MRX ID 2018/2019
EAN kód
Počet osob
Název Marimex 2018

11105625
8590517013195
1
Smart 1000M

11105628
8590517013225
1
Smart 1001M

11105610
8590517013041
1
Trendy 2001M

11105613
8590517013072
2
Popular 3000L

Hemlock
950 x 890 x 1830mm
882x794x1770mm
Keramické
3 x Keramické
Ne
1116 W
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Kov / Kov
Ne
Ano
Ano
Ne
92 / 104
2
1000x960x240mm
27kg
1830x970x320mm
77kg
x
x

Hemlock
972x890x1830mm
904x794x1770mm
Karbonové
6 x Karbonové
Ano
1440 W
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Kov / Kov
Ne
Ano
Ano
Ne
95 / 108
2
1010x920x240mm
30kgs
1840x980x330mm
78kgs
x
x

Hemlock
900x900x1900mm
805x805x1800mm
Karbonové
7 x Karbonové
Ano
1670 W
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Dřevo/Kov
Ano
Ano
Ano
Ne
102/119
3
1000x990x250mm
31kgs
1880x1000x290mm
54kgs
1880x680x90mm
34kgs

Hemlock
1200x1050x1900 mm
1130x960x1760 mm
Kombinované (Keramika + Karbon)
5 x Keramika ; 1 x Karbon
Ano
1900 W
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Kov / Kov
Ano
Ano
Ano
Ano
124 / 128
2
1830x1270x300 mm
86kg
1300x1130x250 mm
42kg
x
x

Obrázek

Druh dřeva
Rozměry vnější (šxhxv)
Rozměry vnitřní (šxhxv)
Druh topidel
Počet topidel
Podlahové topidlo
Celkový výkon topidel
Otáčení dveří L/P
Rádio
MP3
Bluetooth
LED barevná terapie
Stropní světlo
LED osvětlení lavice
Osvětlení vnější
Madlo vnitřní/vnější
Ionizátor
Tepelné čidlo
Ventilace
2-zónové ovládání topidel
Váha celkem Nett / Brutt (kg)
Počet kartonů
Rozměr kartonu č. 1
Váha kartonu č. 1
Rozměr kartonu č. 2
Váha kartonu č. 2
Rozměr kartonu č. 3
Váha kartonu č. 3

Popular 3000L

Popis

Infrasauna Marimex Smart 1000 M se díky svému
universálnímu designu hodí do každého
interiéru. Při výrobě bylo použito kvalitního dřeva
kanadského jedlovce - hemlocku. Infrasauna
Marimex Smart 1000 M umožňuje vychutnat si
kouzlo saunování jedné osobě. Malé rozměry
dovolují infrasaunu umístit v rodinném domě i
prostornějším bytě. Skleněné dveře
umožňují pohodlný výhled po okolí sauny. V
infrasauně jsou rozmístěna tři keramická topidla.
Keramická topidla mají vyšší povrchovou teplotu
a prohřívají tělo lokálně.

Infrasauna Marimex Smart 1001 M se díky svému
designu hodí do každého interiéru. Při výrobě bylo
použito kvalitního hemlocku. Infrasauna Marimex
Smart 1001 M umožňuje vychutnat kouzlo
saunování jedné osobě. Kompaktní rozměry
dovolují infrasaunu umístit v rodinném domě i
prostornějším bytě. Skleněné dveře
umožňují pohodlný výhled po okolí sauny. Tato
infrasauna obsahuje vestavěné
karbonové podlahové topidlo. V infrasauně je
rozmístěno šest karbonových topidel. Ve srovnání
s jinými typy karbonové zářiče tvoří tenké pásy,
které vyvinou povrchovou teplotu 70 - 170 stupňů
Celsia. Karbonové zářiče dosáhnou maximální
teploty pomaleji, naproti tomu mají delší
životnost (při saunování 3x týdně cca 90 let). Tento
typ zářičů prohřeje lidské tělorovnoměrně a do
hloubky.

Infrasauna Marimex Trendy 2001 M se díky
svému designu hodí do každého interiéru. Při
výrobě bylo použito kvalitního dřeva
kanadského jedlovce - hemlocku. Infrasauna
Marimex Trendy 2001 M umožňuje vychutnat
kouzlo saunování jedné osobě. Malé rozměry
dovolují infrasaunu umístit v rodinném domě i
prostornějším bytě. Skleněné dveře
umožňujípohodlný výhled po okolí sauny.
Součástí výbavy je ionizér a rádio/mp3
přehrávač. Tato infrasauna již obsahuje
karbonové podlahové topidlo. Tento inovovaný
model infrasauny má nově opěrky a kryty
topidel, funkci otočného čelního panelu pro
otevírání dveří levé a pravé. V infrasauně je
rozmístěno sedm karbonových topidel. Ve
srovnání s jinými typy karbonové zářiče tvoří
tenké pásy, které vyvinou povrchovou teplotu
70 - 170 stupňů Celsia. Karbonové zářiče
dosáhnou maximální teploty pomaleji, naproti
tomu mají delší životnost (při saunování 3x
týdně cca 90 let). Tento typ zářičů prohřeje
lidské tělorovnoměrně a do hloubky.

Infrasauna Marimex Popular 3000 L se díky
svému designu hodí do každého interiéru. Při
výrobě bylo použito kvalitního dřeva kanadského
jedlovce - hemlocku. Infrasauna Marimex Popular
3000 L umožňuje vychutnat kouzlo saunování
dvěma osobám najednou. Malé rozměry dovolují
infrasaunu umístit v rodinném domě i
prostornějším bytě. Skleněné dveře
umožňují pohodlný výhled po okolí sauny.
Součástí výbavy je ionizér a rádio/mp3 přehrávač.
Tato infrasauna obsahuje podlahové topidlo.
Tento model infrasauny má nový ovládací panel s
možností 2-zónového ovládání topidel, nové
opěrky a kryty topidel, radio s podporou MP3
souborů. V infrasauně je
rozmístěno pět keramických topidel, která pracují
s povrchovou teplotou 250 až 300 stupňů Celsia
a jedno karbonové podlahové topidlo. Ve
srovnání s karbonovými se keramické zářiče
zahřejí velice rychle. Nevýhodou může být vyšší
spotřeba, ale vždy záleží na typu infrasauny.
Pořizovací náklady tohoto typu zářičů jsou nižší,
životnost je cca 8 000 hodin. Při běžném
saunování (3x týdně 45 min) vydrží cca 60 let.

11105612
8590517013065
2
Popular 3001L

11105611
8590517013058
2
Trendy 2001L

11105615
8590517013096
2
Trendy 3011L

11105627
8590517013218
2
Smart 1001L

11105623
8590517013171
2
Elegant 3001L

Hemlock
1200x1050x1900 mm
1130x960x1760 mm
Karbon
8 x Karbon
Ano
2050W
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Kov / Kov
Ano
Ano
Ano
Ano
128 / 132
2
1830x1270x300 mm
90kg
1300x1130x250 mm
42kg
x
x

Hemlock
1200x1050x1900 mm
1105x970x1800 mm
Karbon
10 x Karbon
Ano
2160 W
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Dřevo/Kov
Ano
Ano
Ano
Ne
140/159
3
1300x1160x240mm
44kgs
1870x1200x290mm
69kgs
1880x680x90mm
46kgs

Hemlock
1200x1200x1900 mm
1130x950x1760 mm
Kombinované (Redlight + Karbon)
3 x Red light; 3 x Karbon
Ano
1930 W
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Dřevo/Kov
Ano
Ano
Ano
Ne
115/135
2
1300x1290x270mm
45kgs
1840x1300x330mm
90kgs

Hemlock
1180x898x1830 mm
1112x802x1770 mm
Karbon
6 x Karbon
Ano
1620 W
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Dřevo/Kov
Ano
Ano
Ano
Ne
103/117
2
1220x970x240mm
34kgs
1840x1210x320mm
83kgs

Hemlock
1130x1030x1940 mm
1046x940x1800 mm
Karbon
7 x Karbon
Ano
2140 W
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Dřevo/Kov
Ano
Ano
Ano
Ne
134/153
3
1210x1140x270mm
45kgs
1880x1120x190mm
43kgs
1880x730x210mm
65kgs

Popular 3001L

Infrasauna Marimex Popular 3001 L se díky
svému designu hodí do každého interiéru. Při
výrobě bylo použito kvalitního dřeva
kanadského jedlovce - hemlocku. Infrasauna
Marimex Popular 3001 L umožňuje vychutnat
kouzlo saunování dvěma osobám najednou.
Malé rozměry dovolují infrasaunu umístit v
rodinném domě i prostornějším bytě. Dveře s
kouřovým sklem umožňují pohodlný výhled po
okolí sauny. Součástí výbavy je ionizér a
rádio/mp3 přehrávač. Tato infrasauna má již
podlahové topidlo. V infrasauně najdete nový
ovládací panel s možností 2-zónového ovládání
topidel, nové opěrky a kryty topidel. V
infrasauně je rozmístěno osm karbonových
topidel. Ve srovnání s jinými typy karbonové
zářiče tvoří tenké pásy, které vyvinou
povrchovou teplotu 70 - 170 stupňů Celsia.
Karbonové zářiče dosáhnou maximální teploty
pomaleji, naproti tomu mají delší životnost (při
saunování 3x týdně cca 90 let). Tento typ zářičů
prohřeje lidské tělo rovnoměrně a do hloubky.

Infrasauna Marimex Trendy 2001 L se díky svému
designu hodí do každého interiéru. Při výrobě
bylo použito kvalitního dřeva kanadského
jedlovce - hemlocku. Infrasauna Marimex Trendy
2001 L umožňuje vychutnat kouzlo saunování
společně dvěma osobám. Kompaktní rozměry
dovolují infrasaunu umístit v rodinném domě i
prostornějším bytě. Skleněné dveře
umožňují pohodlný výhled po okolí
sauny. Součástí výbavy je ionizér a rádio s mp3
přehrávačem. Tato infrasauna obsahuje
vestavěné karbonové podlahové topidlo. V
infrasauně je rozmístěno deset karbonových
topidel. Ve srovnání s jinými typy karbonové
zářiče tvoří tenké pásy, které vyvinou povrchovou
teplotu 70 - 170 stupňů Celsia. Karbonové zářiče
dosáhnou maximální teploty pomaleji, naproti
tomu mají delší životnost (při saunování 3x týdně
cca 90 let). Tento typ zářičů prohřeje lidské
tělorovnoměrně a do hloubky.

Infrasauna Marimex Trendy 3011 L se díky svému
designu hodí do každého interiéru. Při výrobě
bylo použito kvalitního dřeva kanadského
jedlovce - hemlocku. Infrasauna Marimex Trendy
3011 L umožňuje vychutnat kouzlo saunování
dvěma osobám najednou. Malé rozměry dovolují
infrasaunu umístit v rodinném domě i
prostornějším bytě. Skleněné dveře
umožňují pohodlný výhled po okolí sauny.
Součástí výbavy je ionizér a rádio/mp3 přehrávač.
Nové opěrky a kryty topidel, radio a MP3. V
infrasauně je rozmístěno šest topidel (3x
keramická redlight s plynulou regulací výkonu a
3x karbonová). Ve srovnání s jinými typy
karbonové zářiče tvoří tenké pásy, které vyvinou
povrchovou teplotu 70 - 170 stupňů Celsia.
Karbonové zářiče dosáhnou maximální teploty
pomaleji, naproti tomu mají delší životnost (při
saunování 3x týdně cca 90 let). Tento typ zářičů
prohřeje lidské tělo rovnoměrně a do hloubky.

Infrasauna Marimex Smart 1001 L se díky svému
designu hodí do každého interiéru. Při výrobě
bylo použito kvalitního hemlocku. Infrasauna
Marimex Smart 1001 L umožňuje vychutnat
kouzlo saunování společně dvěma osobám.
Kompaktní rozměry dovolují infrasaunu umístit v
rodinném domě i prostornějším bytě. Skleněné
dveře umožňují pohodlný výhled po okolí sauny.
Tato infrasauna obsahuje vestavěné
karbonové podlahové topidlo. Relaxaci v
infrasauně si můžete zpříjemnit i LED světelenou
terapií. V infrasauně je rozmístěno šest
karbonových topidel. Ve srovnání s jinými typy
karbonové zářiče tvoří tenké pásy, které vyvinou
povrchovou teplotu 70 - 170 stupňů Celsia.
Karbonové zářiče dosáhnou maximální teploty
pomaleji, naproti tomu mají delší životnost (při
saunování 3x týdně cca 90 let). Tento typ zářičů
prohřeje lidské tělorovnoměrně a do hloubky.

Infrasauna Marimex Elegant 3001 L se díky svému
universálnímu designu hodí do každého
interiéru. Při výrobě bylo použito kvalitního dřeva
kanadského jedlovce - hemlocku. Infrasauna
Marimex Elegant 3001 L umožňuje vychutnat si
kouzlo saunování dvěma osobám. Rozměry
dovolují infrasaunu umístit v rodinném domě i
prostornějším bytě. Skleněné dveře
umožňují pohodlný výhled po okolí sauny. V
infrasauně je rozmístěno sedm karbonových
topidel. Ve srovnání s jinými typy karbonové
zářiče tvoří tenké pásy, které vyvinou povrchovou
teplotu 70 - 170 stupňů Celsia. Karbonové zářiče
dosáhnou maximální teploty pomaleji, naproti
tomu mají delší životnost (při saunování 3x týdně
cca 90 let). Tento typ zářičů prohřeje lidské tělo
rovnoměrně a do hloubky.

11105629
8590517013232
3
Elegant 3001XXL

11105630
8590517013249
4
Popular 7001XXL

11105620
8590517013140
4
Family 2001XXL

11105698
8590517975677
3
Elegant 3002XXL

Hemlock
1490x1120x1940 mm
1406x1030x1800 mm
Karbon
10 x Karbon
Ano
2750 W
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Dřevo/Kov
Ano
Ano
Ano
Ne
168/189
3
1580x1240x300mm
62kgs
1870x1510x210mm
54kgs
1870x960x230mm
73kgs

Hemlock
1750x1200x1900 mm
1655x1120x1800 mm
Karbon
11 x Karbon
Ano
3200 W
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Dřevo/Kov
Ano
Ano
Ano
Ne
190 / 212
3
1840x1300x240mm
74kgs
1870x1730x280mm
80kgs
1880x680x90mm
58kgs

Hemlock
1600x1600x1900mm
1505x1505x1800
Karbon
11 x Karbon
Ano
2850W
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Dřevo/Kov
Ano
Ano
Ano
Ne
196 / 218
3
1690x1700x240mm
77kgs
1870x1640x280mm
79kgs
1880x680x90mm
62kgs

Hemlock
1500x1100x1900 mm
1405x1020x1800 mm
Kombinované Red light + Karbon
6 x red light ; 3 x Karbon
Ano
2680W
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Dřevo/Kov
Ano
Ano
Ano
Ano
184 / 205
3
1630x1200x230mm
55kgs
1870x1540x310
97kgs
1880x680x90mm
53kgs

Infrasauna Marimex Elegant 3001 XXL se díky
Infrasauna Marimex Popular 7001 XXL se díky
svému designu hodí do každého interiéru. Při
svému designu hodí do každého interiéru. Při
výrobě bylo použito kvalitního hemlocku.
výrobě bylo použito kvalitního hemlocku.
Infrasauna Marimex Elegant 3001 XXL umožňuje Infrasauna Marimex Popular 7001 XXL umožňuje
vychutnat kouzlo saunování společně třem
vychutnat kouzlo saunování společně čtyřem
osobám. Kompaktní rozměry dovolují infrasaunu osobám. Kompaktní rozměry dovolují infrasaunu
umístit v rodinném domě i prostornějším bytě.
umístit v rodinném domě i prostornějším bytě.
Skleněné dveře umožňujípohodlný výhled po
Skleněné dveře umožňujípohodlný výhled po
okolí sauny. Součástí výbavy infrasauny je ionizér okolí sauny. Součástí výbavy infrasauny je ionizér
a rádio s mp3 přehrávačem. Tato infrasauna
a rádio s mp3 přehrávačem. Relaxaci v infrasauně
obsahuje vestavěné karbonové podlahové
si můžete zpříjemnit i LED světelenou terapií. V
topidlo. Relaxaci v infrasauně si můžete
infrasauně je rozmístěno jedenáct karbonových
zpříjemnit i LED světelenou terapií. V infrasauně topidel. Ve srovnání s jinými typy karbonové
je rozmístěno deset karbonových topidel. Ve
zářiče tvoří tenké pásy, které vyvinou povrchovou
srovnání s jinými typy karbonové zářiče tvoří
teplotu 70 - 170 stupňů Celsia. Karbonové zářiče
tenké pásy, které vyvinou povrchovou teplotu 70 - dosáhnou maximální teploty pomaleji, naproti
170 stupňů Celsia. Karbonové zářiče dosáhnou
tomu mají delší životnost (při saunování 3x týdně
maximální teploty pomaleji, naproti tomu
cca 90 let). Tento typ zářičů prohřeje lidské
mají delší životnost (při saunování 3x týdně cca
tělorovnoměrně a do hloubky.
90 let). Tento typ zářičů prohřeje lidské
tělorovnoměrně a do hloubky.

Infrasauna Marimex Family 2001 XXL se díky
svému universálnímu designu hodí do každého
interiéru. Při výrobě bylo použito kvalitního dřeva
kanadského jedlovce - hemlocku. Infrasauna
Marimex Family 2001 XXL umožňuje vychutnat si
kouzlo saunování čtyřem osobám. Rozměry
dovolují infrasaunu umístit v rodinném domě i
prostornějším bytě. Skleněné dveře
umožňují pohodlný výhled po okolí sauny. V
příjemné relaxaci vám může pomoci i světelná
terapie s imitací nebe, která je v infrasauně
zabudovaná. Tento model má podlahové topidla,
moderní opěrky, kryty topidel a halogenové
osvětlení vstupu. V infrasauně je 11 karbonových
topidel s povrchovou teplotou 70 až 170 stupňů
Celsia. Karbonové zářiče dosáhnou maximální
teploty pomaleji, naproti tomu mají delší
životnost (při saunování 3x týdně cca 90 let).
Tento typ zářičů prohřeje lidské tělo rovnoměrně
a do hloubky.

Infrasauna Marimex Elegant 3002 XXL se díky
svému designu hodí do každého interiéru. Při
výrobě bylo použito kvalitního hemlocku.
Infrasauna Marimex Elegant 3002 XXL umožňuje
vychutnat kouzlo saunování společně třem
osobám. Kompaktní rozměry dovolují infrasaunu
umístit v rodinném domě i prostornějším bytě.
Skleněné dveře umožňujípohodlný výhled po
okolí sauny. Součástí výbavy infrasauny je ionizér
a rádio s mp3 přehrávačem. V infrasauně je
rozmístěno devět topidel (6x redlight s plynulou
regulací výkonu a 3x karbonová). Relaxaci v
infrasauně si můžete zpříjemnit i LED světelenou
terapií. Ve srovnání s jinými typy karbonové
zářiče tvoří tenké pásy, které vyvinou povrchovou
teplotu 70 - 170 stupňů Celsia. Karbonové zářiče
dosáhnou maximální teploty pomaleji, naproti
tomu mají delší životnost (při saunování 3x týdně
cca 90 let). Tento typ zářičů prohřeje lidské
tělorovnoměrně a do hloubky.

