KAMBALA
PULAHDUSALTAAT JA ELÄMYSSUIHKUT

PULAHDUSALTAAT
Kylmät pulahdusaltaat ovat
eurooppalainen ilmiö, jonka juuret
juontavat antiikin Roomaan.
Tuon ajan ihmiset virkistäytyivät
kylmäaltaissa.
Nykypäivänä meillä on jo tutkittua
tietoa kuuma-kylmä vaihtelun

SHOWROOM

terveysvaikutuksista;
nivelsärkyjen, lihaskipujen ja kouristuksien lieventymisestä.
Pulahdus kylmäaltaaseen stimuloi
verenkiertoa, sulkee ihohuokoset
ja auttaa puhdistamaan kehoa
kuona-aineista.
Nautinnollisia saunahetkiä!

Tervetuloa näyttelytiloihimme
Poriin tutustumaan tuotteisiin.
Inspiroidutaan ja ideoidaan
yhdessä!
StoneForest Oy
Sammontie 18
28360 Pori
info@saunaboulevard.fi
040 717 8855/ Nina

ALPPITUNNELMAA
ETSIMÄSSÄ?
Oletko rakastunut alppimaisemiin
ja rustiikkiseen sisustukseen?
Chalet-tyylissä erityyppisiä
puumateriaaleja yhdistetään
harmonisesti sulassa sovussa
keskenään, niiden rakenteen ja
sävyjen tuoden oman leimansa.

KYLPYAMME

Tässä tyylissä yhdistyy
maanläheinen sisustus takkatulen
lämpöön.
Jokainen, joka on koskaan
viettänyt aikaa Alpeilla vuorten
sydämessä, lähtee sieltä
vaikuttuneena chalet-tyylin
epätavallisesta viehätyksestä.

Kaikki tuotteet on valmistettu
Saksassa vuodesta 1896

Kylpyammeita saatavilla
myös porealtaina.
Kylpy- ja poreammeet ovat
tilaustuotteita, joissa on
6-8 vk toimitusaika.

KYLPYLÄTUNNELMAA
Saunarituaalin kruunaa pulahdus
kylmäaltaaseen tai kiulullinen
kylmää vettä elämyssuihkun alla.
Ylellistä kylpylätunnelmaa
yksityisiin kohteisiin saa helposti
Kambala altailla ja
elämyssuihkulla.
Tuotteet soveltuvat hyvin julkisiin
kohteisiin niiden täyttäessä
tiukimmatkin hygieniakriteerit.
Altaiden puhdistukseen ei tarvita
erillisiä puhdistusaineita.
Tuotteet on valmistettu Saksassa
yli 100 vuoden kokemuksella,
vuodesta 1896.

KIINNOSTUITKO?
Tervetuloa tutustumaan tuotteisiin
Poriin näyttelytiloihimme.
Pulahdusaltaita ja elämyssuihkuja
heti toimitukseen - muilla tuotteilla
on 6-8 vk toimitusaika.
Pulahdusaltaiden portaat/ tikkaat
tilattavissa erikseen.
Pulahdusaltaat sekä ammeet
toimitetaan asennusvalmiina
kokonaisuuksina.
Elämyssuihkut tulevat osissa
hyvien asennusohjeiden kera.

ELÄMYSSUIHKUT
(varastossa)
KAMBALA elämyssuihku
vetoisuus 29 litraa
paino 8,3 kg
suihkun mukana tulee
asennussarja

OVH
515€

OVH
574€

KAMBALA elämyssuihku V4A
konsolilla
vetoisuus 29 litraa
paino 8,3 kg
suihkun mukana tulee
asennussarja
elämyssuihku soveltuu myös
julkisiin tiloihin asennettavaksi

PULAHDUSALTAAT (varastossa)
KAMBALA pulahdusallas 110x77x100 cm
vetoisuus 406 litraa
OVH
OVH
1815€
2395€
paino 65 kg
altaan mukana tulee ylivuotoputki
KAMBALA portaat
paino 8,2 kg

OVH
512,30€

KAMBALA tikkaat
paino 8,2 kg

OVH
159,50€

TILAUSTUOTTEINA MM.

Jalkakylpykiuluja
Lavuaareja
Suihkukaappeja
Ammeita/ Poreammeita

130x79x100 cm
vetoisuus 483 litraa
paino 78 kg

Kylpyammeita saatavilla
myös porealtaina.
Kylpy- ja poreammeet ovat
tilaustuotteita, joissa on
6-8 vk toimitusaika.

