Uw officiële Reindeer dealer

Treed binnen in de
wellness wereld van
Reindeer™
Reeds meer dan 10 jaar,
produceren we sauna’s die tot de
verbeelding spreken. Ze worden steeds
met de hand gemaakt en met aandacht
voor de kleinste details.
Uit deze filosofie ontwikkelden we
met trots AURA, Reindeer’s eerste
standaard infraroodsauna.
Dit unieke concept van sauna brengt
heerlijk genieten, in het comfort van uw
eigen huis, binnen ieders handbereik.
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Elke Reindeer Aura...

Controlepaneel
soft-touch bediening met
twee zone instelling
onafhankelijk van elkaar

Uittrekbare banken, voor
meer comfort

Dimbare LED verlichting

2x zeepsteen geurhouders,
voor geurtherapie sessies

2x infrarood
verwarmingspanelen van
100 watt voor de kuiten

Ergonomische
ruggesteunen, voor een
super behaagelijk gevoel

Kwaliteit

2x full-spectrum stralers
met Robax™ filterglas
350 watt (dimbaar)

Gemateerd glas
voor meer privacy

2x full-spectrum stralers
met Robax™ filterglas
500 watt (dimbaar)

Plug and Play via normaal
220v stopcontact

Enkel de beste materialen zijn goed
genoeg voor Reindeer. Daarom
hebben we gekozen voor eerste
keus massief espenhout. Deze
unieke houtsoort heeft een fijne
structuur, is zacht om aan te raken
en blank van kleur.
Het benadrukt het moderne
uitzicht van de Aura.
We hebben veel aandacht
besteed aan de uitvoering van
Aura. Zo werd er nagedacht over de
meest efficiënte plaatsing van de
infraroodstralers om het effect op
je lichaam te vergroten. De banken
zijn afgerond en uittrekbaar, voor
nog meer comfort.
Ervaar voor het eerst een
infraroodsauna die goed aanvoelt
en die ook mag gezien worden.
Ontdek Aura, de infraroodsauna
van Reindeer.

AURA
Afmetingen: 164x120x202 cm (bxdxh)
Voltage:

220v-50hz

Wattage:

1.900 watt

AURA Classic

€ 5.990,00

AURA Bluetooth € 6.600,00
AURA S&L

€ 7.250,00

Sound & Light Set (multi kleuren lamp,
USB docking station & USB stick)

Ontdek al onze accessoires op www.reindeer.eu

