POTĚŠTE VŠECHNY SVÉ SMYSLY

NAPLŇTE
SVÉ

SMYSLY...

...a vychutnejte si ničím nerušenou relaxaci.
Nechte každý z vašich smyslů odpočinout
a naberte energii pro celé tělo.
Uvolněte se a teplo prostoupí váš organismus.
Nechte se pohltit klidem, a neurózy
či psychosomatické potíže se rozplynou.
Vítejte v relaxačních kabinách Dyntar.

ZRAK
Aby se celý organismus perfektně zregeneroval,
musí si odpočinout i všechny jeho smysly.
Relaxační kabiny Dyntar
vyjdou vstříct každému z nich.
Vždy, když do nich vstoupíte,
překvapí vás hra světel,
kterou si sami vyberete.
Celá kabina je naplněna jemnými tóny barev,
které využívají jednotlivé části
světelného spektra
nebo jejich kombinaci.
Probarvené prostředí kabin Dyntar
pozitivně stimuluje
receptory zraku a jejich prostřednictvím
ovlivňuje další tělesné funkce.

SLUCH
Při relaxaci je pro spoustu lidí
důležité ticho.
V relaxačních kabinách Dyntar máte
však také možnost pocítit účinky
muzikoterapie.
Díky instalaci hudební soupravy
si tak můžete přímo při relaxaci
pouštět svou oblíbenou hudbu.
Hudba ovlivňuje srdeční rytmus,
krevní tlak, dýchání
i svalový tonus a při relaxaci
zmírňuje bolest, úzkost a strach.
Zavřete oči a zaposlouchejte se
do zvuků ptáků, moře, přírody,
která Vás náhle obklopila.

Vše, co nabízíme, od relaxačních
kabin po doplňkový sortiment,
nese punc poctivé práce.
Každou zakázku, kterou jsme
za již více než 20 let
existence provedli,
jsme udělali jako praví fachmané.
Svou práci známe do detailu,
a proto můžeme zaručit
tu nejvyšší kvalitu.
Naši odborníci využívají
nejaktuálnější poznatky
a nejmodernější výrobní postupy,
aby zaručili, že si v relaxačních
kabinách odpočinete tak,
že to opravdu pocítíte.

HMAT

Jste na rozkvetlé louce.
Cítíte, jak vás
po tváři hladí slunce,
jak kolem voní
čerstvě posekaná tráva,
a teď vám k nosu zanesl vítr vůni
čerstvých hrušek
z blízkého ovocného sadu.
Stejně se můžete cítit
i v kabinách Dyntar
díky aromaterapii.
Na výběr jsou desítky vůní
ovocných a bylinných směsí
a olejů, které přispějí
k relaxaci organismu
a jeho celkovému uvolnění.

ČICH

Když v kabinách Dyntar
uspokojíte své smysly:
oči pohodovou kombinací
barev, sluch oblíbenou
hudbou, hmat poctivou prací,
čich příjemnými vůněmi,
není divu, že odpočatý
a zregenerovaný organismus
má mnohem větší
chuť do života.
Neurózy se vytratí,
psychosomatické potíže
se rozplynou,
tělo si odpočine.
Udělejte něco pro své smysly,
odpočiňte si v relaxačních
kabinách Dyntar.

CHUŤ
DO

ŽIVOTA

SUNSKY | INFRASKY | INFRAKABINY

ZACHYCENÁ
SÍLA

SLUNCE

Už 4,5 miliardy let dává Slunce energii
našemu světu. A stejně jako dává
světlo a teplo život celé planetě, dávají
wellness produkty Dyntar světlo a teplo
lidskému organismu
a umožňují regeneraci, opálení,
prohřátí a návrat energie do každé
buňky lidského těla.
To vše za použití infračervených nebo
ultrafialových paprsků.
Všechny výrobky jsou mimořádně kvalitně
dílensky zpracované s elegantním
designem a díky speciálnímu ukotvení,
např. na stropě, zabírají minimum místa.
Všechny tyto produkty jsou vhodné
do rodinných domů
i do hotelových wellness studií.

PARNÍ

LÁZNĚ
Ponořte se do vlhké lázně a zbavte
se astmatu, nemocí horních cest
dýchacích, zregenerujte své svaly,
nechte své tělo celé prokrvit.
To všechno nabízejí parní lázně Dyntar:
regulovanou teplotu 40-50 °C,
až 100% vlhost, dávkovač vonných
esencí a speciálních solných roztoků.
Všechny parní lázně Dyntar mají
osobitý vzhled a vašemu vkusu se
dokáží přizpůsobit keramickým
obkladem dle vašeho výběru.

ZKROCENÝ
VODNÍ
ŽIVEL

RELAXAČNÍ
KABINY

Relaxační kabiny Dyntar nejsou
žádné obyčejné sauny.
Je to zcela nový přístup
k prohřívání těla. Již při mírných
teplotách 50-60 °C poskytnou
relaxační lázeň, která dokonale
zapůsobí na všechny smysly.
Všechny kabiny jsou vyráběny
na míru a každá z nich je stejně
unikátní, jako je její uživatel.
Klademe mimořádný důraz
na vkusný design, ergonomiku
a špičkovou kvalitu provedení.

REVOLUCE
V PROHŘÍVÁNÍ
ORGANISMU

SHOWROOM

Každá saunová kabina je originál.
Podobně jako při koupi automobilu
rozlišujeme výbavu a vybíráme
značku, tak i při výběru sauny je
třeba vnímat rozdíl mezi výrobcem se
zavedenou značkou a s množstvím
referencí a mezi těmi ostatními.
Naši odborníci v oboru wellness
jsou zde pro vás, od návrhu, přes
zaměření, vlastní realizaci, až po
předání vaší zakázky.
Navštivte naše showroomy
a sami se přesvědčte.

NAŠI

ODBORNÍCI
INOVUJEME PRO VÁS.
Nestojíme na místě. Neustále jsme
o krok vepředu, přemýšlíme,
inovujeme a přinášíme na trh doslova
revoluční novinky.
Díky jedinečné výrobní technologii,
vynikající kvalitě používaných
materiálů a profesionalitě všech našich
zaměstnanců patříme mezi přední
výrobce saunových kabin v Evropě.
Saunové kabiny vyrábíme ve vlastním
moderním závodě, který máte možnost
navštívit, a zhlédnout tak výrobu právě
Vaší nové saunové či infra kabiny.

WWW.DYNTAR.COM
WWW.SAUNAPOINT.COM
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