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Naše výroby vyrábame z kvalitného tepelne uprave-
ného dreva ako termo-jaseň, termo-buk ošetrenéhé 
prírodnými olejmi, na predĺženie odolnosti voči von-
kajším poveternostným podmienkam. Tepelne upra-
vené drevo, ktoré je vo svete známe pod názvom 
Thermowood® sa svojimi vlastnosťami vyrovná 
tropickým drevinám.

Drevené kúpacie kade sú určené na celoročné 
využívanie. Sú vhodné pre rodiny s deťmi, ktoré chcú 
spoločne tráviť chvíle odpočinku, pre jednotlivcov k ro-
mantickej relaxácii pod šírim nebom, ale aj pre väčšiu 
spoločnosť priateľov pri oslavách a záhradných pose-
deniach. Drevené kúpacie kade sú tiež ideálnym dopl-
nkom vybavenia hotelov, penziónov a chát.

Drevená vaňa vytvára štýlové kontaktné miesto vo 
vašej kúpeľni a je ideálna pre tých, ktorí hľadajú alter-
natívu kovových alebo plastových vaní. Tento prírod-
ný produkt prináša formu relaxácie, ktorú si treba 
vychutnať so všetkými jeho prednosťami. Povrch 
drevenej vane nie je nikdy studený a klzký a teplá 
voda v nej zostáva dlhší čas ako v bežne používanej 
vani. Dovoľte, aby sme vás cez kúpeľ v drevenej vani 
preniesli do iného sveta. Vychutnajte si jeho upoko-
jujúcu a uvoľnujúcu atmosféru, ktorá pomôže vášmu 
telu a duši obvnoviť stratený pokoj a silu. 

Drevené ochladzovacie kade sú určené na 
celoročné využívanie v interiéri alebo v exteriéri. 
Využívajú sa najmä ako súčasť sauny, alebo na oc-
hladenie po parnom kúpeli. Striedanie pobytu v par-
nom kúpeli, pri ktorom sa naše telo zohreje a v oc-
hladzovacej kadi, v ktorej sa naše telo ochladzuje, 
má blahodarné účinky na naše zdravie.

Dnešný uponáhľaný spôsob 
života sa často spája s poj-
mami ako sú stres a nervozi-

ta. bohužiaľ, stali sa súčas-
ťou nášho kažDoDenného 
života. tento fakt nás núti 

zamyslieť sa, ako ich môžeme 
zDolávať. popri čajoch, 

vínach a rôznych bylinných 
nápojoch je veľmi účinným 

príroDným prostrieDkom 
relaxačný kúpeľ. potláča 

stres a pomáha pri vyčerpaní. 
Drevo je overeným materiá-

lom na výrobu kvalitných 
interiérových i exteriero-

vých výrobkov, ktorý sa Do-
káže prispôsobiť rozmanitým 
trenDom v bývaní. využívanie 
Dreva umožňuje ekologizá-

ciu aj recykláciu. tieto fakty 
robia z Dreva nenahraDiteľ-

nú surovinu. pri súčasných 
technológiách spracovania 

má Drevo, aj pri minimálnej 
úDržbe, Dlhú životnosť 

a Dokáže si zachovať 
pôvoDný Dizajn.
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