
FONDA

NOWY piec do sauny Helo Fonda

Podkręć ciepło



Przyjemne życie ma swój 
początek właśnie tutaj



Czasami wolisz tradycyjne ciepło. Innym razem 

delikatne oczyszczanie dzięki ultra miękkiej parze. 

Fonda Duo daje Ci luksus wyboru z zastosowaniem 

tego samego, kompaktowego, przyciągającego oko 

pieca do sauny. Dodatkowych wrażeń 

mogą Ci dostarczyć olejki eteryczne, posiadające 

potwierdzone walory zdrowotne. Po prostu dodaj 

kilka kropli naturalnych olejków eterycznych Helo 

do pojemnika w piecu.

Nowy panel sterujący T2

Elektroniczny panel sterujący T2 

z ekranem dotykowym umożliwia pełne 

planowanie i sterowanie parametrami 

kąpieli w saunie. Dzięki panelowi T2 

można zaprogramować nagrzanie sauny 

z 23-godzinnym wyprzedzeniem, tak 

żeby sauna była gotowa wtedy, kiedy Ty 

będziesz gotowy. 

Dodaj kilka kropli 

do wody, następnie 

polej na rozgrzane 

kamienie i pozwól by 

natura pozytywnie 

oddziaływała  na 

Twoje ciało, duszę 

i umysł.

Naturalne olejki eteryczne Helo

Daj się otulić parze 
z Fonda Duo

Informacje
•  Piece dostępne w wersji naściennej lub podłogowej*, 

do saun o kubaturze 4-13 m3. Duży pojemnik  
na kamienie (mieści ok. 20 kg kamieni), dzięki czemu 
odczuwa się delikatne, równomierne ciepło  
oraz osiąga się dobre odparowanie wody.

•  Maksymalny komfort obsługi dzięki generatorowi 
pary (o mocy 2 kW) wraz ze zintegrowanym 
zbiornikiem na wodę.

•  W komplecie łatwy w obsłudze panel sterujący T2  
z ekranem dotykowym.

• Dostępne moce: 4,4 kW, 6,6 kW oraz 8,0 kW.

• Zewnętrza obudowa lakierowana w kolorze czarnym.

• Wymiary: szer. 448 x wys. 565 x głęb. 364 mm.

Piec w wersji podłogowej*

Piec w wersji naściennej

Piec do sauny Helo Fonda Duo (wersja ze stelażem); sauna z elementami wnętrza Helo Divaani. *Stelaż do wersji podłogowej dostępny jako opcja.



Piec Helo Fonda DET (w wersji naściennej); sauna z elementami wnętrza Helo Linea.

Piece do sauny Fonda w wersji tradycyjnej to optymalne rozwiązania dla fanów fińskiej sauny. Dzięki dużemu 

pojemnikowi na kamienie (mieści ok. 20 kg kamieni) i dużej mocy, piece Fonda dają intensywne 

i zdecydowane ciepło w całej saunie. Możliwość wyboru spośród dwóch równie atrakcyjnych wersji: Fonda 

DET współpracujących z oddzielnym panelem sterującym T1 lub EC50, oraz Fonda ST z wbudowanym, 

mechanicznym panelem sterującym.

Fonda - lepszy komfort
dzięki designowi

*Stelaż do wersji podłogowej dostępny jako opcja.

Zintegrowany,

mechaniczny

panel sterujący

w piecu Fonda ST

Łatwy w obsłudze

dotykowy

panel sterujący T1

Panel sterujący 
EC50

Informacje
•  Piece dostępne w wersji naściennej lub podłogowej*, do saun o kubaturze 4-13 m3.

•  Dostępne moce: 4,4 kW, 6,6 kW oraz 8,0 kW.

•  Piece Fonda DET - zewnętrzna obudowa lakierowana w kolorze szarym  
lub czerwonym; piece Fonda ST - zewnętrza obudowa lakierowana w kolorze szarym.

• Wymiary: szer. 448 x wys. 565 x głęb. 364 mm.
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