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saunas

Estimula a flexibilidade do sistema vascular  
e a circulação do sangue.

Purificação.

Limpa o organismo de substâncias 
indesejáveis.

Estimula o metabolismo.

Fortalece a capacidade de resistência.

Alivia as tensões musculares.

Limpa a pele.

Dilata os vasos pulmonares.

Melhora a boa-forma.

Proporciona um efeito relaxante.

Porquê utilizar madeira tradicional,  
na era da alta tecnologia?

Existe é claro uma razão  técnica e funcional - a boa 
condutividade do calor, mantendo as suas propriedades.

Podemos tocar a madeira mesmo a altas temperaturas sem nos queimarmos.

Devido à sua estrutura de fibras naturais, a madeira absorve o vapor e a humidade 
libertando-os de seguida.

É estável e duradoura, absorve o ruído e irradia um agradável calor.

A Helo nunca usa madeira de fraca qualidade ou prensada.

Toda a estrutura da sauna (até o tecto), por dentro e por fora, é construída de forma 
muito sólida com ranhuras de encaixe e traves resistentes.

Apenas na Europa do Norte a qualidade da madeira responde às exigências da Helo. 

As árvores crescem muito lentamente em condições climatéricas extremas, criando 
maior densidade e regularidade dos anéis de madeira.

Benefícios da sauna



zona de alta temperatura

nível da cabeça
o melhor local para instalar 
o termómetro e o higrómetro

zona do chão
Semelhante à temperatura 
geral  do local

Área principal de banho



dimensões sauna léger (em mm)

2043 x 2308 x 2190

2159 x 2308 x 2190

2275 x 2308 x 2190

2391 x 2308 x 2190

  sinónimo 
   de elegância

              e conforto

Sauna 
   combinação 
 de materiais

de luxo

léger  

a sauna léger é a fusão de um design Premium 
e materiais de alta qualidade numa combinação 
estética que faz com que cada visita à sauna seja 
uma experiência.

Construída com madeira de 58mm sem nós nas paredes 
e teto, esta sauna possui um exterior design em madeira 
termo tratada, com verniz espelhado e frente em vidro 
com elementos decorativos em design contemporâneo.

Inclui:
3 bancos 60cm, dispostos no tradicional “L”
Aquecedor modelo roxx de 8 ou 9 Kw, com 40 kgs 
de pedras
Painel de controlo modelo T1

Altura: 2,19 mts



dimensões sauna comforT (em mm)

2120 x 1950 x 2200

2030 x 2030 x 2200

2200 x 2200 x 2200

com o seu toque estético subtil, a sauna comfort 
tem um look muito próprio. Vai mais além do que 
se pode ver…

Construída em painéis de abeto e frente totalmente em 
vidro incluindo um dos cantos, quebra qualquer barreira 
visual. 

Inclui:
2 bancos 70cm em diferentes níveis
Aquecedor modelo cava 9 Kw em aço inox, com 40 
kgs de pedras
Painel de controlo modelo digi1

Altura: 2,20 mts

Sauna 
  sinónimo 

   de elegância
              e conforto

comfort  



dimensões sauna edge (em mm)

2100 x 2100 x 2190

2100 x 2200 x 2190

2220 x 2220 x 2190

2220 x 2340 x 2190

Sauna 
equipamento

    e design
      vanguardistas

edge  

de design visionário e com equipamentos exclusivos, 
esta cabine premium tem uma aparência futurista e 
impressiona ao mesmo tempo com a sua elevada 
funcionalidade e conforto.

Construída em madeira maciça de 58mm com fachada e 
canto em vidro, inclui ainda porta de vidro sem moldura.

Inclui:
3 generosos bancos de 70cm com 6 encostos 
posicionáveis
Aquecedor Premium modelo rocher de 10Kw,  
com 100 kgs de pedras
Painel de controlo modelo T1
céu estrelado através de luzes de LED
Iluminação indirecta com 2 leds rgB
Sistema  áudio com rádio e usB (mp3 e smartphone)

Altura: 2,19 mts



Sauna 

elegância 
em cada detalhe

mocca  

exclusive  

dimensões sauna mocca exclusiVe (em mm)

2010 x 2010

2010 x 2110 

2010 x 2220

2010 x 2320

2110 x 2010

2110 x 2110 

2110 x 2220

2110 x 2320

2220 x 2010

2220 x 2110 

2220 x 2220

2220 x 2320

2320 x 2010

2320 x 2110 

2320 x 2220

2320 x 2320

deixe-se contagiar pela estética da sauna mocca 
exlusiVe, que ativa todos os seus sentidos com o 
seu mix de cor e materiais…

Construída em madeira maciça de 45mm, possui a frente 
totalmente em vidro e porta sem moldura.

Inclui:
2 lugares lounge em abeto negro termotratado
Bancos ergonomicamente desenhados com 
formas arredondadas
Aquecedor Design modelo Himalaya de 6.8 ou 
10.5Kw, com 100 kgs de pedras
Painel de controlo modelo midi
Iluminação indireta integrada

Altura: 2,12 mts

O aquecedor na imagem é meramente ilustrativo.



Sauna 

sauna com design

mocca  

Standard  

dimensões sauna mocca sTandard (em mm)

2010 x 2010

2010 x 2110 

2010 x 2220

2010 x 2320

2110 x 2010

2110 x 2110 

2110 x 2220

2110 x 2320

2220 x 2010

2220 x 2110 

2220 x 2220

2220 x 2320

2320 x 2010

2320 x 2110 

2320 x 2220

2320 x 2320

o mix de cor e materiais inatos da sauna mocca com 
a simplicidade da sauna tradicional.

À semelhança da sauna MOCCA EXCLUSIVE é construída 
em madeira maciça de 45mm e possui a frente e porta 
totalmente em vidro.

Inclui:
3 bancos 60cm e 50cm, dispostos no tradicional “L”
Aquecedor modelo ring Wall de 8 Kw, com pedras
Painel de controlo modelo digi1
Iluminação de canto

Altura: 2,12 mts



Vidro lateral não incluído na sauna

dimensões sauna amBienTe

A sauna ambiente encontra-se disponível 

em diversas dimensões. Consulte-nos.

Sauna 
a melhor experiência... 

na dimensão que 
desejar

ambiente

a sauna amBienTe oferece novas perspetivas e uma 
aparência moderna, que se integra perfeitamente 
em qualquer ambiente.

Com construção em madeira maciça de alta qualidade 
com 44mm, este modelo permite criar a sua sauna no 
espaço livre que tiver. Permite acréscimos na dimensão 
de 10 em 10 cm.

Inclui:
Bancos 60cm e 50cm, em concordância com a 
dimensão da sauna
Aquecedor modelo cup de 6, 8 ou 9Kw , com 20kgs 
pedras
Painel de controlo modelo KH5
Madeira maciça na vertical

Altura: 2,04 mts



eternamente elegante e clássica – a sauna Visage 
apresenta-se como uma sauna para toda a família.

Construída em madeira de 12mm, este modelo apre-
senta uma frente em madeira com porta de vidro. É de 
montagem fácil.

Inclui:
2 bancos de 50cm com 1 encosto de costas e 2 
encostos de cabeça
Aquecedor modelo cup 8.8Kw , com 20kgs pedras
Painel de controlo modelo KH5

Altura: 2,01 mts

dimensões sauna Visage (em mm)

1933 x 1678 x 2010

1848 x 1933 x 2010

Sauna 
conforto 

e economia

visage



visage

adequamos os nossos 
modelos às suas necessidades...



Sauna 
conceito
    para exterior

maali  

dimensões sauna maali (em mm)

4000 x 4000 x 2500

4000 x 2050 x 2500

3140 x 2050 x 2500

4000 x 4000 x 2500

não há muito tempo, as saunas eram utilizadas 
ao ar livre - perto de casa e, talvez, perto de um 
lago. Hoje pode experimentar todas as emoções da 
tradição com a verdadeira sauna maali.

Com construção em madeira maciça de 70mm possui 
exterior em madeira envernizada e interior em madeira 
natural. 

Inclui:
2 bancos na zona de sauna e 2 na antecâmara
2 apoios de costas
Aquecedor modelo Himalaya, com pedras incluídas
Painel de controlo modelo midi
Estrutura de chão protegida
Porta exterior com fechadura na antecâmara
Porta interior em vidro
1 janela na fachada da sauna e outra na antecâmara
Proteção design em madeira para ambos os vidros
Telhado de uma água

Altura: 2,50 mts



De uso imediato e com baixo custo energé-
tico, as cabines de infra-vermelhos foram 
especialmente concebidas para tratamentos 
específicos - tensões musculares, aqueci-
mento dos músculos para desporto.

Profundo relaxamento do corpo e mente.

Suave aquecimento do corpo sem grande 
esforço para o sistema cardiovascular.

Calor seco a baixas temperaturas.

Alívio de dores de costas, tensões musculares 
e dores nas articulações.

Melhora a circulação sanguínea.

Aquecimento muscular antes do exercício 
físico.

Benefícios
dos infra-vermelhos



para um conforto ainda maior

complementos
aromatizador
loyli rEnki

pEdraS 
kit com 20 kg

Sauna box maSSagEm péS



tErmómEtro
Standard

tErmo higrómEtro
prEmium

baldE
Em cambala E SuportE dE inox

flor dE Sal
para EStimulação da pElE



banho turco

Forma natural de processos de cura e desin-
toxicação - as temperaturas altas induzem 
ao relaxamento muscular e o metabolismo 
funciona de uma forma mais rápida, ocorre 
uma vasodilatação, e as batidas cardíacas 
aumentam.

Combate os efeitos do stress.

Tratamento corporal – O suor remove as 
impurezas e as toxinas através dos poros, 
ocorrendo assim uma limpeza profunda da 
pele de dentro para fora.

Alivia a dor - Devido ao facto de o sangue 
percorrer o corpo de uma forma mais 
acelerada transportando oxigénio para a 
inflamação ou edema pode reduzir a dor. O 
que leva a um processo de cura mais rápida 
e natural.

Forma de perder peso - por sessão de meia 
hora  o corpo queima entre 300 a 500 calorias.

O Banho Turco trata de eczemas e acne e 
baixa o colesterol. Liberta toxinas, nomea-
damente mercúrio e zinco, através da rápida 
circulação do sangue.

a origem dos banhos de vapor (banho turcos, hamman, 
thalassos, entre outras designações), na sua forma mais 
simplista, remonta ao tempo antes de cristo. no entanto 
é com a descoberta dos banhos gregos e romanos pelos 
Árabes, que se regista o maior desenvolvimento desta 
técnica terapêutica. 

Os grandes senhores e os negociantes tinham que percorrer grandes distâncias por 
terras áridas e de enormes desertos e no final de cada viagem estavam desgastados, com 
a pele envelhecida, problemas respiratórios e os poros entupidos por causa das poeiras e 
impurezas do ar. Morriam frequentemente sem se saber porquê. 

Até que os médicos perceberam como podiam usar a água quente e os banhos para 
desobstruir os poros, os pulmões, as vias respiratórias e ao mesmo tempo, hidratando 
todo o corpo. Desta forma, surgiram as primeiras termas com banhos de vapor.

O vapor melhora a saúde desintoxicando o organismo e contribuindo para a redução dos 
sais minerais, gorduras, toxinas, etc. No mundo avançado da medicina e sem esforço 
físico é indicado para casos de alergias, bronquites, sinusites, obesidade, reumatismo, 
esgotamento físico e mental, alcoolismo e tabagismo. É apontada como uma das causas 
da longevidade, quando feita com rotina, em alguns países, especialmente do norte da 
Europa. 

Mais do que um simples banho, é também um hábito de higiene profunda que promove 
o equilíbrio entre o corpo e a mente. Quem toma um banho de vapor revitaliza o corpo 
e também o espírito. 

Compartilhar uma sessão de turco com um(a) amigo(a) ou uma pessoa querida é um 
prazer que não pode deixar de experimentar…

Benefícios do banho turco




