoaa 
erinomaista ja saunanautintoa kaikenkokoisissa 
tiloissa.

Cala-mallimme on suunniteltu mahtumaan pieniin 
tiloihin esteettisyydestä tai mukavuudesta tinki-
mättä, ja sen puupinnat on käsitelty vahalla, joka 
antaa niille lisäsuojaa.

Cala-sauna on lämpökäsiteltyä haapaa, mikä 
varmistaa sen rakenteiden erinomaisen laadun ja 
miellyttävän ulkonäön.

Tämä pieni sauna on nopeasti koottavissa, ja sen 
voi asentaa melkein jokaiseen tilaan. Yksinker-
taisen sähköjärjestelmän, helppokäyttöisten 
ohjauslaitteiden ja alhaisen energiankulutuksen 
ansiosta sen käyttö on helppoa ja ylläpito edullista.

PERUSOMINAISUUDET
• Viihtyisä ja miellyttävä ulkonäkö ja tuntuma 

lämpöhaavan laadun ja värin ansiosta
• Pieni koko, helppo asentaa pienehköön (pesu)tilaan
• Helposti asennettava tee-se-itse-sauna: asennettavissa 

kaksin 4–6 tunnissa
• Kiukaan teho valittavissa: 3,5 tai 4,5 kW
• Valojen ohjaus infrapuna-anturilla
• Puuosat esikäsitelty saunavahalla
• Kestävä ovi, jonka vedin metallia ja puuta
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Cala puinen
* Saatavana myös 150x50

Cala lasinen



PERUSOMINAISUUDET
• Viihtyisä ja miellyttävä ulkonäkö ja tuntuma lämpöhaavan laadun ja värin 

ansiosta
• Pieni koko, helppo asentaa pienehköön (pesu)tilaan
• Kaunis ja mukava aaltoileva penkki
• Helposti asennettava tee-se-itse-sauna: asennettavissa kaksin 4–6 tunnissa
• Kiukaan teho valittavissa: 3,5 tai 4,5 kW
• Valojen ohjaus infrapuna-anturilla
• Puuosat esikäsitelty saunavahalla
• Kestävä ovi, jonka vedin metallia ja puuta

 

Ergonomisella muodollaan ja erikoisominaisuuksil-
laan Baia-sauna on erittäin houkutteleva kaarevien 
istuimiensa ansiosta.

Aaltoilevia penkkejä löytyy yleensä vain isohkoista 
saunoista, mutta halusimme lisätä ripauksen ylelli-
syyttä saunaan, joka mahtuu pienehköön tilaan.

Baia tarjoaa lyömättömän hinta-laatusuhteen: 
 energiatehokkuuden ja laadukkaan rakenteen 
 lisäksi se tekee siitä parhaan vaihtoehdon edul-
lista, esteettisesti miellyttävää ja ergonomista 
kompaktia saunaa kaipaavalle.

Mukavuutensa lisäksi Baia näyttää uskomattomalta 
sisältäen ominaisuuksia, joilla se erottuu todella 
massasta. Tervetuloa pikkusaunojen ylelliseen 
uuteen aikakauteen!

Baia



On jotakin hiljaista, melkein ääneen lausumatonta, mitä tulee pohjoismai-On jotakin hiljaista, melkein ääneen lausumatonta, mitä tulee pohjoismai-
suuteen. Karut talvet saavat luonnon pysähtymään… jotta kevään voimat suuteen. Karut talvet saavat luonnon pysähtymään… jotta kevään voimat 
voisivat herättää sen uudelleen.voisivat herättää sen uudelleen.

Kun metsät ja joet ovat kärsivällisesti horroksissa, kunnes ne palaavat Kun metsät ja joet ovat kärsivällisesti horroksissa, kunnes ne palaavat 
ensimmäisten auringonsäteiden vaikutuksesta täyteen elämään. Kun ensimmäisten auringonsäteiden vaikutuksesta täyteen elämään. Kun 
haavat ja lepät kasvavat korkeiksi ja kauniiksi syntyäkseen uudelleen haavat ja lepät kasvavat korkeiksi ja kauniiksi syntyäkseen uudelleen 
hienoina puutuotteina. Kun pitkän päivän jälkeen astut saunaan tuntien hienoina puutuotteina. Kun pitkän päivän jälkeen astut saunaan tuntien 
tarvetta rentoutua rauhassa ja vapauttaa mielesi.tarvetta rentoutua rauhassa ja vapauttaa mielesi.

Me Auroomilla pyrimme olemaan pohjoismaisen sauna- ja hyvinvointi-Me Auroomilla pyrimme olemaan pohjoismaisen sauna- ja hyvinvointi-
kulttuurin aitoja lähettiläitä, jotka levittävät intohimoisesti ja väsymättä  kulttuurin aitoja lähettiläitä, jotka levittävät intohimoisesti ja väsymättä  
viestiä ympäri maailmaa.viestiä ympäri maailmaa.

Luomme saunojamme tuomaan sinulle hyvinvointia. Meillä on pitkäaikainen Luomme saunojamme tuomaan sinulle hyvinvointia. Meillä on pitkäaikainen 
intohimo puuhun, ja me hallitsemme puhtaan, modernin muodon, joka on intohimo puuhun, ja me hallitsemme puhtaan, modernin muodon, joka on 
täydellistä viimeistä yksityiskohtaa myöten. Omat saunamme on räätälöitytäydellistä viimeistä yksityiskohtaa myöten. Omat saunamme on räätälöity
täyttämään toiveesi ja toteutettu omistautumisella ja ammattitaidolla.täyttämään toiveesi ja toteutettu omistautumisella ja ammattitaidolla.

Vuosisatoja vanhoille saunaperinteillemme on annettu moderni muoto, Vuosisatoja vanhoille saunaperinteillemme on annettu moderni muoto, 
jotta ne sopivat nykymaailmaan ja tekevät päivistäsi nautittavampia sekä jotta ne sopivat nykymaailmaan ja tekevät päivistäsi nautittavampia sekä 
esteettisesti että fyysisesti.esteettisesti että fyysisesti.

Kutsumme sinut kokemaan sen omakohtaisesti. Tunne itsesi Kutsumme sinut kokemaan sen omakohtaisesti. Tunne itsesi 
virkistyneeksi, uudestisyntyneeksi.virkistyneeksi, uudestisyntyneeksi.


