H A V U Z V E S PA U Y G U L A M A L A R I

“

“

Profesyonel çözümler
usta ellerden çıkar.

“3.000 m2 üretim tesisleri ile dünyanın her yerine havuzdan saunaya, hamamdan buhar odasına
kadar aklınıza gelen tüm spa mekanlarının tasarım, imalat ve montajını yapıyoruz.
2005 yılından beri tecrübeli ve profesyonel ekibimiz %100 müşteri memnuniyeti hedefi ile
çalışmalarına devam ediyor.”

bir Dağcılar Grup markasıdır.
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Kompakt Sistemler, Jakuziler
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SunCare Spa Uygulamaları
Havuzdan saunaya, hamamdan buhar odasına, tuz odasından, çamur banyosuna,
macera duş ünitelerinden jakuzilere, kompakt sistemlerden ısıtmalı taş yataklara
kadar aklınıza gelen tüm SPA uygulamaları için doğru adrestesiniz...
İster profesyonel amaçlı çözümler, ister ev tipi mini üniteler…
2005 yılında Ankara’da kurulan SunCare, yurt içi ve yurtdışında yüzlerce rezidans,
otel, ev ve kurumsal sosyal tesisin havuz ve spa projelerini tamamladı.
SunCare, alanında profesyonel kadrosu ile bugün 3000 m2 büyüklüğünde ahşap ve
mermer imalat alanları ile ülkemizin en büyük havuz ve spa uygulama firmalarından
biri haline gelmiştir.
SPA uygulamalarında profesyonel çözümler için SunCare ’in usta elleri hizmetinizde...

Imperial Cave Hotel, Göreme, Nevşehir
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Spor Okulu, Ankara

Beypalas, Beytepe, Ankara

Prime One Angora, Ankara
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“
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SUYUN GÖZ ALICI HÂLİ...

Havuz yapımı gerek inşai gerekse mekanik açıdan profesyonellik isteyen bir
uygulamadır. Kullanım amacı, havuzun yapılacağı mekanın iklim şartları, açık
ya da kapalı olması, yüzme havuzu ise kullanıcı kitlesi ve sayısı gibi faktörler
havuzun mekanik gereksinimlerini ve görsel kaplama cinsini belirler. Bu
noktada havuz yaptırmak için daha temel atmadan projesinin çizilmesi, bu
projeye bağlı olarak gerekli altyapı temel aşamasında konulmalı ve devam
eden süreçte her aşama kontrollü olarak ilerlemelidir.
Havuzlar mekanik sistem olarak üstten taşmalı ve skimmer sistemli olarak
2 farklı teknikle çalışır. İnşai olarak betonarme, prefabrik/panel havuzlar
ya da fiber havuzlar olarak 3 farklı yapım tekniği uygulanabilir. Son kat
kaplaması olarak da seramik-mozaik ya da liner kaplama kullanılarak havuz
tamamlanıp kullanıma sunulur.
İç mekan kapalı havuzlar veya dış mekan açık havuzlar…
Yüzme havuzundan süs havuzuna, olimpik havuzlardan aquapark ve
eğlence havuzlarına kadar havuz kavramı içerisine giren her tür havuz
yapımı konusunda gerek yurtiçi gerekse yurtdışı dünyanın her noktasına
hizmet veriyoruz.

www.suncare.com.tr
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Özel Konut, İncek, Ankara

www.suncare.com.tr 0312 397 03 03

HAVUZ

14
14

SERAMİK HAVUZ YAPIMI
Seramik havuzlar, temeli ve perdeleri betonarme olarak yapılmış havuzlardır. Betonarme
havuzlar üstten taşmalı olabileceği gibi skimmer sistemli de olabilir.
Üstten taşmalı sistemlerde betonarmesi C30 ile yapılmış, kaba inşaatı bitmiş havuzun sıva
ve şap işlemleri tamamlanır. Seramik havuzların en önemli kısmı su izolasyonunun doğru ve
eksiksiz biçimde yapılmasıdır. Bu aşamada seramik döşemeden hemen önce çift kompenantlı
su yalıtımı uygulanır. Sıra seramik uygulama aşamasına gelir. Seramik yapıştırıcılar ve derzlerinde
ise fleks özellikli havuzlara özel yardımcı malzemeler kullanırız. Seramik havuzlarda her tür iklim
koşuluna dayanıklı dünyanın 70 ülkesinde kullanılan %100 porselen ürünler üreten Serapool
marka havuz seramikleri kullanıyoruz.
Seramik kaplama yerine liner kaplama da tercih edilebilir. Liner kaplamayı %100 sızdırmazlık
garantisi ile uygularız. Liner kaplama için liner havuzlar bölümünden detaylı bilgi edinebilirsiniz.
İster seramik isterseniz liner kaplama..
Tüm betonarme havuzlarda zengin aksesuar çeşitleri ve eğlence sistemleri kullanılabilir.
Betonarme havuzlarda, lamba-aydınlatma ekipmanları, paslanmaz ya da fiber merdivenler, kum
filtrasyon sistemi, Clor pH/ Tuz pH / Ozon gibi dezenfeksiyon sistemleri, karşı akıntı sistemleri,
su perdesi, şelale, tramplen, havuz suyu ısıtıcısı, çocuklar için kaydırak gibi sistemler kullanılabilir.
Son olarak havuz etrafı gezinme terası diğer adı ile güneşlenme alanı yapılır. Bu aşamada kaymaz
malzemeler tercih edilmelidir. Bu malzemeler antislip seramik, doğal taşlar veya ahşap deckler
arasından seçilebilir.

Chateau Kobuleti, Batum, Gürcistan

www.suncare.com.tr
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ÜSTTEN TAŞMALI HAVUZ
Üstten taşmalı havuzlarda taban besi noktalarından çıkan su, havuz etrafındaki ızgaralardan
taşarak denge deposuna gider. Buradan da filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemlerinden
temizlenerek pompa vasıtasi ile yine havuzun taban besileri tekrar havuza döndürülür.
Üstten taşmalı havuzlarda su kotu havuz tutamakları ile aynı seviyededir. Yani dışarıdan
bakıldığında havuz gezinme terası, tutamaklar ve su hem yüz olarak görünür.

Pylon Residence, G.O.P., Ankara

SKIMMER SİSTEMLİ HAVUZ
Skimmer sistemli havuzlarda tabandan ya da yan perdedeki besilerden havuza giren su, havuz
üst kotundaki skimmer adı verilen yüzey sıyırıcılardan emilerek filtrasyon ve dezenfeksiyon
sistemlerine gider. Temizlenen su pompa/pompalar vasıtası ile doğrudan yine havuza
yönlendirilir. Skimmer sistemli havuzlarda havuz kenarlarında taşma ızgaraları ya da bir denge
havuzu yoktur.
Skimmer sistemli havuzlarda su kotu havuz küpeştesinden 7 – 8 cm kadar aşağıda görünür.

Özel Konut, Pursaklar, Ankara
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HAVUZ SERAMİKLERİ
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Oyak Göksupark, Ankara

Crowne Plaza Cappadocia, Nevşehir

www.suncare.com.tr

Özel Konut, Ankara

Neptün Otel, Batum, Gürcistan
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LİNER HAVUZ YAPIMI

Liner olarak adlandırılan malzeme saf PVC hammadden imal edilmiştir. Çok çeşitli renk ve desen
yelpazesine sahiptir. Seramik havuzlara alternatif olarak uygulanan bir kaplama yöntemidir. Beyaz,
turkuaz, açık mavi, adriyatik mavi gibi tek renkleri olduğu gibi; mozaik ya da su dalgası gibi desenli
seçenekleri de bulunmaktadır.
1,5 mm kalınlığındadır. Beton ya da çelik panel ana yapılarla uyumludur. Çok esnek bir madde
olmasından dolayı yer hareketlerinden oluşabilecek deformasyonlardan etkilenmez. Kış aylarındaki
donlardan da etkilenmez. Kesici bir cisimle özellikle kesilmedikçe yırtılmaz. Yırtılması durumunda
havuz su ile dolu iken bile kolaylıkla tamir edilir.
Özellikle derz istemeyenler için derzsiz olmasından dolayı tercih edilebilir. Liner malzeme
özelliğinden dolayı yüzey yosun tutmaz.

21
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Özel Konut, İncek, Ankara

HAVUZ
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Liner kaplama hem üstten taşmalı sistemlerde hem de skimmer denilen yüzey sıyırıcı sistemlerle
uygulanabilir. Liner hem hazır beton kalıp üzerine uygulanabileceği gibi beton kalıp ile uğraşmak
istemeyenlere çelik paneller ile de yapılabilir. Panel ile yapım süreci hızlandırır. Daha ekonomiktir.
Ana taşıyıcı beton ya da panel yapının tamamlanması ile zemine 4 mm keçe serilir. Daha sonra liner,
havuz içerisine serilir. Havuzun şekline göre montajı yapılan liner havuz çevresinin üst kısmına liner
çıtası ile asılır. Liner ile ana yapı arasındaki hava vakumlanır. Vakumlamayı takiben havuz 15-20 cm
kadar su ile doldurulur. Bu aşamada havuz üzerinde ekipman yerleri açılır. Ekipmanların montajı
tamamlanır. Havuz tamamen su ile doldurulur. İlk suyun gerekli işlemleri yapılır, havuz bakım eğitimi
verilir. Havuz kullanıcıya teslim edilir.

www.suncare.com.tr 0312 397 03 03

HAVUZ
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PANEL HAVUZ YAPIMI

Özel Konut, İncek, Ankara

Panel yüzme havuzu, havuz yaptırmanın ekonomik yollarından biridir. Ana taşıyıcı sistem yani
yan perdeler çelik panellerden oluştuğu için panel havuz adıyla anılır.
Panel havuzlar çoğunlukla skimmer sistemli olarak yapılır. Özel durumlarda üstten taşma da
uygulanabilir.
Zemin betonu üzerine kurulan çelik paneller ile havuz ana taşıyıcı sistem kurulur. Dörtgen ya
da oval formlarda her tip ve ölçüde yapılabilir.

www.suncare.com.tr
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Hermes Cave Hotel, Uçhisar, Nevşehir

Özel Konut, Ankara

Zemin betonun atılmasını takiben çelik paneller 3-4 gün içerisinde kurulur. Akabinde liner
kaplama işlemlerine geçilir. Panel havuzlarda sadece liner kaplama uygulanır. Liner; %100
sızdırmazlık sağlayan; yüksek esnekliğe sahip, anti-bakteriyel bir malzemedir. Panel havuzlarda
liner kaplama havuzun şekline göre yerinde uygulanır. Beyaz, turkuaz, açık mavi, adriyatik mavi
gibi tek renkleri olduğu gibi; mozaik ya da su dalgası desen seçenekleri bulunmaktadır.
Panel havuzlarda zengin aksesuar çeşitleri ve eğlence sistemleri kullanılabilir.
Panel havuzlarda da betonarme havuzlardaki gibi, lamba-aydınlatma ekipmanları, paslanmaz ya
da fiber merdivenler, kum filtrasyon sistemi, dezenfeksiyon sistemi, karşı akıntı sistemleri, su
perdesi, şelale, tramplen, havuz suyu ısıtıcısı, çocuklar için kaydırak gibi sistemler kullanılabilir.
Hatta evinizde havuz makine dairesi için ayırabilecek yeriniz yok ise bahçenize konulabilecek
zemine gömme hazır makine dairesi sistemleri bile mevcuttur.

www.suncare.com.tr 0312 397 03 03
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OLİMPİK HAVUZLAR
YARI OLİMPİK HAVUZLAR
Olimpik ve yarı olimpik havuzlar tüm ölçüleri ve aksesuarları ile; belirlenmiş uluslararası
standartlara göre yapılması gereken havuzlardır. Temel olarak ulusal ya da uluslararası yarışlar
yapılması amacıyla inşaa edilen bu tip havuzlar için SunCare ‘in profesyonel teknik adamları ve
saha kadrosu tüm tecrübeleri ile hizmetinizde…
Olimpik yüzme havuzunun ölçüleri 25 x 50 metre, yarı olimpik yüzme havuzunun ölçüleri ise
12,5 x 25 metre ölçülerindedir. Havuz başlangıç kısmında müsabaka ekipmanları dokunma
panelleri kullanılıyorsa, iki panelin arasında gerekli olan mesafeyi sağlayabilmek için havuzun
50 metre uzunluğa ve 25 metre ene sahip olması gereklidir. Ulusal ve uluslararası yarışmaların
yapılabilmesi için olması gereken derinlik minimum 2 metre iken, değişken derinliklere sahip
olabilir.

www.suncare.com.tr
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Yenimahalle Sporcu Kompleksi, Ankara

Sporcuların havuz boyunca dinlenme yerlerinin olmasına dikkat edilmelidir. Bu yerler suyun
yüzeyinden 1.2 metreden daha az derine gidemez, ayrıca 0.1 ila 0.15 metre genişliğinde olabilir.
Tam olimpik yüzme havuzlarında her biri 2,5 metre genişliğinde, 10 kulvar bulunurken; yarı
olimpik yüzme havuzlarında 5 kulvar bulunur.
İlk kulvar ile son kulvar ipi ile duvar arasında 0.2 metre genişlik bulunmalı.
Yanlış atlama ikaz ve geri dönüş ikaz donanımına sahip olmalıdır.
Kulvar seperatörleri farklılık göstermekle birlikte, havuz zemin seramiğine zıt renk olacak
şekilde seçim yapılmalıdır.
Olimpik ve yarı olimpik havuz yapım işleriniz için projelendirme, maliyet analizi, altyapı
uygulaması, tüm mekanik ve inşai işler için yanınızdayız.

www.suncare.com.tr 0312 397 03 03
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AQUAPARK VE
EĞLENCE HAVUZLARI

Heybeli Termal Aquapark, Afyon

Aquaparklar havuzun kaydıraklarla birleştirilerek oluşturulduğu mekanlardır.
Son dönemin parlayan havuzlu eğlence merkezleri haline dönüşmüştür.
Aquaparklar geniş kullanıcı kitlesine hitap eden temelde yüzme amacından ziyade kaydıraklardan
kayarak havuzun içinde suya düşme şeklinde dizayn edilir. Bu nedenle aquapark havuzları
karmaşık ve profesyonel bir ekip tarafından kurulması gereken üst düzey mekanik teknik bilgi
gerektiren havuzlar statüsündedir. Yoğun su hareketi olduğu için planlarken proje aşamasından
itibaren destek almanız gerekir.

www.suncare.com.tr
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Aquapark yapımı için yoğun kullanılan kaydırak seçeneklerini belli başlıklar altında toplamak
gerekirse;
Open Slide (Açık Dönerli Su Kaydırağı)
Tube Slide (Kapalı Dönerli Su Kaydırağı)
Süper Slide (Halı Kaydırak)
Multi Slide (Kulvarlı Çoklu Kaydırak)
Compact Slide (Kendinden Perdeli Kaydırak)
Tube Kamikaze (Kapalı Düz Kaydırak)
Kamikaze
Freefall
Ekstrem Kaydıraklar
Racer Kaydıraklar
Botlu Kaydıraklar
Dalga Havuzu
Çocuk Kaydırakları

Heybeli Termal Aquapark, Afyon

-
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MASAJ HAVUZU / JAKUZİ YAPIMI

Hidromasaj amaçlı olarak yapılan inşai havuzlardır. Porselen seramik veya cam mozaik ürünlerden
yapılır. Havuzdaki su sızdırmazlık aynen jakuzilerde de sağlanır. Jakuziler büyük bir havuzun bir
bölümünde uygulanabileceği gibi tamamen bağımsız ayrı bir havuz olarak da yapılabilir. Masaj
havuzlarının temel unsurları hidromasaj üniteleri, blower (hava masajları), ısıtma sistemi ve
filtrasyon sistemidir. Omuz masajı / hava yatağı gibi ek unsurlar da kullanılabilir.

0312 397 03 03
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INFINITY HAVUZLAR

Titanit Otel, Datça, Muğla

İçerisinde bulunduğunuzda ya da kenarlarında durduğunuzda havuz suyunun
ufka doğru uzandığı hissini veren havuzlara infinity yani sonsuzluk havuzu adı
verilir. Havuz suyunun döküldüğü kenar ya da kenarlarda deniz veya göl gibi bir
su kütlesi var ise en etkileyici haline bürünür.

29
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SÜS HAVUZLARI
Süs havuzları farklı geometrik şekillerden oluşan su, ışık ve ses oyunlarından
oluşan özel tip havuzlardır. Pek çok kişinin süs havuzlarını peyzajı tamamlayan
unsur olarak anmasına karşın SunCare Spa olarak insanları görsel ve işitsel açıdan
dinlendiren açık hava spa mekanları olarak tanımlıyoruz. Süs havuzları, sade ve
şık görünümlü yansıma havuzlarından, kuru havuzlara; köpüklü fıskiyelerden
atlayan su sistemlerine kadar çok çeşitli su, ses ve ışık oyunlarına uzanan geniş bir
yelpazeye sahiptir.

Beypalas, Beytepe, Ankara

HAVUZ
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara

İnciyaka, Mamak, Ankara

HAVUZ
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Oyak Göksupark, Ankara

HAVUZ
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HAVUZ MEKANİK
EKİPMANLARI
HAVUZ POMPALARI
Havuzda yer alan suyu sürekli olarak alıp filtrasyon sistemine
taşıyan üniteler havuz sirkülasyon pompalarıdır. Havuzda
kullanılacak pompa/pompalar havuz hacmine ve havuzun
kullanım amacına göre hesaplanır.

HAVUZ FİLTRASYONU
Havuz suyu kullanım yoğunluğu ve dış etkenlere bağlı olarak
kirlenir. Saç, kıl, kepek, tekstil parçaları, kozmetikler kullanıcılar
tarafından havuza bırakılır. Dış etkenlerle havuza giren toz,
toprak gibi unsurlar da havuz kirlenmesini hızlandırır. Kirlenen
bu su sirkülasyon pompası ile havuzdan emilir ve doğrudan
filtrelere gönderilir. Filtreler içindeki kuvars kum / cam
parçacıklar vasıtasıyla su zararlı partiküllerden temizlenir.
Filtreden çıkan suya mikroorganizmalardan temizlenmesi için
havuz kimyasalları uygulanır. Su temizlenmiş hali ile tekrar
havuza gönderilir. Bu süreç filtrasyon sistemi olarak adlandırılır.

HAVUZ DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ
Filtrasyon sistemi partikülleri ayrıştırır. Virüs, bakteri, mantar
ve yosun sporları gibi mikroorganizmaları temizlemek için
özel havuz kimyasalları kullanılır. Bu havuz kimyasalları
havuzun hacmine ve kullanım yoğunluğuna göre uygulanır.
Manuel olarak uygulanabileceği gibi ölçüm ve dozajlama
tam otomatik sistemler ile de uygulanabilir.
Klor, PH, Topaklayıcı, Yosun önleyici gibi maddeler havuz
kimyasalları olarak sayılabilir.
Ayrıca kimyasal kullanımını azaltmak ve havuz hijyenini
arttırmak için tuz elektroliz cihazları, ozon jeneratörleri ve
UV dezenfeksiyon sistemleri de kullanılabilir.
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HAVUZ ISITMA SİSTEMLERİ
Havuz suyunu ısıtmak için plakalı eşanjör, elektrikli ısıtıcı veya ısı pompası kullanılır.

NEM ALMA SİSTEMLERİ
Kapalı havuzlarda havuz suyunun ısınmasından dolayı ortam nemi
çok yüksek olur. Bu nemi uygun değerlerde tutmak için nem
alma cihazları kullanılır. Kapalı havuz ortamının hacmine göre
cihaz seçilir.

HAVUZ ROBOTLARI
Zamanla havuz dibinde biriken partiküller için mutlaka dip temizliği yapılmalıdır. Bu işlemi manuel
olarak yapmanının zorluğundan dolayı tam otomatik havuz robotları kullanılır. Tam otomatik
havuz robotları havuz dip (ve bazı modellerde duvar) temizliklerini özel bir yazılım vasıtası ile
yaptığından tüm havuz yüzeyini otomatik olarak temizler.
Ev tipi küçük ve ekonomik modellerin yanında tam profesyonel uzaktan kumandalı ve dijital
kontrol panelli modeller de mevcuttur.
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Özel Konut, Gölbaşı, Ankara

SU OYUNLARI
Su perdeleri, şelaleler, mantar, taban hava nozuları, hava yatakları gibi unsurlar ile havuzlarınızına
hareket katabilirsiniz.
Hidromasajlı üniteler ile havuzunuzun bir köşesinde harika bir jakuzi etkisi sağlayabilirsiniz.

JET STREAM - KARŞI AKINTI
Küçük bir havuzda ucu bucağı görünmeyen bir denizde yüzme özgürlüğüne sahipsiniz. Jet stream
havuz içerisinde sürekli olarak yüzme imkânı sağlayan bir karşı akıntı sistemidir. Kullanılmak istendiğinde
havuz içerisindeki pnomatik butona basılarak çalıştırılır. Karşı akıntının kapasitesi ayarlanabilir.

www.suncare.com.tr
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HAZIR MAKİNE DAİRESİ
Havuz için kullanılacak pompa, filtre ve diğer ekipmanlar bir makine
dairesi içerisinde konumlandırılmalıdır. Makine dairesi olmayan ya
da yapılması zorluklar içeren bir noktada iseniz tüm bu mekanik
ekipmanlar için hazır makine dairesini kullanabilirsiniz. Mini, Midi ve
Maxi olarak 3 farklı ebatta olan hazır makine daireleri tüm mekanik
ekipmanlarınızı alacak şekilde dizayn edilebilir. Hazır makine daireleri
genel olarak peyzaj içerisinde konumlandırıldığı için yeşil renk kapak ile gelir.

OTOMATİK ALTI YOLLU VANA
Havuz kum filtreleri altı yollu vana ile kontrol edilir. ters Yıkama, durulama,
kapatma, boşaltma, sirkülasyon ve filtrasyon işlemleri bu vana vasıtasıyla
yapılır. Standart altı yollu vanalarda düzenli kontrol edilerek vanaya elle
müdahale edilir. Otomatik altı yollu vanalarda ise yıkama, durulama ve
filtrasyon konumlarını sistem kendi basıncına göre veyahut verdiğiniz
zamanlamaya göre otomatik olarak yapar. Havuzum sistem kontrolünü
kendisi yapmalı diye düşünenlerdenseniz otomatik altı yollu vana en
önemli cihazınız olacaktır.

TUZ KLOR JENERATÖRÜ
Havuz suyu temizliğinde klor en iyi sonuç alınan dezenfeksiyon
ürünüdür. Ancak bir çok kullanıcı tarafından klor riskli bir
üründür, ayrıca kokusu da istenmez. Hazır klor ürünleri
kullanmak yerine havuz suyuna eklenen tuz'dan kokusuz
ve zararsız şekilde klor elde
edebilirsiniz. Tuz klor jeneratörleri
sadece klor üreten versyionları
olduğu gibi, tüm havuz sisteminin
bağlandığı ve wifi üzerinden
cep telefonundan havuzunuzu
kontrol edebileceğiniz üst sınıf
versiyonları da mevcuttur.
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HAVUZ ÖRTÜLERİ
Havuz örtüleri günlük ya da kışlık olarak 2 farklı şekilde gruplandırılabilir. Günlük örtüler
havuzun kullanılmadığı zamanlar çevresel faktörlerden daha az etkilenmesini sağlar; havuz
suyunun buharlaşma miktarını azaltır. Bu kapalı havuzlarda ortam neminin artmasını azaltır.
Ayrıca ısı muhafazası sağlar. Manuel olarak tambura toplanabilen ekonomik modelleri olduğu
gibi havuz üstü ve içinde çalışabilen tam otomatik serme ve toplama özellikleri olan üst sınıf
ürünler de mevcuttur.
Kışlık örtüler ise sezon sonunda - ya da uzun süre kullanılmayacak bir havuzda - havuz güvenliği
için kullanılır. İnsan ya da hayvanların havuza düşüp boğulmasını engeller. Yine diğer havuz
örtüleri gibi havuzunuzun dış etkilerden kirlenmesini engeller.

Özel Konut, Gölbaşı, Ankara
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HAVUZ KİMYASALLARI
Havuz suyunuzun bakımı için ihtiyacınız olabilecek genel havuz kimyasallarını klor (sıvı, toz, tablet),
pH düşürücü, pH yükseltici, yosun önleyici, çöktürücü (topaklayıcı), ayak dezenfektan kimyasalı,
filtre temizleme kimyasalları, seramik yüzey temizleme kimyasalı, kış bakım ilacı gibi özetleyebiliriz.
Havuz suyunuzda oluşabilecek sorunlar ve kimyasalların kullanımı ile ilgili bilgilendirme tablosu;

Sorun

Sebebi

Etkisi

Çözümü

Donuk görünümlü
bulanık su

Klor seviyesi düşük
stabilizer yüksek
(>100ppm)

Yosun üremesinin ilk
aşaması

pH'i ayarla. Şok klorlama
yap. Sonra uzun süreli
bir ters yıkama yap ve
havuza her zamankinden
fazla taze su verin.

Su parlak değil

Filtrasyon zayıf pH
yüksek

Çözülmeyen askıda
maddeler

Filitreyi kontrol et pH'i
düşür.

Renkli fakat berrak su

Metal iyonları mevcut

Okside olmuş metaller

pH'i ayarla. Şok klorlama
yap. Çöktürme işlemi
sonrası vakum süpürgesi
ile dip temizliği yap. Ters
yıkama ve taze su ilavesi

Renkli parçacıklar var

Düşük pH ve düşük SI
nedeniyle korozyon

Okside olmuş metaller

pH'i yükselt

Duvarlarda borularda
filitrede v.s. taş
oluşması

pH yüksek alkalinite
yüksek

Kalsiyum karbonat
çözünürlüğü aşılmıştır.

pH'i düşür. pH düşürücü
ile pH'i sürekli ayarla.

Yosun üremesi

pH'i ayarla şok klorlama
yap. Ölü yosunu vakum
süpürgesi ile temizle.
Uzun süreli ters yıkama
sonrası taze su ilavesi
yap.

pH önerilenlerin
dışında bağlı klor ve
yüksek klor

pH'i ayarla şok klorlama
yap. Kloru düşür, DPD
ile ölçüm yap.

Bağlı klor yüksek
(>0.2ppm)

Serbest kloru 0.6 - 2.0
ppm yap. Şok klorlamayı
doğru yap. pH'i kontrol
et, uzun süreli ters
yıkama sonrası su ilavesi
yap.

Klor seviyesi çok
yüksek
(>15ppm)

Klor seviyesini düşür.

Yeşil bulanık su kaygan Klor seviyesi düşük
yüzeyler ve yosunlaşma stabilizer fazla

Göz ve cilt tahrişi

pH uygun değil, etkisiz
klor, eskimiş oto test
çözeltisi

Klor seviyesi düşük
Gözü yakacak seviyede
stabilizer yüksek
kuvvetli klor kokusu
(>100 ppm)

Saçlarda, giysilerde
ve vinil kaplamalarda
ağarma

Serbest klorun yanlış
ölçümü testin yanlış
yapılması eski oto
çözeltisi

www.suncare.com.tr 0312 397 03 03

HAVUZ

40

TEMİZLİK VE BAKIM
Sağlıklı bir havuza sahip olmak için en önemli kural havuz suyunun bakımının doğru yöntemlerle
yapılmasından geçer. Havuz suyu hijyenik olmalı, değerleri belli aralıklarla ölçülmeli ve bu
değerler olması gereken sınırlarda tutulmalıdır. Havuz suyunu istenilen bu aralıklarda tutmak
çok zor olmasa da kolay bir uygulama değildir. Bu sebeple mutlaka havuz bakım eğitimi alınmalı,
ya da profesyonel destek ile yürütülmelidir. Açık havuzlar, durumu itibariyle en çok bakıma
ihtiyaç duyan havuzlardır. Çevresel etkilerle taşınan toprak, toz, kir, kıl, tüy, yosun tohumları ve
mikroorganizmalar gibi unsurlar havuzu çok kısa sürede kirletir.
Umuma açık sosyal havuzlarda ise havuza giren insanlardan ter, kepek, deri, mukus, salya, idrar
gibi beden kirleri ayrıca kozmetikler, güneş yağları, sabun ve şampuan artıkları gibi kimyasalları da
suya bırakır. İri parçalar diyebileceğimiz saç, kıl, kepek gibi unsurlar süzülerek; suyu bulandıracak
deri, mukus, salya, güneş yağı, kozmetikler, ve sabun artıkları gibi maddeler çöktürme ve
filtrasyon ile; idrar, ter ve mikroorganizmalar ise dezenfeksiyon ile bertaraf edilir.
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HAVUZ KIŞ BAKIMI
Kışlık bakımı doğru yapılan havuzlar, sezon açılışında size hem para hem de zaman olarak ciddi
avantaj sağlayacaktır.
Öncelikle kış için havuz mutlaka dolu tutulmalıdır. Böylece havuz yüzeyi ve yapısı dış etkenlere
karşı daha korunaklı olur. Kışın don tehlikesi ile karşı karşıya olan havuzlarda kış için profesyonel
destek alınmalıdır.
Havuz yüzeyinde oluşacak buz tabakasına karşı buz basınç yastıkları yerleştirilmelidir. Buz
yastıklarının sayısı havuzun ölçülerine göre belirlenir ve bu ölçülere göre yerleşimi dizayn edilir.
Ayrıca kışın havuz suyunun korunması için kışlık kimyasallar kullanılmalıdır.
Bu şekilde genel önlemler alındıktan sonra havuz kışlık örtü ile kapatılır.

HAVUZUM SU KAÇIRIYOR
Doğru yöntemlerle yapılmamış; oturma ya da beton kalitesi nedeniyle çatlamış ve su eksilten
seramik havuzlarda liner kaplama yöntemi ile hızlı ve ekonomik bir şekilde “su kaçırma”
sorunlarından kurtulabilirsiniz.
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HAVUZ ETRAFI
AHŞAP DECK KAPLAMA
Havuz çevresine uygulanabilecek en doğal malzeme kuşkusuz ahşaptır. Yumuşak dokulu ahşap
bir zeminin çıplak ayağa verdiği konforu başka hiçbir malzemede bulamazsınız.
SunCare, havuz gezinme teraslarına sadece thermowood ısıl işlemden geçmiş ahşapları
kullanır. Thermowood ışıl işlemden geçmeden kullanılan ahşaplar sürekli olarak ısı ve nem
değişikliklerine dayanamazlar. Bulunduğu ortamın şartlarına göre belli bir süre sonra ahşaplarda
eğilme - bükülme ya da daralma - genişleme gibi hareketlenme başlar. Ancak thermowood ısıl
işlemden geçmiş ahşaplar 210 0C ye kadar buharla ısıtılarak yapısının korunması en üst seviyeye
çıkartılır.Thermowood işleminde hiçbir kimyasal madde kullanılmaz. İşlem tamamen yüksek ısı
ve buharla doğal yollardan yapılır. Bu ışıl işlem tüm ahşap çeşitlerine uygulanabilir olsa da genel
olarak piyasada İsveç çamı, limba, iroko, dişbudak, Kanada sediri şeklinde bulunur. Thermowood
uygulanmış bu ahşapların suya dayanımı, nem dengesi, çürümeye karşı direnci en üst düzeye
çıkarılmıştır.
Uygulamadan önce imalat aşamasında uygulanan deck yağı, yerinde montajdan sonra ikinci kat
olarak sürülür. Bu sayede ahşaplar en ıslak mekânlarda bile uzun süreler kullanılacak kadar
direnci artar.
Ahşap deck uygulamaları sadece havuz çevresine değil, jakuzi etrafına, bahçe gezinme terasına,
balkonlara, kış bahçelerine hatta duş zeminlerine dahi düşünebilirsiniz.

Özel Konut, İncek, Ankara
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“

ÖZENLE ŞEÇİLMİŞ AHŞAPLARI,
DOĞRU YÖNTEMLERLE
SAUNAYA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ...

“
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Evinize, işyerinize, inşaatınıza, spor merkezinize ya da otelinize sauna yaptıracaksanız
doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi, yüzlerce uygulama ve kurumsal yapımızla
amacımız, size doğru yöntemlerle kaliteli saunalar imal etmektir.
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Özel Konut, Ankara
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KALİTELİ SAUNA İMALATI
Sauna... Ahşabın size sunduğu en doğal ve sıcak mekân…
Dünyanın stres yükünü bırakıp ruhen ve bedenen rahatlayacağınız bu mekânların üretim
aşamasında her bir bölüm özenle seçilmeli… 10 yılı aşan kurumsal yapımızla amacımız,
size doğru yöntemlerle kaliteli saunalar imal etmek. Altyapısından yalıtımına, kullanılacak
ahşaplardan tercih edilecek sobaya kadar kullanılacak her malzeme SunCare ‘de özenle
seçilir.
Genel bakış olarak saunaları küçük, orta ve büyük olarak üçe ayırabiliriz.
Taban alanı 6 m2’ye kadar olan saunalar küçük saunalardır. 10m2 ye kadar olanlar orta, 10m2
den büyük olan saunalar ise büyük boy saunalar olarak sınıflandırabiliriz.
Saunalarda dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de tavan yüksekliğidir. Saunalarda
oturma grubu 2 katlı ise tavan yüksekliği 210 cm, 3 katlı ise tavan yüksekliği 240 cm olmalıdır.
Tavan yüksekliğinin bu ölçülerden daha fazla olması durumunda saunanızda oturma kısmında
sıcaklık düşer ve terleme azalır. Elektrik sarfiyatı yükselir.
SunCare imalatını yaptığı tüm saunalarda Uluslararası Sauna Birliği’nin direktiflerine göre
hareket eder.

0312 397 03 03
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KALİTELİ SAUNA İMALATI
NELERİ İÇERİYOR?
Altyapı
Kaliteli sauna imalatı doğru bir altyapı ve ısı yalıtımı ile başlar. SunCare 2,5 ve 4 ve 10 cm kalınlığında
çam/ladin karkaslar ile ana taşıyıcı yapıyı kurar. Sıkıştırılmış ve ısı yalıtım değeri artırılmış taş/cam
yünü ile mekânın yalıtımını en üst seviyeye çıkarırız.

Ahşap Yapı
Saunada gözle görülen ve tene temas eden ana unsur ahşaplardır. Sauna, seçilen ağaçtan imal
edilmiş lambriler ile kaplanır. Saunanızda görsel sadelik ve sağlam yapı için lambrileri tek parça/
tam boy olarak kullanırız. Sauna yapımında kullanılan lambriler ısı değişimlerine dayanıklı olması
için fırınlanmıştır. Özel bir talep yok ise sauna tavan yüksekliği 210-240 cm arasında projelendirilir.

Oturaklar & Paspaslar

Özel Konut, Bağlıca, Ankara

Oturma grupları ve yer paspaslarında kullanılacak ahşaplar çok ama çok önemlidir. Damarsız,
reçinesiz ve ısı tutmayan ahşaplar kullanılmadır. Bu nedenle Abachi en uygun ahşaptır. Çam,
Ladin, Akdeniz Sediri gibi damarlı, ısı tutan ve reçine akıtma ihtimali olan ahşaplar kesinlikle
kullanılmaz. Oturma grupları sauna ölçülerine göre tek, çift ya da üç katlı şekilde projelendirilir.
Oturaklar ve yer paspasları temizlik için kolay hareket edecek şekilde imal edilir.
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Sauna Kapısı
Sauna kapısı 77*197 cm ölçülerinde, 8 mm kalınlığında, yekpare, temperli camdan imal edilir.
Füme, bronz, mavi, yeşil ya da natürel kullanılır. Isı izolasyonunu artırmak için sauna kapısında
silikon contalama uygulanır. Kapıda özel tasarım SunCare kapı kolu ve mıknatıslı kapanma
sistemi kullanılır. Mıknatıs dış yüzeyde olduğu için oksitlenme ya da aşınmaya uğramaz.

Doğal Hava Sirkülasyonu
Havalandırma sistemi olarak sauna iç mekân ve dış mekân arası soba yakınına en az 8 cm
çapında havalandırma kanalı oluşturulur. Saunaya giren soğuk ve temiz hava soba içerisinden
geçerek ısınır. Sauna içerisinde sirküle olduktan sonra üst kısmında bulunan tahliye kanalından
dışarı atılır. Bu sayede saunadaki sıcak hava sürekli temiz kalır.

Güvenlik
Güvenliğiniz için sauna içerisinde elektrik, yanmaz silikonlu kablolar ile tesisat borular
içerisinde geçirilir.

Level Up Fitness, Ankara
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Konfor
Lambriler imalattan çıkarken yüzeylerinde bıçak izleri, tırtıklar ve kıymıklar kalır. SunCare, saunada tüm
ahşaplara özel olarak kalibre adı verilen kontak zımpara uygulaması yapılır. Bu sayede duvarlarda
ve oturma gruplarında kadife yumuşaklığında bir ahşap yüzey ile temas edersiniz.

Sauna Sobaları
Saunanızın büyüklüğüne ve kullanım amacına göre en uygun soba seçilir. Hacme ve kullanım
amacına göre doğru soba seçimi size daha hızlı ısınan ve daha az elektrik tüketen bir sauna
sunar. SunCare ülkemizin ilk CE belgeli yerli sobasını imal eden firmadır. Tüm saunalarında kendi
sobalarını kullanır. Özel talepler doğrultusunda Harvia, Helo, Tylö gibi uluslararası markaları
kullanır.

Uzun Ömür
Saunalarda en çok ısı gören ve en çok yıpranan bölge soba arkası kısmıdır. Soba
arkasındaki ahşap kısım çok hızlı bir şekilde deformasyona uğrar. SunCare bu
durumun önüne geçmek için imal ettiği tüm saunalarda soba arkası kısmı
doğal patlatma taş ile kaplar. Bu sayede saunanız daha uzun ömürlü olur.

Sauna Aksesuarları ve Tamamlayıcı Ürünler
SunCare imalatını yaptığı tüm saunalarda
kullanım amacına ve kapasitesine
uygun adette kum saati, ahşap yastık,
termometre-higrometre, ahşapbakır kova kepçe seti, esanslar,
aromaterapi buhurdanlıkları
gibi tüm tamamlayıcı
ürünleri ile teslim edilir.

51

KLASİK SAUNA

0312 397 03 03

KLASİK SAUNA

52

www.suncare.com.tr 0312 397 03 03

SAUNA AHŞAPLARI

Akdeniz Çamı

Damarlı, kızıl bir görünüme sahiptir. Bu nedenle kızılçam adıyla da anılır. Kendisine has bir
kokusu vardır. Temini kolay olmasından dolayı üretim maliyeti düşüktür. Ancak reçine
miktarı yüksektir. Duvarlarda kullanılsa bile kesinlikle oturaklarda kullanılmaz. Kullanıldığı
takdirde reçine akıtabilir. En önemlisi ısı tutar, oturduğunuzda ya da uzandığınızda sizi yakar.

Sibirya Çamı

Sibirya çamı budak ve reçine oranı en düşük ahşaplardandır. Düzgün damar yapısı ve rengi
ile kendine özgü sade ve çok hoş bir görünüme sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı sauna
imalatında en çok tercih edilen ağaçtır. Kızılçam gibi oturaklarda kullanılmaz.

Abachi (Ayous)
Afrika kökenli bir ağaçtır. Budaksız, reçinesiz ve düz dokuludur. Yumuşak bir yüzeye sahiptir.
En önemli özelliği ısı tutmamasıdır. Sauna üretiminde en yaygın olarak kullanılan ağaçtır.
Saunada cildin direkt veya dolaylı olarak temas edeceği noktalarda bu ahşaplar kullanılır.
Yani oturaklar ve paspaslarda, baş yastıklarında, soba korumalarında sadece ayous ağacı
kullanmak gerekir. Görsel açıdan tam bir bütünlük için duvar ve tavanlarda abachi lambriler
kullanılabilir.

www.suncare.com.tr
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Akdeniz Sediri

Akdeniz sediri dayanıklılığı ile bilinen ve kendine özgü aromatik kokusu olan bir ağaçtır.
Reçinelidir ve çok budaklıdır. Görsel amaçtan ziyade kokusu için tercih edilebilir. Son yıllarda
kesimi kısıtlanmıştır. Bu sebeple çok az bulunur. Genelde tek parça bulunmaz, kurtağzı
sistemi ile parçalar birleştirilir ve bu şekilde lambri haline getirilir. Özel uygulamalarda sadece
kokusu için oturak altlarında görünmeyen noktalarda tercih edilmektedir.

Aspen
İşlemeye uygun, yumuşak bir ahşaptır. Damarsız, reçinesiz ve budaksızdır. Görüntüsü son
derece güzel, sade bir malzemedir. Az bulunmasından dolayı yüksek fiyatlıdır. Çok açık renkli
olmasından dolayı bireysel sauna yapımı için tavsiye edilir.

Kanada Kırmızı Sediri
Western Red Cedar adı ile de bilinir. En hafif ve ısı izolasyon kapasitesi en yüksek sauna
ahşabıdır. Mukavemeti de yüksektir. Budaksız ve reçinesizdir. En güzel kokulu sauna ahşabıdır.
Cezbeden kokusu nedeniyle özel projelerin ve özel saunaların ahşabıdır.

www.suncare.com.tr 0312 397 03 03

HAZIR KABİN SAUNALAR
Sauna için özel bir odanız yok, geniş bir mekânın bir bölümüne sauna yapılsın istiyorsunuz.
“İhtiyaç anında taşınabilir olması bizim için önemli…” diyorsanız, size hazır kabin
saunalarımızı öneriyoruz.

Kısa sürede kurulur.
İhtiyaç anında taşınabilir.
Her boy ve ölçüde imal edilebilir.

Özel Konut, Gölbaşı, Ankara

KLASİK SAUNA
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DIŞ MEKÂN
SAUNALARI

Özel Konut, Kızılcahamam, Ankara

“Saunamızı bahçemize
istiyoruz” diyenlere de
çözümlerimiz var.
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Özel Konut, Ankara

Tasarım: İç Mimar Yiğit KOCA
Özel Konut, Bilkent, Ankara
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ÖZEL TASARIM
S AU N A L A R

Özel Konut, Çayyolu, Ankara

Tasarım: No88 İç Mimarlık
Prime One Angora, Ankara
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SAUNA SOBALARI
Sauna sobası ya da diğer adı ile sauna ısıtıcısı, ahşap
yapısından sonra saunanın en önemli kısmıdır. Doğru
imal edilmiş bir sauna ancak doğru seçilecek bir soba ile
verimli olur. Soba seçimi mutlaka saunanızın hacmine
uygun yapılmalıdır. Bu sayede saunanız hem daha kısa
sürede ısınır, hem de daha az elektrik tüketir.
SunCare uzun süren arge çalışmaları sonucu Türkiye’nin
ilk CE belgeli sauna sobalarını üretmektedir. Sobalarımız
uzun ömürlü kullanım için iç - dış paslanmaz çelik
malzemeden imal edilmiştir.
Kullanımı kolay, tuş kilitli ve estetik bir görünüme sahip
kontrol panosu ile kullanılır. Kontrol panosu kullanıcı
güvenliği için 12 V düşük voltaj ile çalışır.

Sobaları da saunalar gibi üç kısma ayırabiliriz.
Küçük Sauna Sobaları
Taban alanı 6 m² ye kadar olan mekânlar için kullanılır. Ev tipi ya da butik denilebilecek küçük
saunalar içindir. Güçleri 3, 4.5, 6, 8 ve 9 kW/sa. dir. Genel olarak üzerinden kumandalıdır.
Opsiyonel olarak harici kontrol paneli ile de kullanılabilir. 1 paket (20 kg.) sauna taşı yeterlidir.

Orta Boy Sauna Sobaları
10-15 kişilik sosyal kullanım alanlarına uygun saunalar içindir. Ya da diğer bir ifade ile hacmi 13-24
m³ olan saunalarda kullanılır. Modeller 12 ve 15 kW/sa. gücündedir. Harici kontrol paneli ile
kullanılır. 2-4 paket sauna taşı ile birlikte sipariş edilmelidir.

Büyük Boy Sauna Sobaları
Kapasitesi 15 kişiden fazla, hacmi 24 m³’den büyük olan saunalar büyük boy saunalardır. Büyük
boy saunalar hacmine göre 18, 21, 24 ve 27 kW/sa. gücünde soba kullanır. Hatta hacim çok
büyük olur ise bu sobalardan iki adet birden kullanma ihtiyacı olabilir. Büyük boy sauna sobaları
harici kontrol paneli ve özel güç kutusu ile kullanılır. Bu tip sauna sobalarından sipariş vermek
isterseniz mutlaka 6-8 paket sauna taşı siparişi de vermelisiniz.

www.suncare.com.tr
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SAUNA AKSESUARLARI
Saunanızı tamamlayan, kullanımınızı kolaylaştıracak ve keyfinizi artıracak ürün ve
aksesuarların tümü SunCare ’de..

Kum Saati
Termometre-Higrometre
Ahşap Kova-Kepçe Seti
Bakır Kova-Kepçe Seti
Ahşap Baş Yastığı
Sauna Apliği
Aromaterapi Buhurdanlığı
Sauna Sobası Taşı
Menfez Seti
Acil Durum İkaz Sistemleri
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UFAK DOKUNUŞLAR…
İZ BIRAKAN SAUNALAR…

RENK TERAPİSİ
SPA terapileri arasında kullanılan renk terapisi, renklerin insan üzerindeki etkilerinden faydalanır.
Renk terapisi ilk olarak İbn-i Sina tarafından tespit edilmiş ve uygulanmıştır.
Kırmızı: Kan basıncını ve solunumu hızlandırır. Konsantrasyonu güçlendirir. Çabuk karar almaya
yardımcı olur. İştah açıcıdır. Zamanı unutturur.
Beyaz: İnsana temizlik, sağlık ve saflık hissi verir. İstikrarı ve devamlılığı simgeler.
Sarı: Sindirim sistemi üzerinde etkilidir. Düzenli bağırsak hareketleri sağlayarak kabızlığı ve
hazımsızlığı önler. Terapistler sarı rengi moral bozukluğu için kullanır.
Yeşil: Sakinleştirici bir renktir. Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Kan basıncını
düşürerek, yüksek tansiyonu önler. Kronik bronşit ve astım gibi göğüs hastalıklarına iyi gelir.
Görme gücünü artırır.
Mavi: Sinir sistemini rahatlatır. Vücut enerjisini dengeler. Yüksek nabız ve hipertansiyon
durumlarında etkilidir. En farklı özelliği ise iştah kapatmasıdır.
Çivit Mavisi: Yatıştırıcı özelliğinin yanı sıra, insanın yorgunluğunu da alır.

Akropol Termal, Beypazarı, Ankara

Menekşe: Rahatlık ve sakinlik duygusu verir. Baş ağrısı, tüm vücut ağrıları ve sinir sistemi
bozukluklarında kullanılır.

ŞOK DUŞ KOVASI
Saunanızın bir hikayesi olsun… Sıcak ve dingin bir sauna keyfinden sonra misafirlerinize bambaşka
bir deneyim yaşatın. Sauna çıkışında şok duş etkisi için tepeden aşağı dökülen 15 litre soğuk su…
Ahşap şok duş kovası otomatik şamandıra sistemlidir. Her kullanımdan sonra kova yeniden su ile
dolar. Su kapasitesi 15 litredir. Kullanım için yükseklik en az 240 cm olmalıdır.

AROMATİK AHŞAP UYGULAMASI
Saunanızın her daim doğal aromatik kokular yaymasını istermisiniz? Sauna oturaklarının alt
kısımlarına aromatik kokulu Akdeniz Sediri/Kanada Sediri gibi özel ahşapların uygulanması
saunanıza hafif ve hoş kokulu bir orman havası yayacaktır.

KLASİK SAUNA
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Mentol’den okaliptüs’a, portakal’dan mango’ya kadar...
Türkiye’nin en geniş sauna esansları yelpazesi SunCare Sauna’da…
Esanslar nem oranını dengelerken hoş kokuları ile saunanızın daha ferah bir ortam haline
dönüşmesini sağlar.

Sauna Esansı Nasıl Kullanılır?
•
•
•
•

Sauna kovanıza 1 litre suya 1 kapak ölçeğinde esans koyun.
40-45 dk. ısıtılmış sauna taşları üzerine, 15-20 dakikada bir azar azar serpiştirerek uygulayın.
Saunanızın içindeki havanın değiştiğini hemen fark edeceksiniz.
Esanslarımız yüksek konsantreli olduğundan direkt olarak taşlar üzerine uygulanmamalıdır.

Sauna Esanslarımız
Okaliptus

Mentol

Portakal Tarçın

Lavanta

Limon

Ladin - Elma

Portakal Vanilya

Yeşil Elma

Çam

Gül - Erik

Tropikal

Mango

www.suncare.com.tr

AROMATERAPİ
ÜRÜNLERİ
Aromaterapi Buhurdanlığı

The Life Co, Çayyolu, Ankara

Sauna sobası üzerinde tavana asılarak kullanılan
ürün sosyal tesisler için özel üretilmiştir.
Kullanıcıların sık sık kova kepçe kullanarak
fazlaca sauna esansı kullanımını engeller.
Bu sayede sauna içerisinde sabit ve
sürekli esans kokusu sağlanır. Esans
kullanımını azaltır. Aynı zamanda
soba üzerine daha az su döküleceği
için sauna rezistanslarının ömrünü
uzatır. Tamamen bakırdan el
işçiliği ile üretilir. Ürün imalatında
hiçbir boya, vernik ya da kimyasal
madde kullanılmamıştır.
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SAUNA VE TUZ TERAPİSİ
SPA terapilerinden tuz terapisi, solunum yollarını temizlemek için kullanılır. Tuz terapisi geçmişi
yüzlerce yıl öncesine dayanan önemli doğal şifa kaynaklarından biridir. Özellikle solunum yolları
rahatsızlıklarında etkilidir. Astım, nefes darlığı, KOAH, sinüzit hastalarında ciddi bir rahatlama sağlar. Yine solunum sistemi ile ilişkili olarak rahat nefes alamama kaynaklı uyku düzensizlikleri, uyku
bozuklukları, sabahları yorgun uyanma durumlarında yüksek düzeyde faydası görülen bir yöntemdir. Tuz terapisi ilk olarak 1843 yılında Dr. Felix Boczkowski ‘nin görev yaptığı Polonya’nın
Wieliczka şehrindeki tuz madeninde (tuz mağarasında) çalışan işçilerin akciğer rahatsızlıklarına
yakalanmadığını fark etmesi ve bu durumu bilimsel olarak ele alıp bulgularını raporlaması ile
başlayan bir süreçtir. Bu olay akabinde Polonya’daki bu maden içerisinde dünyanın ilk tuz terapi
merkezi açılmıştır. Devam eden zamanlarda dünya üzerindeki tuz mağaralarında benzer terapi
merkezleri kurulmuştur.

Sauna İçerisinde Tuz Terapisi Nasıl Sağlanır?

Crowne Plaza. Ankara

Himalaya kaya tuzlarından elde edilen tuz tuğlaları ile sauna içerisinde duvar/panel oluşturulur.
Sauna içerisindeki atmosferde , tuz tuğlalarından yüksek sıcaklık ve nem etkisi ile mikropartiküller
şeklinde tuz salınımı gerçekleşir. Bu da sauna içerisinde tuz odası etkisi sağlar.

www.suncare.com.tr

BAKIM-TAMİR &
YENİLEME HİZMETLERİ

Sauna Bakım ve Yenileme Hizmetleri
Saunalar da tıpkı havuzlar, hamamlar ya da buhar odaları
gibi kıyafetlerden arınmış bir şekilde kullanılır. Bu sebeple
aynı düzeyde kirlenme kapasitesi vardır. Havuzların,
hamamların ve buhar odalarının yapısı itibariyle temizliği
oldukça kolaydır. Hem mekânik aletler hem de çeşitli
kimyasallar ile her zaman hijyen sağlama şansınız vardır.
Ancak saunaların ahşap malzemelerden yapılmış olması
nedeniyle yıkama ya da özel bir kimyasal ile temizliği
sağlama imkânı yoktur. Yıkama ahşabın yapısını bozar. Saunayı çok kısa sürede kullanılmaz hale
getirir. Kimyasal temizleyiciler kullanılırsa ahşaplar bu kimyasalları emer, ısı ile size geri verir.
Saunaların terleme ile toksinlerden arınma mekânı olduğu gerçeğini dikkate alırsak, genel amaçlı
saunaların temizliği ve bakımı, müşterilerinizin sağlığı açısından oldukça önem arz etmektedir.
Genel saunalara kullanım yoğunluğuna göre her 5-6 ayda bir, özel kullanım amaçlı konut
saunalarına ise yılda 1 kez bakım yaptırmanızı tavsiye ediyoruz.
Sauna bakımları zemin, oturaklar, tüm duvarlar ve tavanın özel makinelerle zımparalanmasını,
yıpranan noktaların tamirini, ihtiyaç var ise kırılan noktaların değişimini içerir. Soba, kontrol
panosu ve güç kutusu kablo kontrolleri yapılır. Son olarak toz temizliği yapılan saunanın UV
dezenfeksiyon işlemleri yapılır. Sauna yenilenmiş şekilde kullanıma hazır hale getirilir. Ahşaplar ilk
günkü görüntüsüne döner. Sauna içerisini ilk günkü doğal ahşap kokusu sarar.

Sauna Sobası & Kontrol Ünitesi Tamiri
Sauna sobaları yoğun sıcaklıkta uzun süreler çalışır. Bir de kullanıcıların bilinçsizce fazla su atma
işlemine maruz kalan sobalarda rezistanslar ve diğer aksamlar sık sık arıza çıkartabilir. SunCare,
-markası ne olursa olsun- tüm sauna sobası ve kontrol üniteleri arızalarında uzman teknik kadrosu
ile hizmetinize hazırdır.
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Crowne Plaza Cappadocia, Nevşehir
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BİO SAUNA
Bio sauna, geleneksel klasik Fin saunalarına modern bir alternatif olarak doğmuştur.
Yüksek sıcaklıktan hoşlanmayanlar için Klasik saunalara göre daha düşük sıcaklık ve daha
yüksek nem oranı vardır. Sıcaklık 50-60 0C, nem ise %50-60 civarındadır. Bio saunaların
sobalarında yüksek nem sağlaması için ısıtıcılı özel bir su haznesi vardır. Combi olarak da
adlandırılan bu sobalar yine saunanın hacmine göre hesaplanır.
Bio sauna da geleneksel saunalar gibi aroma terapi ve renk terapisi gibi eklentiler ile
zenginleştirilebilir.

www.suncare.com.tr
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SAUNANIN
SAĞLIĞINIZA FAYDALARI
Düzenli sauna kullanımının beden ve ruh sağlığına iyileştirici etkisi günümüzde herkes
tarafından bilinen bir gerçektir.
Sıcak bir saunaya girmek, 15 dakikalık iki/üç seans ile sertleşmiş kasları gevşetmek, vücutta
biriken toksinlerden kurtulmak günümüzde kolay ulaşılabilen imkânlardan…
Saunanın faydalarını genel olarak başlıklar altına toplamak gerekirse;
• Stresi alır.
• Kasları gevşetir, ağrıları giderir.
• Kalori yakar, zayıflamaya yardımcı olur.
• Kan dolaşımını hızlandırır.
• Derin ve rahat bir uyku sağlar.
• Zararlı toksinlerin dışarı atılmasını sağlar.
• Deri gözeneklerini temizler, insan vücuduna genç ve taze bir görünüm kazandırır.
• Bağışıklık sistemini güçlendirir.
• Kış üşümelerini azaltır.

www.suncare.com.tr 0312 397 03 03

FAR - INFRARED
SAUNA

“

“

68

SAĞLIK İÇİN TERLEYİN...

Far-Infrared; sağlık etkileri yüksek, tıbbi mahiyetli özel bir ısıtma sistemidir.
Amerikan NASA tarafından geliştirilen bu teknoloji hem faydaları, hem
de teknik birçok üstün özelliği nedeniyle saunayı ciddi bir sağlık ünitesi
olarak görenlerin öncelikli tercihidir. SunCare bu teknolojide 10 yılı aşkın
tecrübesi ile far-infrared saunaların ülkemizdeki en büyük üreticisidir.

Özel Konut, Ankara
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Saklı Konak Hotel, Uçhisar, Nevşehir
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FAR-INFRARED
SAUNA TEKNOLOJİSİ
Tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılan bu teknoloji, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi
NASA’nın keşfidir ve bu keşif yine ilk olarak NASA tarafından kullanılmıştır. Uzun süren uzay
görevlerinde mekikler içersindeki astronotların sağlıklı bir şekilde ısınmasını sağlamak amacı ile
geliştirilen teknoloji öncelikli olarak hastanelerde, kuvözlerde bebeklerin sağlıklı ısıtma sistemi
olarak kullanıldıktan sonra sağlık merkezleri; oteller, termaller ve güzellik merkezleri gibi yaşam
alanları bu teknolojiyi kullanmaya başladı..
İleri teknoloji bir sistem olduğu için hem sağlık etkileri olarak hem de teknik veriler olarak klasik
sobalı saunalara göre üstün bir sistemdir. Tıbbi mahiyetli olduğu için sağlık etkileri klasik sobalı
saunalara göre çok daha yüksektir. 50-60 0C gibi daha düşük sıcaklıkta daha fazla terleme sağlar.
Buhar ve nem yoktur. Astım nefes darlığı gibi rahatsızlıkları olup klasik sauna kullanamayanlar farinfrared sauna sistemlerini rahatlıkla kullanabilir. Sağlık faydaları dünyaca ünlü tıp dergilerinde yer
alan bir sistemdir. Çok az elektrik tüketir. Elektrik tüketimi klasik sobalı saunalara göre nerdeyse
1/3 kadardır. Ön ısıtma süresi de 10-15 dk. gibi çok kısa bir süredir.
Genel olarak mobilya şeklinde, portatif, kolay kurulabilir dizayn edilmiş hazır kabin şeklindedirler.
Projelendirme, imalat vs. gibi hiçbir süreci yoktur. İmalat süreci olmadan her mekâna direkt
olarak montaj yapılabildiği için özellikle evler, butik spor-spa işletmeleri ve otellerin süit/king size
gibi lüks odalarında tercih edilir.
Talep halinde istenilen ölçüde yerinde imalatı da rahatlıkla yapılabilmektedir.
SunCare far-infrared sauna alanında Türkiye’nin en çok tercih edilen firmasıdır.
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Far-Infrared Sauna’nın Üstün teknik özellikleri ve Basit Bir Kıyaslama...
Hazır sauna kabinlerimizin tamamında reçinesiz ve budaksız Kanada ahşapları kullanılmaktadır. Tüm
modellerin hazır hale gelmesi için 10 dk. ön ısıtma yeterlidir. Dijital kontrol paneli ile kontrol edilir.
Özel yapıda carbon-fiber far-infrared ısıtıcılarla ısınırsınız. Modele göre lcd tv / cd player / media
player, ses sistemi, aydınlatma, aromaterapi, ionizer gibi özellikleri içerir. Pencere ve kapı camları
temperlidir.
Mobilya şeklinde modüler yapıda tasarlanmıştır. Kurulumu yanlızca 1 saat alır. Kurulumunda ek
bir tesisat, inşaat, kırma, dökme gerektirmez. İhtiyacınız durumunda kolaylıkla demonte vaziyete
gelip taşınabilir. Çalıştırmak için ihtiyacınız olan tek şey 220 V`tur. Elektrik sarfiyatı da son derece
düşüktür. Fatura dostudur.
Far-Infrared Sauna

Klasik Saunalar

Kısa (10-15 dk.)

Uzun (35 - 40 dk.)

40 - 65 0C

80 -100 0C

Hava Sirkülasyonu

Nemsiz, düşük sıcaklık ile
Serinde terleme

Yüksek sıcaklık

Kurulum Zamanı

1 Saat

1-2 Gün

Küçük alanlara kurulabilir 1 m2 gibi

Daha büyük alanlar ister

1200 W - 2800 W / 220 V

4500 W - 9000 W / 380 V

Lcd tv, cd player, media player

-

Güvenli ve direkt etkili
Far-infrared ısıtıcılar

Sobadan çıkan
yüksek sıcaklıkla
konveksiyonel ısınma

Modüler yapısı ile gerçek taşınabilirlik

Çoğunlukla kalıcı, sabit veya
taşıması çok zor

Ön Isıtma Süresi
Sıcaklık

Alan İhtiyacı
Elektrik Sarfiyatı
Eğlence
Isı Kaynağı
Taşınabilirlik

FAR-INFRARED
SAUNA

Tama.Ki Relaxation, İstanbul

Angora Evleri, Beysukent, Ankara

FAR-INFRARED SAUNA İLE
KLASİK SAUNA KIYASLAMASI
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FAR-INFRARED SAUNALARIN
SAĞLIĞINIZA FAYDALARI

Hakkında yapılan araştırmalar dünya çapında saygınlığa
sahip tıp dergilerinde yer alan
far-infrared saunaları Dr. Mehmet Öz de “ Ömrünüzü uzatacak teknoloji...” diyerek tanımlıyor.
Far-infrared saunaların sağlığınıza faydalarını okuyunca çok şaşıracaksınız.

Toksinlerin atılmasını sağlar... Hem de klasik sistemlere göre 7 kat fazla!

Çağımızda yediğimiz ya da içtiğimiz maddelerinin neredeyse tamamında katkı maddeleri
kullanılmaktadır. Katkı maddelerinin birçoğunun da zararlı kimyasallardan oluştuğu sık sık yapılan
çalışmalarda tespit edilmektedir. Bu zararlı maddeler her geçen gün vücudumuzda birikmekte ve
ileri zamanlarda gözle görülür ciddi olumsuz etkilerde bulunmaktadır.

Far-Infrared saunanın sağladığı derinden terleme ile vücudunuzda biriken toksinleri atmanız
çok kolay olacak. Hem de sandığınızın ötesinde; klasik saunalara kıyasla neredeyse 7 kat fazla toksin
atabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda 100 birim terleyen insanın terindeki toksin ve yağ oranları verilmiştir;
Atılan Terdeki Su Oranı

Atılan Terdeki Toksin ve Yağ Oranı

Klasik Saunalar

% 97

%3

Far-Infrared Saunalar

% 80

% 20

Zayıflama ve kilo kontrolü sağlar...

Far-infrared ısı ile derinden ısınan vücut hızlı yağ yakmaya başlar. Vücudumuzda yağ tabakası
derinin yaklaşık 1 cm altından itibaren başlar. Klasik saunalarda sıcaklık derinin 0,5 - 1 cm altına
işleyebilirken, far-infrared ısı derinin 4 - 4,5 cm altına kadar etki ederek yağ hücrelerini rahatlıkla
parçalayabilir. Bu sayede bir seansta 600-700 kalori yakabilirsiniz. Bu da normal bir insanın düzenli
olarak far-infrared sauna kullanması durumunda ayda ortalama 3 - 5 kilo vermesini sağlayabilir.
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Far infrared ısıtma sistemli saunalar obezitede destekleyici olarak kullanılabilmektedir. Konu ile ilgili
detaylı bilgi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi`nde yayınlanan makaleyi inceleyebilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda yarım saat yapılan spor çeşitlerine göre yakılan kalori miktarını görebilirsiniz.
Maraton
Koşusu

Yüzme

Koşu

Tenis

Yakılan Kalori
Miktarı

590

300

300

265

Bisiklet
Sürmek
225

Yürüyüş
FAR-INFRARED
SAUNA

Spor

150

Kalp damar sistemini çalıştırır...
SunCare far-infrared saunalar derin ısısı ile kan damarlarını genişletir. Bu sayede temiz kanın
vücudun en uç noktalarına kadar rahatlıkla ulaşmasını sağlar. Hiper tansiyona karşı etkilidir.
Kolesterolü düşürür. Kalp ve nabız atımını düzenler. Yarım saatlik bir SunCare Sauna kullanımı
ile artan kan dolaşım hızı sayesinde kalbin ciddi ve programlı bir spor aktivitesindeki gibi düzenli
çalışmasını sağlar.
Cildinize kaybettiği esnekliği geri kazandırır, güzellik verir.
Far-infrared ısı, derinin altında biriken yağların, toksinlerin, kimyasalların ve diğer zararlı
maddelerin terleme ile dışarı atılmasını sağlar. Bu sayede selülit, akne, egzema ve benzeri cilt
rahatsızlıklarından kurtarır. Deriye esnekliğini ve yumuşaklığını geri kazandırır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Far-infrared ısı sistemi kandaki kümelenmiş akyuvarları uyararak aktif olmalarını sağlar. Genel
vücut sisteminin düzenli olarak çalışmasını da sağladığı için bağışıklığı güçlendirir. Kış üşümelerini
azaltır, soğuk algınlığı durumlarında da oldukça etkilidir.

Rahatlamanızı ve dinlenmenizi sağlar.
SunCare far-infrared saunalar kronik yorgunluk, stres, depresyon ve bitkinlik durumlarında
etkisini hemen görüp hızlıca rahatlayabileceğiniz bir sistemdir.
Gerçek bir yaşlanmayı engelleyici (Anti-aging) sistemidir.
Yukarda saydığımız tüm özellikleri ile iç organları ve salgı bezlerini uyarır. Genel vücut yapısını
tekrar düzenler. Erkeklerde erkeklik hormonunu, kadınlarda kadınlık hormonunu salgılanmasını
sağlar. Vücut üzerindeki yıpranmaları azaltarak yaşlanma etkilerini en aza indirir. Kısacası SunCare
far-infrared saunalar, bölgesel etkilerde bulunan basit ürünlere kıyasla tam bir anti-aging sistemidir.

Özel Konut, Keçiören, Ankara

Ağrı gidericidir.
Vücudun kendi ağrı kesicisi olan endorfinin salgılanmasını sağlar. Endorfin morfinin bin katı
daha güçlü ve vücudun kendisi tarafından doğal olarak üretilen bir salgıdır. Bu sayede kas,
kemik sisteminden ve eklemlerden kaynaklanan birçok ağrıyı giderir, sizi rahatlatır. Kireçlenme
durumlarında da etkisini hızla görebileceğiniz bir sistemdir.
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TIBBİ MAKALELERDE
FAR-INFRARED SAUNA
SunCare’in ülkemizde lider konumda olduğu far-infrared ısı teknolojisi üzerine onlarca tıbbi araştırma
yapılmıştır. Etkileyici sonuçlarla karşılaşan araştırmacı doktorlar elde ettikleri bulguları uluslar arası tıbbi
makalerde yayınlanmıştır.
1. Genç obezlerde IR sauna kilo kontrolü ve
kardiyovasküler kondisyonun sağlanmasında
yol göstericidir.

7. Far-infrared ısı, lohusa durumdaki kadınlarda
laktasyonu (süt salgılama) artırmak için
kullanılabilecek etkin bir yöntem olabilir.

2. Düzenli far-infrared sauna terapisi
atherosclerosis
hastalarında
endotel
fonksiyonunu düzeltmede etkin bir
yöntemdir.

8. Düzenli far-infrared sauna kullanımı kronik
kalp yetmezliği hastalarında ritim bozukluğuna
(ventriküler aritmi) faydalı bir uygulamadır.

3. Tekrarlanan far-infrared sauna kullanımı
vücudu oksidatif strese karşı koruyarak
atherosclerosis’nin engellenmesini sağlayabilen
bir yöntem olarak tavsiye edilebilir.
4. Far-infrared sauna kullanımı vasküler
endotel fonksiyonlarını düzelterek kardiyak
fonksiyonların ve klinik semptomların iyiye
gitmesini sağlar.
5. Araştırmalarımızdan elde ettiğimiz sonuçlara
göre düzenli far-infrared sauna kullanımı
kronik yorgunluk sendromu için ümit verici
bir yöntem olabilir.
6. Far-infrared sauna terapisi iştah kaybı ve
subjektif şikayetleri olan minör depresyon
hastaları için faydalı bir yöntem olabilir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

9. Periferik damar hastalığı bulunan hastalarda
düzenli far-infrared sauna kullanımı klinik
semptomları, varolan durumu ve kan
akışını düzenler. Bu sistem periferik damar
hastalarında alışılmışın dışında yepyeni bir
yöntem olarak kullanılabilir.
10. Infrared sauna tekniği “Rheumatoid arthritis”
ve “Ankylosing spondylitis” hastalarında
-aktivite kısıtlaması gerektirmeden- iyi tolere
edilebilen ve erken dönemde klinik olarak
ağrı, eklem sertliği ve yorgunlukta azalmayı
sağlayan etkin bir yöntemdir.
11. Fibromyalgia hastalarında ilk seanstan itibaren
ağrıda düşme gözlendi.10 seans sonunda
ağrıda x lere varan anlamlı ölçüde düşme
saptandı. Infrared sauna terapisi fibromyalgia
sendromunda etkili bir yöntemdir.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Obezite ve Fiziksel Tıp Yöntemleri, 2006, Cilt 23
Journal of the American College of Cardiology, Endothelial Function, Vol:38, 2001, pg.
1083
Japanese Heart Journal, Mart 2004, Vol:45, No:2 Kagoshima Universty, Japan
J Am Coll Cardiol 2002;39:754-9, American College of Cardiology Foundation
Journal of Psychosomatic Research, Vol:58, Issue:4, Pages: 383-387
Psychosomatic Medicine, Respiratory and Stress Care Center, Kagoshima University,Japan
Ann Physiol Anthropol, Nisan 1990, 9(2):83-91, Osaka City, Japan
Circulation Journal, Vol: 68, Aralık 2004
Journal of the American College of Cardiology, Vol:50, No:22, 2007
Clin. Rheumatol 2009 28:29-34, Netherlands
Inter Med 47: 1473-1476, 2008, Japan

Makalelerin orijinal nüshaları için
www.suncaresauna.com
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YATLAR İÇİN
FAR-INFRARED SAUNA
Yatına ya da gemisine sauna yaptırmak isteyenler sauna sobası kullanılan ve ısısı 110 dereceye
kadar çıkan saunalar yerine deniz taşıtları için daha güvenli olan ve Türk Loydunun onayladığı 60
derecede daha fazla terleme sağlayan, 220 V ile çalışan imalatını yalnızca SunCare Spa Uygulamalarının yaptığı infrared sistem saunaları tercih edebilirsiniz. Güvenliğiniz için sauna kontrol paneli
12 V düşük voltaj ile çalışır.

Halas 71, İstinye, İstanbul

FAR-INFRARED
SAUNA

SunCare; sadece karada değil denizde de sauna imalatı yapıyor. Profesyonel yapısıyla doğru malzemeyi, doğru işçilik ile birleştirerek Türk Loyd kurallarına uygun sauna imalatını gerçekleştirmekteyiz.
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RENK TERAPİSİ
FAR-INFRARED
SAUNA

SPA terapileri arasında kullanılan renk terapisi, renklerin insan üzerindeki etkilerinden faydalanır.
Renk terapisi ilk olarak İbn-i Sina tarafından tespit edilmiş ve uygulanmıştır.
Kırmızı: Kan basıncını ve solunumu hızlandırır. Konsantrasyonu güçlendirir. Çabuk karar almaya
yardımcı olur. İştah açıcıdır. Zamanı unutturur.
Beyaz: İnsana temizlik, sağlık ve saflık hissi verir. İstikrarı ve devamlılığı simgeler.
Sarı: Sindirim sistemi üzerinde etkilidir. Düzenli bağırsak hareketleri sağlayarak kabızlığı ve
hazımsızlığı önler. Terapistler sarı rengi moral bozukluğu için kullanır.
Yeşil: Sakinleştirici bir renktir. Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Kan basıncını
düşürerek, yüksek tansiyonu önler. Kronik bronşit ve astım gibi göğüs hastalıklarına iyi gelir.
Görme gücü artırır.
Mavi: Sinir sistemini rahatlatır. Vücut enerjisini dengeler. Yüksek nabız, hipertansiyon durumlarında
etkilidir. En farklı özelliği ise iştah kapatmasıdır.
Çivit Mavisi: Yatıştırıcı özelliğinin yanı sıra, insanın yorgunluğunu da alır.
Menekşe: Rahatlık ve sakinlik duygusu verir. Baş ağrısı, tüm vücut ağrıları ve sinir sistemi
bozukluklarında kullanılır.

0312 397 03 03
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AROMATERAPİ
Kokuların Büyüsü

6000 yıllık geçmişe sahip aromaterapi ile bitkisel yağların geniş iyileştirici etkilerini evinize taşıyın.
Aromaterapi, bitkilerden elde edilen doğal, ucucu ve kokulu öz yağların bazı rahatsızlıklarda
“destekleyici tedavi” olarak kullanılmasıdır.

Lavanta: Baş ağrısına ve böcek sokmalarına karşı kullanılır. Korku, uykusuzluk ve depresyon için
birebirdir.
Okaliptüs: Virüse karşı etkilidir. Soğuk algınlığı ve solunum yolları sıkıntıları için kullanılır.
Bergamot: Strese karşı kişiyi canlandırıp ferahlatır.
Papatya: Uykuyu düzenler, kas, kemik ve eklem sıkıntılarında etkilidir.
Gül: Alerjiler, migren, dolaşım ve adet sıkıntılarına iyi gelir.
Yasemin: Cinsel soğukluğu kırar ve âdet sancılarına iyi gelir. Kuru ve hassas ciltler için etkilidir.
Limon: Mikrop kırıcıdır. Soğuk algınlığında, ağız içi yaralarında ve boğaz ağrılarında etkilidir.

FAR-INFRARED
SAUNA

Far-infrared saunanızı kullanırken aromatik yağları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Termal ısı ile
etkisi daha çok artan aromatik yağlar, sauna kullanımının keyfini ve sağlığını artıracaktır.
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Özel Carbon Fiber Isıtma Sistemi
SunCare tüm far-infrared sauna modellerinde özel carbon fiber ısıtma teknolojisi kullanır.
Bu sistem ile ısı yayılımı tüm sauna alanına eşit olarak sağlanıyor ve böylece daha rahat terleme
imkanı sunuyor. Bu eşsiz teknoloji Amerika ve Japonya’dan sonra ilk defa SunCare ile Türkiye’de!..

Dijital Kontrol Paneli
Saunanız dijital kontrol paneline sahiptir. Kontrol paneli ile cihazın sıcaklık ve zaman değerlerini
ayarlayabilir, aydınlatmayı kontrol edebilirsiniz. Otomatik termostatı ile kabin ayarladığınız
sıcaklıkta sabit olarak kalacaktır.

FM / MP3 Player
Sauna keyfinde bir ilk...
SunCare Sauna ECO modellerinde USB, MP3 Player ve FM radyo özelliği ile saunanızı kullanırken
sevdiğiniz müzikleri dinleme imkânı sunuyor.

Özel Ahşap Yapı
SunCare ürünlerinin tamamında reçinesiz ve budaksız gerçek Kanada ağaçları kullanılmaktadır.

MP3
FM
FM RADYO
MP3 PLAYER

LED
AYDINLATMA

GERÇEK
TAŞINABİLİRLİK

HAVALANDIRMA
KLAPESİ

2
G

220 V
EKONOMİK ELEKTRİK
SARFİYATI

EV TİPİ
KULLANIM

A

CE KALİTE
BELGELİ

YIL
T İ

FAR-INFRARED
SAUNA

E-01 ECO SAUNA

R A N

2 YIL
GARANTİ

www.suncare.com.tr

79

FAR-INFRARED
SAUNA

0312 397 03 03

Güç: 1400 Watt
Ölçüler: 96 x 91 x 190 cm

91 cm

45 cm

96 cm

50 cm
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M SERİSİ SAUNALAR
Özel Carbon Fiber Isıtma Sistemi
Bu sistem ile ısı yayılımı tüm sauna alanına eşit olarak sağlanıyor ve böylece daha rahat terleme
imkanı sunuyor. Bu eşsiz teknoloji Amerika ve Japonya’dan sonra ilk defa SunCare ile Türkiye’de!..

Dijital Kontrol Paneli
Saunanız dijital kontrol paneline sahiptir. Kontrol paneli ile cihazın sıcaklık ve zaman değerlerini
ayarlayabilir, aydınlatmayı kontrol edebilirsiniz. Otomatik termostatı ile kabin ayarladığınız
sıcaklıkta sabit olarak kalacaktır.

7” Ekranlı Media Player
Sauna keyfinde bir ilk...
SunCare Sauna 7” ekranlı, USB, SD & MMC girişli dahili media player ile saunanızı kullanırken
resim, müzik ve video gibi multimedya eğlence imkânı sunuyor.

Aromaterapi
İçerisindeki aroma kutusuna istediğiniz doğal aroma yağlarını koyun ve terapi kokuları içerisinde
sauna keyfi yapın...

Renk Terapisi
SunCare ile standart gelen bambaşka bir özellik daha...
7 farklı renkte ışık terapisi ile ruhunuz rahatlayacak...

Özel Ahşap Yapı
SunCare ürünlerinin tamamında reçinesiz ve budaksız gerçek Kanada ağaçları kullanılmaktadır.

MP3

RGB

VİDEO
7 “ EKRANLI
VİDEO PLAYER

LED
AYDINLATMA

HAVALANDIRMA
KLAPESİ

AROMATERAPİ

RENK
TERAPİSİ

2
G

220 V
GERÇEK
TAŞINABİLİRLİK

EKONOMİK ELEKTRİK
SARFİYATI

EV TİPİ
KULLANIM

A

CE KALİTE
BELGELİ

YIL
T İ

FAR-INFRARED
SAUNA

SunCare tüm far-infrared sauna modellerinde özel carbon fiber ısıtma teknolojisi kullanır.

R A N

2 YIL
GARANTİ
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125 cm
115 cm

45 cm

FAR-INFRARED
SAUNA

55 cm

M02
Güç: 1800 Watt
Ölçüler: 125 x 115 x 190 cm

155 cm
130 cm

45 cm

55 cm

M03
Güç: 2400 Watt
Ölçüler: 155 x 130 x 190 cm

185 cm
45 cm

130 cm

45 cm

M04
Güç: 2400 Watt
Ölçüler: 185 x 130 x 190 cm

55 cm

45 cm

55

cm

155 cm
45 cm

75 cm

75 cm

155 cm

M05
Güç: 2700 Watt
Ölçüler: 155 x 155 x 190 cm
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T LUXURY
SERİSİ SAUNALAR
SunCare tüm far-infrared sauna modellerinde özel carbon fiber ısıtma teknolojisi kullanır.
Bu sistem ile ısı yayılımı tüm sauna alanına eşit olarak sağlanıyor ve böylece daha rahat terleme
imkanı sunuyor. Bu eşsiz teknoloji Amerika ve Japonya’dan sonra ilk defa SunCare ile Türkiye’de!..

Dijital Kontrol Paneli
Saunanız dijital kontrol paneline sahiptir. Kontrol paneli ile cihazın sıcaklık ve zaman değerlerini
ayarlayabilir, aydınlatmayı kontrol edebilirsiniz. Otomatik termostatı ile kabin ayarladığınız
sıcaklıkta sabit olarak kalacaktır.

7” Ekranlı Media Player
Sauna keyfinde bir ilk...
SunCare Sauna 7” ekranlı, USB, SD & MMC girişli dahili media player ile saunanızı kullanırken
resim, müzik ve video gibi multimedya eğlence imkânı sunuyor.

Aromaterapi
İçerisindeki aroma kutusuna istediğiniz doğal aroma yağlarını koyun ve terapi kokuları içerisinde
sauna keyfi yapın...

Renk Terapisi
SunCare ile standart gelen bambaşka bir özellik daha...
7 farklı renkte ışık terapisi ile ruhunuz rahatlayacak...

MP3

RGB

VİDEO
7 “ EKRANLI
VİDEO PLAYER

LED
AYDINLATMA

HAVALANDIRMA
KLAPESİ

AROMATERAPİ

RENK
TERAPİSİ

2
G

220 V
GERÇEK
TAŞINABİLİRLİK

EKONOMİK ELEKTRİK
SARFİYATI

EV TİPİ
KULLANIM

A

CE KALİTE
BELGELİ

YIL
T İ

FAR-INFRARED
SAUNA

Özel Carbon Fiber Isıtma Sistemi

R A N

2 YIL
GARANTİ
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Bağımlılık yapan ahşap : Kanada Kırmızı Sediri !
Dünyanın en güzel koku yayan ahşabı Kırmızı Kanada Sediri yanlızca Luxury T serisinde kullanılıyor.
Bu koku saunanıza girdiğiniz zaman sizi saracak, bambaşka dünyalara varacaksınız.
Sauna keyfiniz bu hiç bu kadar muhteşem olmamıştı!..

FAR-INFRARED
SAUNA

İddalıyız! Hiçbir mobilyanıza bu kadar değer vermeyeceksiniz!..

125 cm
115 cm

45 cm

T02 LUXURY
Güç: 1800 Watt
Ölçüler: 125 x 115 x 190 cm

55 cm

155 cm
130 cm

45 cm

55 cm

T03 LUXURY
Güç: 2400 Watt
Ölçüler: 155 x 130 x 190 cm

45 cm

55

cm

155 cm
45 cm

75 cm

75 cm

155 cm

T05 LUXURY
Güç: 2700 Watt
Ölçüler: 155 x 155 x 190 cm
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ALANA ÖZEL İMALAT
FAR-INFRARED SAUNALAR

Özel Konut, Keçiören, Ankara

Tüm dünyada far-infrared sauna sistemleri hazır kabin olarak imal edilir ve satılır. Ancak bu
durum SunCare için geçerli değildir. SunCare müşterilerini hazır kalıplara sıkıştırmamak için tıpkı
klasik saunalar gibi far-infrared saunaları da istenilen her ölçüde, her ahşap ile her tarzda imal
eder.

www.suncare.com.tr

KLASİK SAUNADAN
FAR-INFRARED SİSTEME DÖNÜŞÜM
Hali hazırda bir saunanız var. Klasik sobalı bir sauna…
Kısa bir süre önce siz de far-infrared saunaların etkilerini öğrendiniz.
Siz de saunanızda far-infrared ısı teknolojinin üstün sağlık etkilerinden faydalanmak istiyor ve
müşterilerinizi bu teknoloji ile tanıştırmak istiyorsunanız SunCare bu noktada da size çözüm
üretiyor.
SunCare ile siz de var olan saunanızı kolaylıkla far-infrared teknolojili bir hale dönüştürülebilirsiniz.

Özel Konut, Cunda Adası
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BUHAR ODASI

“

“
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USTA SANATKÂRLIĞI,
MÜHENDİSLİK BAKIŞI...

Altyapısından kaplama malzemelerine, tavanından aydınlatmasına,
jeneratöründen kapısına kadar her noktası hem sıcaklığa hem suya dayanabilen
özel malzemeler ile kaliteli buhar odaları imal ediyoruz.

www.suncare.com.tr
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BUHAR ODASI

Next Level, Ankara

BUHAR ODASI İMALATI
SunCare hayalini kurduğunuz / projesini çizdiğiniz tüm mekânlara buhar odası imalatı yapar. Buhar
odasında ana yapı tercihinize uygun şekilde cam mozaik, seramik, akrilik ya da mermerden yapılabilir.
Cam mozaik estetik ve renkli bir görüntü sağlar. Buhar odası imalatına en uygun malzemelerden
biridir. Buhar odasının estetik kıvrımlı hatlarına son derece uyumludur. Dayanıklıdır.
Cam mozaik ile yapılan buhar odalarında estetik bir görünüm ve ergonomik bir kullanıma sahip olan özel
buhar odası oturma grupları kullanılır. SunCare bu özel buhar odası oturma gruplarının ana imalatçılarındandır.
Buhar odaları tamamen ya da kısmi olarak seramik kullanılarak da yapılabilir. Fiyat olarak cam mozaiğe
göre bir kademe daha uygundur, ancak görsellik açısından daha zayıf bir malzemedir.
Akrilik, buhar odasında tercih edilebilecek malzemelerden bir başkasıdır. Temizliği kolaydır. Yüksek
dayanıklılığa sahiptir. Sıfır derz ile son derece hijyeniktir. Bu nedenle sadece oturakları akrilikten imal
edilmiş çok sayıda buhar odası vardır. Hazır buhar kabinleri ve buharlı kompakt sistemler sadece
akrilik malzeme kullanılarak imal edilir.
Mermer, buhar odası yapımında kullanılabilecek en doğal ve en dayanıklı malzemedir. Temizliği kolay, hijyen
değerleri yüksektir. Yoğun kullanım alanlarında mermer en doğru tercihtir. Ancak mermerin soğuk bir
malzeme olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle mermer buhar odalarında -en azından oturma bölümündeısıtma sistemleri kullanılmalıdır.
Buhar odalarında oturaklardan duvarlara, tavandan aydınlatmaya kadar her tür detay çok önemlidir.
Sık sık arıza yapan buhar jeneratörleri, su kaçakları, soğuk hava alan kapı, yoğuşmadan dolayı yağmur
gibi soğuk soğuk damlatan, boyası dökülen ve çürüyen bir tavan, mütemadiyen patlayan aydınlatmalar,
ters akıntı nedeniyle su biriken oturaklar…
Doğru yöntemlerle imal edilmeyen buhar odaları koca bir tesiste en sıkıntı bölge olur.
SunCare buhar odası ihtiyaçlarınıza en uygun malzemeleri, doğru tekniklerle birleştirir.
Buhar odası imalatında, buharın kondensi ile ortaya çıkan suya yön verebilecek bir yapı, kullanılacak elektrikli
ürünlerin IP standartları, buhar jeneratörünün konumlandırılacağı teknik hacim, buhar hattı, tavanda
yoğuşmayı engelleyecek bir tasarım gibi onlarca önemli hususu planlayarak çalışır.

0312 397 03 03

89

www.suncare.com.tr

HAZIR BUHAR KABİNLERİ &
KOMPAKT SİSTEMLER
Tylö Impression
Kompakt duş ve buhar kabini bir arada…

BUHAR ODASI

220V ~ 4,5 kW/sa. gücünde Tylö buhar jeneratörü ile birlikte
Dijital kontrol paneli
Esans hazneli buhar nozulu
Sağ / sol montaj imkanı
Siyah ve beyaz renk seçenekleri
Tekneli ya da teknesiz kullanım
3 farklı ölçü: 112,5 x 112,5 – 132,5 x 92,5 – 172,5 x 92,5 ; h:210 cm

Tylö Panacea
Göz alıcı, çok özel bir tasarım...
Dahili renk terapisi ve esans haznesi
İster özel kullanım, isterseniz ticari mekânlar
Siyah ve beyaz renk seçenekleri
Tekneli ya da teknesiz kullanım
İsteğe bağlı ısıtmalı tavan
Tx modeller dahili buhar kolonlu içerir
6 farklı ölçü: 133 x 93 tx – 173 x 93 tx – 170 x 170
210 x 170 – 250 x 210 – 250 x 250 cm

Kompakt Sistemler

İster günlük duş, isterseniz buhar odası,
İsterseniz hidromasaj sistemi,
isterseniz jakuzi keyfi
Tek bir ürün ile banyo SPA keyfine dönüşsün...
Detaylı bilgi / ölçü / modeller için lütfen bakınız: Sayfa 152

Ağaçlı Otel, Aksaray

Özel / ticari kullanımlara uygun 1-2 kişilik
hidromasaj üniteli buhar kabinleri...
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EKO
MOZAİKLER
SCM-120

SCM-122

SCM-124

SCM-137

SCM-183

SCM-184

SCM-188

SCM-117

SCM-005

SCM-008

SCM-012

SCM-034

SCM-040

SCM-042

SCM-050

SCM-051

SCM-052

SCM-061

SCM-110

SCM-111

SCM-113

SCM-125

STANDART
MOZAİKLER

0312 397 03 03
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L20-69

L20-11

L20-12

L20-13

L20-03

L20-34

L20-04

L20-40

L20-44

L20-50

L20-52

L20-53

L20-60

L20-65

L20-66

L20-68

L20-07

L20-09

L20-33

BUHAR ODASI

LÜKS
MOZAİKLER
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BUHAR JENERATÖRLERİ
SunCare kesintisiz ve
sorunsuz bir buhar odası
keyfi için üst sınıf buhar
jeneratörleri
kullanır.
Buhar jeneratörü, buhar
odanızın hacmine göre
belirlenir. Buhar odasının
yapıldığı malzeme, yalıtım
düzeyi,
ventilasyon
durumu da yine buhar
jeneratörü
seçilirken
dikkat edilmesi gereken
hususlardandır.
Buhar
jeneratörleri
rezistanslı ve elektrotlu olmak
üzere 2 farklı tiptedir. En çok
bilinen, en çok tercih edilen ve buhar
düzeyi daha fazla olan tip rezistanslı olanlardır.
Elektrotlu modeller daha yumuşak bir buhar verme
düzeneğine sahiptir. Daha uzun ömürlüdür. Ancak kapasiteleri belli bir hacmin üzerine çıkamaz.
SunCare uzun süren arge çalışmaları sonucu Türkiye’nin ilk CE belgeli buhar jeneratörlerini
üretmektedir. Buhar jeneratörlerimiz uzun ömürlü kullanım için iç - dış paslanmaz çelik
malzemeden imal edilmiştir. Tüm modeller tam otomatik tahliye valfi içerir.
Kullanımı kolay, tuş kilitli ve estetik bir görünüme sahip kontrol panosu ile kullanılır. Estetik
bütünlük için jeneratörlerin ve sobaların kontrol panoları aynı imal edilmiştir. Kontrol
panosu kullanıcı güvenliği için 12 V düşük voltaj ile çalışır.
Kullanılacak buhar jeneratörü kadar önemli bir diğer husus buhar borusu ve buhar nozulu adı
verilen buhar çıkış başlıklarıdır. 100 0C dolaylarındaki buhar uygun bir eğim ve kıvrım verilerek
özel imal edilen buhar boruları ile buhar odasına taşınır. Kullanıcıları yakmayacak şekilde oda
içerisine buharı yaymak için özel buhar nozulları kullanılır.
Buhar jeneratörleri doğru şekilde konumlandırılıp, talimatlarına uygun kullanılmaz ise bir tesiste
en çok arıza çıkarabilecek cihazdır. Cihazın en yüksek verimde çalışması için kireç önleyici sistem,
buharın hızlı ve yoğun bir şekilde buhar odasına taşınması için uygun malzemeden imal edilmiş
boru ve borulama hattının sağlanması, esans kullanabilmek için uygun esans ünitelerinin sisteme
adapte edilmesi gibi birçok unsuru bir arada planlarız. SunCare kullandığı tüm cihazlarda
yönergelere uygun şekilde montaj yapar. Cihazın kullanımı ile ilgili gereken eğitimleri verir.

0312 397 03 03

www.suncare.com.tr

93

Buhar jeneratörleri teknik olarak kasası içindeki
kazana aldığı suyu, yüksek elektrik gücü ile
kesintisiz bir şekilde buhara dönüştüren
cihazlardır. Cihazın verimli çalışabilmesi için
ana girişte sağlanan şebeke suyunun en fazla
1 fransız sertliğinde olması gerekir. Ancak
bu şart ülkemiz şebeke sularında mümkün
değildir. Çünkü ülkemizdeki şebeke
sularının kireç değeri istenilen bu değerin
15 hatta 20 katına yakın değerlerdedir.
Buhar jeneratörünüzün uzun ömürlü olması
için yapmanız gerekenleri kısaca özetleyelim:
Buhar kullanımınız haftalık 8-10 saatten fazla
ise cihaz girişinde mutlaka tam otomatik kireç
önleyici sistem kullanmanız gerekir.
Buhar kullanımınız haftalık 8-10 saati geçmiyorsa
cihazın gücüne ve kullanım saatine bağlı olarak belirli
aralıklarla kireç önleyici solvent kullanmanız gerekir.
İster özel ister ticari kullanım olsun buhar jeneratörü kullanımı
bittiğinde kazan içinde kalan sıcak su mutlaka tahliye edilmelidir. Bu
işlem el ile yapılabileceği gibi tam otomatik sistemler ile de yapılabilir. Özellikle
ticari merkezlerde görevlilerin bu işlemi sık sık unutması cihaz içinde kalan suyun soğuyarak
kazanda kireçlenmelere neden olur. Bunun için tercih edeceğiniz cihazın tam otomatik tahliyeli bir
sisteme sahip olmasını tavsiye ederiz. Var olan sisteminizde tam otomatik tahliye özelliği yok ise bu
özellik sonradan da eklenebilir. Bu konuda firmamızdan destek alabilirsiniz.

BUHAR ODASI

BUHAR JENERATÖRLERİ İÇİN
KİREÇ ÖNLEME ÇÖZÜMLERİ

BUHAR ODASI
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Özel Konut, Beysu Konakları, Ankara

BUHAR ODASI

0312 397 03 03

www.suncare.com.tr

96

www.suncare.com.tr 0312 397 03 03

BUHAR ODALARINA ÖZEL
ÜRÜN VE AKSESUARLAR

BUHAR ODASI

Buhar odalarında yüksek sıcaklık ile su bir arada olduğu için imalat ve
kullanımda tercih edilecek ürün ve aksesuarların tamamı bu iki husus
göz önüne alınarak seçilmelidir.
Buhar Odası Oturma Grupları: Yuvarlatılmış hatları, ergonomik bel
desteği, yoğuşacak suyu üzerinden akıtıp zemine kaymasını sağlayacak
eğimi ve yüzeyi cam mozaik yapıma uygun kaplama özellikleri ile özel
kalıplardan imal edilmiştir.
Buhar Odası Kapıları: Buhar odası kapıları nemden
etkilenmemesi ve uzun ömürlü olması
için alüminyum kasalı olmalıdır.
Sızdırmazlık contası olması sıcaklığın
muhafazası için önemlidir. Menteşe,
mıknatıs ve benzeri aksamları
paslanmaz olmalıdır. SunCare
buhar odası kapılarını kendisi imal
eder. Tylö gibi özel marka tercihlerinizi de kolaylıkla sağlar.
Acil Durum Sistemleri: Ticari merkezlerdeki buhar
odaları için acil durum butonu. Kablolu ve Kablosuz
modeller

www.suncare.com.tr

Buhar Odası Tavanları: Buhar odalarında tavanın yanlış yapılması kondens yani tavanda buharın
yoğuşmasına neden olur. Tavanda yoğuşan buhar soğuk damlalar halinde kullanıcıların üzerine
dökülür. Bu nedenle tavan mutlaka kemerli yapıda tonozlu şekilde yapılmalıdır. Buhar odasında
tavan sürekli olarak ıslak kalacağı için SunCare, buhar odalarına özel imal edilmiş pvc, aqua, ctp,
ya da akrilik malzemeler kullanır. Buhar odasının imal edileceği ana yapının cam mozaik, akrilik
veya mermer olması ve talep edilecek aydınlatma çeşitlerine göre tavan malzemesi belirlenir.
Buhar Odası Aydınlatmaları: Buhar odalarında kullanılacak tavan malzemesi aydınlatma
tiplerini belirler. İster spot, ister aplik, ister gizli kanallı led aydınlatmalar kullanılabilir. Hangi tip
aydınlatmayı seçerseniz seçin kullanılacak tüm malzemeler uluslararası koruma standartları olan
IP55, IP65 veya IP67 özelliklidir. Bu koruma özellikleri ile aydınlatmalarınız buhar ve suya karşı
en yüksek dayanıma ve güvenliğe sahiptir.

Aile Yaşam Merkezi, Gölbaşı,Ankara

Fiber Optik Işık Oyunları: Buhar odalarının tavanlarında yıldızlı bir gece etkisi oluşturarak ilgi
çekici ve akılda kalıcı bir hale dönüştürebilirsiniz. Fiber optik büyüklü küçüklü, yanıp sönen, renk
değiştiren ışık oyunlarıdır. Hamam kubbelerinde de kullanılır.
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BUHAR ODALARI İÇİN
ESANS UYGULAMALARI

BUHAR ODASI

Buhar odalarının insanı saran sıcak ve yumuşak atmosferini aromatik kokular ile
zenginleştirmek buhar odanızın dinlendirici etkilerini en üst noktalara çıkarır.
Buhar odalarında bu esansları kullanmak için birkaç farklı seçeneğiniz var:

Tylö Fresh Basic / CC

Buhar odası için tasarlanmış profesyonel tip esans cihazıdır. Buhar
odası dışına en fazla 2 metre uzaklığa monte edilir. Sessiz ve otomatik
çalışır. Basic model ve kontrol üniteli CC modeli bulunmaktadır. CC model
ürün hem esans yoğunluğunu hem de esans aralıklarını kontrol edebilmektedir.

SunCare Esans Pompaları

SunCare kendi esanslarına özel esans pompalarını da üretir. Esans pompaları buhar hattına
bağlanır. Oda büyüklüğüne göre doz ve
süre ayarlanabilir. Tam otomatik olarak
çalışır. Eski - yeni tüm buhar jeneratörleri
ile entegre olarak çalışabilir.

Esans Hazneli Nozullar
SunCare buhar nozulları esans haznelidir.
Esans ağzında yer alan hazneye damlatılan
esanslar buhar ile birlikte odaya yayılır. Daha
çok butik ve ev kullanımlarına uygundur.
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BUHAR ODALARI İÇİN
ESANSLAR
Mentol ’den okaliptüs ’a, portakal ’dan mango ’ya kadar Türkiye’nin en geniş buhar odası
esansları yelpazesi SunCare’de…
Esanslar, buhar odanızın o sıcak ortamını hoş kokuları ile daha cazip ve keyifli bir ortam haline
dönüşmesini sağlar.
Buhar odası esansı nasıl kullanılır?
BUHAR ODASI

• Esans Pompaları ile,
Esans şişesini direkt olarak esans pompanızın giriş kısmına konumlandırın.
Esans pompanız ayarladığınız dozaj ve aralıkta buhar odanıza esans sağlar…

• Esans hazneli buhar nozulları ile,
Esans hazneli buhar nozulu üzerindeki yere bir kaç damla uygulayın.
Sıcak ve buhar ile birlikte esans kısa sürede tüm buhar odasına yayılır.
Buhar Odası Esanslarımız
Okaliptus

Mentol

Portakal Tarçın

Lavanta

Limon

Ladin - Elma

Portakal Vanilya

Yeşil Elma

Çam

Gül - Erik

Tropikal

Mango

BUHAR ODASI
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Yüksek sıcaklıklardan hoşlanmayan, daha yumuşak ve sakin bir ortamda terlemek isteyenler için
buhar odası benzersiz bir mekândır.
Buhar banyosu vücudu toksinlerinden ve zararlı maddelerden arındırmanın yollarından biridir.
Buhar odası kullanımı ile cildin gözenekleri açılır, toksinler atılır.
Buhar odası kullanımı soğuk algınlığı, sinüzit, bronşit ve alerjik hastalıklarda rahatlatıcı etkiler
sağlar. Öksürüğünüzü azaltır, kaslarınızı gevşetir. Gözenekler açılır, cilt ölü hücrelerden arınır
ve temizlenir, son derece pürüzsüz ve canlı bir görünüme ulaşır. Dolaşım sistemini hızlandırır.
Oksijenin hücrelere daha yoğun gitmesini sağlar. Yorgunluk ve stresi ortadan kaldırır. Egzersizden
sonra buhar odasına girmek kas ağrılarına sebep olan laktik asidin atılmasını sağlar.

BUHAR ODASI

BUHAR ODASININ
SAĞLIĞINIZA FAYDALARI
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“

“

102

MERMERİN HUZUR VEREN
İHTİŞAMI...

Medeniyetimizin en önemli unsurlarından hamamlarımızı yeniden yaşamın
içine katıyoruz. Isıtma sisteminden başlayıp, mermeri, kurnası, çinisi, göbek
taşı, kubbesi ve kapısına kadar her aşaması atölyelerimizde özenle işleniyor.
İster geleneksel tasarımlar, isterseniz modern yorumlar...
Mermerin şifa veren hali SunCare ile hizmetinizde...
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HAMAM
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Carpe Diem Hotel, Maldivler

HAMAM
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HAMAM İMALATI
Kültürümüzün en önemli parçalarından hamamı, usta ellerle imal ediyoruz... İster çok kullanıcılı
geleneksel Osmanlı Hamamları, isterseniz modern çizgide hazırlanmış ev tipi kullanıma uygun
tasarımlar… Sultanlara layık diyeceğiniz, daha bakarken içinizde bir ferahlık ve bir rahatlama
hissi veren hamamları kendi üretim tesislerimizde imal ediyoruz.
İyi bir hamam sert yapıda, gözeneksiz mermerlerden imal edilmeli… Derzi en az seviyede
olmalı ki hijyeni yüksek olsun… Hamamın su kanalları dökülen suların doğrudan gidere ulaşabilir şekilde dizayn edilmelidir. Mermerler damar ve doku yapısı gözü yormayacak bir estetikle
konumlandırılmalıdır.
Mermerden yapılan bir mekân sadece kurna konularak hamam olmaz. Hamamı hamam yapan
en önemli unsur sıcaklıktır. Yani bir mekânın iyi bir hamam olması mermerin iyi derecede
ısıtılabiliyor olmasından geçer. Oturaklar, sırt yaslama bölgeleri, zemin gibi kullanıcının temas
edebileceği yüzeylerin tamamı kullanım amacına uygun şekilde ısıtılmalıdır. Özellikle göbektaşı
diğer tüm noktalara göre daha fazla ısınmalı, üzerine uzanıldığında kullanıcıyı rahatlıkla terletebilir derecede olmalıdır.
Kurnaların yerleşimi, kurnalar arası mesafeler, muslukların kurnadan yüksekliği, göbektaşının
konumlandırması, aydınlatma planlaması, tavan detayları, kubbe, havalandırma ve su yalıtımı…
Kısacası hamam basit bir mermer uygulaması değil, başlı başına profesyonellik ve tecrübe gerektiren özel bir imalattır.
SunCare ‘ de bu teknik ve görsel unsurların tamamı her hamamın projelendirilmesinde tek tek
ele alınır ve uygulanır.
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HAMAM

Özel Konut, Bilkent, Ankara
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Butik Hotel, Datça, Muğla
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HAMAM
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Acroter Hotel & Spa, Datça, Muğla

OTEL & SOSYAL TESİS HAMAMLARI
Çok kullanıcılı, yüksek tavanlı, kubbeli, sütunlu, özel işlemeli göbektaşlı, ince düşünülmüş
aydınlatmalı göz alıcı hamamlar SunCare ile otelinizde, sosyal tesisinizde… Bize projenizi
ulaştırın, usta ellerle hayalinizi gerçekleştirelim. Yaptığımız işler en büyük referansımız…
Unutmayın hamam bir kere yapılır… Doğru malzeme ve doğru işçilik ile yapılmış bir hamam
müşterilerinize sunabileceğiniz en özel hizmet olur.
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HAMAM
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Özel Konut, Bilkent, Ankara

EV TİPİ HAMAMLAR
Hamamlar ille de büyük mekânlara ihtiyaç duymaz. Evinizde küçük bir odayı ya da ebeveyn
banyosu gibi ikinci banyonuzu bir hamam ile taçlandırabilirsiniz. Hatta banyonuzun bir
köşesini hamam köşesine dönüştürebilirsiniz. Üstelik bu kadar küçük olsa bile ısıtma
sisteminden kurnasına, Osmanlı musluklarından geleneksel çinilerine kadar tam bir hamam
keyfini rahatlıkla yaşayabilirsiniz.
Kültürümüzün temizlenme, dinlenme, rahatlama ve keyiflenme unsuru hamamlar SunCare
ile evlere ulaşıyor. Evinize özel ekonomik, mini hamam çözümlerimiz ile hizmetinizdeyiz.
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HAMAM ISITMA SİSTEMLERİ
Hamamlarda kullanıcıların temas edeceği tüm bölgelerdeki mermerler tam olarak ısıtılmalıdır.
Oturaklar, zemin, sırt bölgesi ve göbektaşı birbirinden farklı derecelerde ısıtılmalıdır.
Isıtma sistemi hamamda mermerin altında kaldığı için çok önemlidir. Geri dönüşü son
derece pahalı bir iş olacağı için projelendirme doğru yapılmalı, mermerden önce testlerinin
tamamlanması gerekmektedir.
Hamamlar temel olarak 2 farklı şekilde ısıtılır:
Sıcak Su ile Isıtma
Otel ve sosyal tesis tipi büyük hamamların ısıtılmasında sıcak su tercih edilir. Hem daha
ekonomiktir, hem de daha yüksek sıcaklıklar kolaylıkla sağlanabilir. Özel bir ısı yalıtım levhası
üzerinde gezdirilen ısıtma boruları hamamın her noktasına ulaşır. Bu sayede tüm hamam
mekânının ısı yalıtımı ve ısıtması sağlanmış olur.
Elektrikli Isıtma
Sürekli olarak sıcak su sağlanma imkanı olmayan tesisler ve ev tipi küçük mekânlar için elektrikli
ısıtma kullanmayı öneririz. Elektrikli ısıtma sistemleri özel kontrol panelleri ile kumanda
edilir. Dijital modellerde gün ve saat belirterek hamamınızın haftanın hangi günleri hangi saat
aralıklarında sıcak olması isteğinizi programlarsınız. Bu sayede hiçbir zaman hamamın ısınma
süresini beklemezsiniz. Hamamınız istediğiniz her an sıcak her an kullanıma hazır halde olacak…

0312 397 03 03
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HAMAM MERMER ÇEŞİTLERİ

MARMARA BEYAZ

VOLAKAS

CALACATTA

KEMALPAŞA BEYAZ

BURDUR BEJİ

AFYON BEYAZ

AFYON ŞEKER

MUĞLA BEYAZI

EMPERADOR DARK

EMPERADOR LIGHT

BIANCO CARRARA

HAMAM

MARMARA EKVATOR
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HAMAM
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ILIKLIK
Geleneksel hamamlar üç ana bölümden oluşur. Sıcaklık adıyla anılan mekân hamamın
kendisidir. Camekân adıyla anılan soyunma bölümü hamamın girişi kabul edilir. Ilıklık ise sıcak
hamam ile soğuk soyunma bölümü arasındaki vücudu rahatlatma ve alıştırma mekânıdır.
Soyunma kısmından girerken vücudu sıcak hamama hazırlar... Sıcak hamamdan çıkışta ise
birden soğukluğa çıkmamak için vücudu ılıtmak ve sıcaklığını atmak amaçlı olarak kullanılır.
Büyük tarihi hamamlarda ılıklık geniştir. Ilıtılmış mermer seki oturaklar bulunur. Tuvalet
ve traşlık denilen bölümler ılıklıkta bulunur. Hatta bazı hamamlarda ılıklık içerisinde kese
odaları ve sıcağı sevmeyenler için kurnalı yıkanma alanları da bulunur. Ilıklık, mermer bir
fıskıyeli havuz ile tam bir bedensel ve ruhsal dinlenme alanı haline dönüşür.
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Ağaçlı Otel, Aksaray
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Hamamın her unsuru gibi kapısı da özel ürünler ve özel bir işçilik ile
ortaya çıkar. Hamam kapıları da hamamlar gibi çok farklı tasarımlarda
yapılabilir. Mekânın mimarisine göre tercih edilebileceği gibi mekândan
tamamen bağımsız olarak hamamı tamamlayan bir görsel olarak da
seçilebilir. Osmanlı ve Selçuklu desenleri içeren geleneksel kapılar,
kendi ağırlığı ile doğal yay sistemi kuran tokmaklı kapılar ya da Selçuklu
kündekâri kapılar ahşap modeller arasında sayılabilir.
Aynı bölge içerisinde sauna, buhar odası ve benzer odaların tamamı
cam kapılı ise görsel bütünlük için hamamınızı da aynı tip cam kapı ile
tamamlayabilirsiniz.

Özel Konut, Yeşilbarış Sitesi, İncek, Ankara

HAMAM KAPILARI
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Aura Spa, Karabük

HAMAM
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AC-1

AC-2

AC-3

AC-4

AC-6

AC-10

AC-12

AC-13

AC-15

AC-17

AC-19

AC-20

AC-24

AC-25

AC-30

AC-32

AC-44

AC-45

AC-49

AC-54

AC-56

AC-60T

AC-72

AC-82

AC-85

HAMAM
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ÇİNİLER
Hamamları geleneksel Osmanlı hamamı haline dönüştüren malzeme çinilerdir. Her çini, her desen ve her
renk sizi tarihin derinliklerine götürecek bir görsel şölendir. Çiniler sadece kurna arkalarına uygulanabildiği
gibi, duvarların tamamına ya da hamam çevresine şerit olarak da uygulanabilir.
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P 622

HAMAM

P 621
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P 625

P 62

PANOLAR
Bir hamamı özel kılmak istiyorsanız mutlaka pano kullanmalısınız. Panolar el yapımı özel tasarım desenli çiniler
ile yapılabileceği gibi tamamen mermerden oyma sanat eserleri olarak da karşımıza çıkar.
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Oran Residence, Çankaya

HAMAM TAVANLARI
HAMAM KUBBELERİ
Hamamlar kullanım amaçlarına ve genişliklerine göre farklı stilde tavanlar ile tamamlanır.
Geniş ve yüksek hamamlarda kubbe olmazsa olmazdır. İnce uzun tip hamamlarda ise eliptik
kubbe uygulanabilir. Ev tipi küçük hamamlarda ise daha sade olan ışık havuzlu tavanlar
uygundur.
Hamamlar yüksek nem içeren mekânlar oldukları için mutlaka özel malzemeler ile tavan
yapılmalıdır. Malzemelerin tavan imalatına uygun olmaması durumunda kısa bir süre
içerisinde tavanda çürümeler, dökülmeler, hatta çökmeler meydana gelebilir.
SunCare sadece nemli mekânlarda kullanılan Aqua, CTP veya akrilik hammaddeli ürünler
ile hamam tavanları yapar.
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HAMAM

Crowne Plaza Cappadocia, Nevşehir
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Aura Spa, Karabük

HAMAM
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HAMAM
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HAMAM TAVANLARI
HAMAM KUBBELERİ
Hamamlar kullanım amaçlarına ve genişliklerine göre farklı stilde tavanlar ile tamamlanır.
Geniş ve yüksek hamamlarda kubbe olmazsa olmazdır. İnce uzun tip hamamlarda ise eliptik
kubbe uygulanabilir. Ev tipi küçük hamamlarda ise daha sade olan ışık havuzlu tavanlar
uygundur.
Hamamlar yüksek nem içeren mekânlar oldukları için mutlaka özel malzemeler ile tavan
yapılmalıdır. Malzemelerin tavan imalatına uygun olmaması durumunda kısa bir süre
içerisinde tavanda çürümeler, dökülmeler, hatta çökmeler meydana gelebilir.
SunCare sadece nemli mekânlarda kullanılan Aqua, CTP veya akrilik hammaddeli ürünler
ile hamam tavanları yapar.
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TUZ ODASI

“

“
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DERİN DERİN NEFES ALIN,
RAHATLAYIN.

Tuz, insanlık için çok önemli bir besindir. Sadece gıda olarak değil aynı
zamanda tüm vücut için yenileyici ve onarıcı bir maddedir. Tüm dünya
tarafından bilinen ve kullanılan tuz mağaralarının şifalı etkilerini sağlıklı
yaşam için merkezinize taşıyoruz.

www.suncare.com.tr
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TUZ ODASI
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Tuz odası, tuz mağaralarının şifalı etkilerini sağlıklı yaşam merkezlerine, alternatif tedavi
kliniklerine hatta evlere taşımak için geliştirilmiş sistemlerdir. Tuzun ana özelliği ödem alıcı
olmasıdır. Tuzu solunabilir mikropartiküller halide havaya karıştırmak bu işin ana unsurudur. Bu
mikropartiküller halindeki tuzu solumak, solunum yollarındaki tıkanmaları açar. Anti mikrobiyal
bir madde olan tuz bu sayede solunum yollarını doğal bir yolla temizler. Böylece daha rahat
nefes alabilir, aynı miktarda havayı ciğerlerinize çektiğinizde daha fazla oksijen alabilirsiniz.
Astım, nefes darlığı, KOAH, sinüzit hastalarında ciddi bir rahatlama sağlar. Yine -solunum sistemi
ile ilişkili olarak rahat nefes alamama kaynaklı- uyku düzensizlikleri, uyku bozuklukları, sabahları
yorgun uyanma durumlarında yüksek düzeyde faydası görülen bir yöntemdir.
Tuz terapisi ilk olarak 1843 yılında Dr. Felix Boczkowski ‘nin görev yaptığı Polonya’nın
Wieliczka şehrindeki tuz madeninde (tuz mağarasında) çalışan işçilerin akciğer rahatsızlıklarına
yakalanmadığını fark etmesi ve bu durumu bilimsel olarak ele alıp bulgularını raporlaması ile
başlayan bir süreçtir. Bu olay akabinde Polonya’daki bu maden içerisinde dünyanın ilk tuz terapi
merkezi açılmıştır. Devam eden zamanlarda dünya üzerindeki tuz mağaralarında benzer terapi
merkezleri kurulmuştur. Bu ülkeler arasında Avusturya, Romanya, Kırgızistan, Rusya, Ukrayna,
Slovakya, Belarus, Pakistan ve Nahçivan var. Nahçivan ‘da yer alan Duzdağ Mağarası 1980
yılından beri başta astım ve nefes darlığı olmak üzere solunum sistemi ile ilgili rahatsızlıklar için
hastane olarak hizmet vermektedir.

Crowne Plaza Cappadocia, Nevşehir

TUZ ODASI

TUZ ODASI İMALATI
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TUZ ODASI
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Rahatsızlığı olan ve bu terapi merkezlerine ihtiyaç duyan herkesin dünya üzerinde sayılı olan
bu merkezlere ulaşma imkanı olmamasından dolayı tuz mağaralarının mikroklimatik etkisini
sağlayan çalışmalar yapılmıştır. Spa merkezlerinde, sağlıklı yaşam kulüplerinde ve alternatif tedavi
kliniklerinde benzer mikroklimatik etkileri sağlayan tuz odaları, tuz saunaları gibi hizmetlerle bu
şifalı etkiler sağlanmaya çalışılmaktadır.
SunCare sıvama olarak adlandırılan tanecikli tuzlar ile; görsel etkileri daha yüksek olan himalaya
tuz tuğlaları ile dekoratif şekilde, ya da mağara şeklinde dizayn edilmiş konseptler ile 3 farklı
tipte tuz odası yapar.
Ne kadar dekoratif yaparsanız yapın bir odayı tuz ile kaplamak o odanın tuz odası olması
anlamına gelmez. Tuz odalarının işe yarar olması için mutlaka tuz partikülleri yayan bir tuz
jeneratörü olması gerekmektedir. Tuz jeneratörü olmayan bir tuz odası hiçbir işe yaramaz.
Tuz mağaralarının nefesinizi açan rahatlatıcı etkisi SunCare’in imal ettiği tuz odaları ile artık yanı
başınızda!
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TUZ JENERATÖRLERİ

IYC Spor Merkezi, Kayseri

TUZ ODASI

Tuz jeneratörleri, tuzun mikropartiküller halinde odaya karışmasını sağlayan cihazlardır. Tuz
jeneratörleri sayesinde kullanıcılar tuz mağaralarının rahatlatıcı ve faydalı etkilerini tam olarak
alabilirler. Bu nedenle bu cihazların kullanılmadığı mekânlar tuz odası olarak kabul edilemez.
Bu sistem kullanılacak mekân ve cihaz türüne göre kuru sprey, likit sprey ya da iyonizasyon
sistemi şeklindedir.
Kuru sistemde kristal tuz konulan cihaz, tuzu sprey olarak sunulabilir noktaya dek küçültür.
Spreylenebilir kadar küçük hale getirilen tuz oda içerisine yayılır. Likit spreylemede ise suyun
içinde eriyik halde bulunan tuz bu şekilde spreylenerek oda içerisine yayılır.
İyonizasyon sistemi ise daha düşük düzeyde
sürekli olarak tuz yayan sistemlerdir.
Tuz tuğlaları ile birlikte kullanılır. Sadece
tuz odalarında değil ev ya da işyerlerine
yapılabilecek tuz terapi duvarlarında da
rahatlıkla kullanılabilir. Ev tipi tuz terapi
panellerinde de aynı sistem kullanılır. Sessiz
çalışır. Fan ya da spreyleme sesi duymazsınız.
İyonizasyon sistemi patent hakları sadece
SunCare Spa Uygulamaları ’na aittir.
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TUZ ODASI FAYDALARI
SunCare Tuz Terapi sistemi çalıştığı ortamda, içerisindeki doğal kaya tuzunu mikro partiküller
halinde iyonize ederek tuz mağaralarının mikroklimatik etkisini oluşturur. Bu sayede tuz
mağaralarının sağladığı faydalı etkileri bulunduğunuz her ortamda yaşama imkânı sunar.
Tuz mağaralarında uygulanan tuz terapisinin etkili olduğu rahatsızlıkları şu şekilde sıralayabiliriz:

Astım
Alerjik Astım
Astım Bronşit
Nefes Darlığı
Sinüzit

Kronik Öksürükler
Genel Burun Tıkanıklıkları
Nefes Yoluna Bağlı Horlamalar
Geniz Akıntıları
Uyku Düzensizlikleri
Yorgun Uyanma

Ayrıca tuz terapisi hakkında yapılmış klinik çalışmalarda elde edilen veriler göstermiştir ki; tuz
terapisi alan insanların vücut analizlerinde karbondioksit miktarında düşme, oksijen miktarında
ise yükselme kaydedilmiştir. Artan oksijen miktarına bağlı olarak yaşam kalitesinde ciddi artış
gözlenmiştir.

• Sigara kullananlar,
• İnşaat ya da ahşap imalatı gibi yoğun tozlu ortamlarda çalışanlar,
• Solunum yolu üzerinde olumsuz ortamları olan maden, sanayi ve kimya alanında çalışanlar,
• Büyükşehirlerde trafikte fazla vakit geçirenler,
• Hava kirliliği fazla olan şehirlerde yaşayan insanlar.

TUZ ODASI

Bu çalışma bize gösterir ki;
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Tuz terapisi alması yaşam kalitesinde ciddi bir artış sağlayacaktır. Zaten tuz terapisini astım ya
da nefes darlığı gibi hiçbir rahatsızlığı olmadığı halde kullanın insanlar uyku kalitelerinin arttığını;
sabahları dinç ve zinde bir şekilde uyandıklarını ifade etmişlerdir. Tuz aynı zamanda doğal
bir antiseptiktir. Yani doğal antimikrobiyal bir maddedir. Tarihin ilk zamanlarından beri et ve
benzeri gıda maddelerini bozulmadan saklamak için tuzlama işlemi yapılır. Tuz terapisi de etki
ettiği ortama tuz iyonize ettiği için ortam içerisinde anti bakteriyel bir etki gösterir, mikropların
etkinlik düzeyini düşürür.
Tuz terapisi hakkında daha teknik ve bilimsel verileri de şu şekilde sıralayabiliriz:
Tuz Terapisi Hakkında Yayınlanmış Tıbbi Makaleler :

TUZ ODASI

1- Kronik bronşit rahatsızlığı olan 49 hasta üzerinde yaptığımız araştırmada tuz terapisinin
serbest oksijen radikallerinin dağılımını düzenlediğini, lokal bağışıklığı artırdığı ve klinik seyri
hızlandırdığı tespit edilmiştir.
2- Kronik bronşit hastalarında klinik tedaviye ek olarak uygulanan tuz terapisinin tedavinin
seyrine olumlu katkılar yaptığı belirlenmiştir.
3- Farklı solunum hastalıklarına sahip 124 hasta ile yaptığımız araştırmada, tuz terapisi uygulanan
hastaların çoğunluğunun klinik durumlarına gelişme gözlenmiş, bronşiyal rezistansta düşme
tespit edilmiştir.
4- Akut solunum yetmezliği yaşayan 393 astım ve kronik obstrüktif akciğer hastası ile yaptığımız
çalışma bize gösterdi ki; asıl tedavinin yanında uygulanan tuz terapisi klinik ve paraklinik
parametrelerde (solunum frekansı, oksijen satürasyonu ve kan gazlarının parsiyel basıncı)
kayda değer gelişim göstermiştir.
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5- Astım rahatsızlığı olan 32 hasta ile yaptığımız araştırmada, tedaviye ek olarak uygulanan tuz
terapisi aşırı bronşiyal duyarlıllığı azaltmıştır.
6- Kronik bronşit ve astım rahatsızlığı olan 29 hasta ile yapılan çalışmada, tuz terapisinin
akciğerlerin hava akış parametrelerinde ve kan basıncında kayda değer pozitif sonuçlar elde
edilmiştir.
1- Effectiveness of halotherapy of chronic bronchitis patients, Voprosy Kurortologii, Fizjoterapii, I Lechebnoi Kultury, 2000/6:21-24
2- Effects of halotherapy on free radical oxidation in patients with chronic bronchitis, Klinische Kaia Meditsina, 2000, 78(12):37-40
3- Halotherapy for treatment of respiratory diseases, Journal of Aerosol Medicine, 1995(8),3:221-232
4- SaltMed, Therapeutics, Pharmacology and Clinical Toxicology, 2010/3:201-204
5- The effect of salt chamber treatment on broncial hyperresponsiveness in asthmatics, Allergy, 2006/61:605-610
6- The use of artificial microclimate chamber in the treatment of patients with chronic obstructive lung diseases, Voprosy Kurortologii,
Fizjoterapii, I Lechebnoi Kultury, 1997/4:19-21

Tuz terapisini bebeklerden yaşlılara her yaş grubu rahatlıkla kullanabilir. Tuz terapisi bir ilaç
değildir. Var ise kullandığınız ilaçlar ile kimyasal reaksiyonlar göstermez, etkileşime girmez.
Ancak yine de tuz terapisinin tavsiye edilmediği durumlar vardır:

Uyarı: SunCare Tuz Terapi Sistemi, rahatsızlıklarınızı doğrudan tedavi eden tıbbi bir cihaz ya da
ilaç değildir. Tuz terapisi yukarıda bahsedilen rahatsızlıkları olanlar için yaşam kalitesini artırmaya
yönelik tasarlanmış bir sistemdir. Tüm rahatsızlıklarınız için öncelikli olarak doktorunuza
başvurunuz.

TUZ ODASI

• Yüksek tansiyon hastaları
• Kalp yetmezliği olanlar
• Böbrek ve safra taşı olanlar
• Kanser tedavisi görenler
• Tüberküloz (Verem) hastaları
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ÖZEL SPA
UYGULAMALARI

“

BEKLENTİLERİ
STANDARTLARIN ÜSTÜNDE
OLANLARA...

“
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Sauna, buhar odası ya da hamam gibi standart hizmetlerin ötesinde uygulamalar
sunmanız için bir çok alternatifiniz var. Kar çeşmesinden macera duşa, şok
duşlardan çamur banyolarına, ısıtmalı yataklardan masaj ünitelerine kadar
tamamlayıcı spa uygulamaları SunCare ile hizmetinizde...
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UYGULAMALARI
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ŞOK DUŞ KOVASI
Sauna ve buhar odası gibi sıcak mekânlardan çıkışta ihtiyaç olan şoklama için yepyeni bir duş
şekli…
Tek bir hamle ile kullanıcının tepesinden dökülen soğuk su…
Tamamen ahşaptan imal edilmiş 15 litre su kapasitesine sahiptir. Otomatik şamandıralıdır.
Suyunu otomatik olarak doldurur ve doldurma tamamlanınca sistem kullanıma hazır hale gelip
durur. Kullanım için yükseklik en az 240 cm olmalıdır.
Şok havuzlarına göre çok daha ekonomik ve çok daha hijyenik bir sistemdir.
Şok duş kovası ile spa mekânlarını hareketli ve eğlenceli hale dönüştürün.

AP Green Tower, Ankara

ÖZEL SPA
UYGULAMALARI
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MACERA DUŞ
Macera Duşları sizi başka diyarlara götürecek…
Farklı yağmurlama duş seçenekleri, doğanın içinden kokular, görsel ışık oyunları, gök gürültüsü,
tropik efektler ve sürpriz özellikler… Bütün duyularınızı harekete geçirir. Şimdiye kadar
hissetmediğiniz, yaşamadığınız farklı bir ferahlama hissini yaşatır.

Sirello Evleri, Çorlu, Tekirdsağ

BAMBAŞKA BİR DUŞ DENEYİMİ…

Özellikle her SPA merkezi ve spor kulübünün projesinde yer alması gereken bir sistem…
Program 1: Programın başlatılmasının ardından kullanıcıya sıcak kokulandırılmış sağanak tropikal
bir yağmur ortamı oluşturulur. Yağmurun başlaması ile birlikte eş zamanlı olarak okyanus sesi
kırmızı bir ışıkla birlikte bütünlük kazanır.
Program 2: Sıcak tropikal yağmur yerini soğuk bir yağmur dalga duşu ve sis yağmuruna bırakır.
Yağmurun türü kullanılan püskürtücüye bağlıdır. Kabin ışık ambiyansı kırmızdan maviye su sesi
efekti eşliğinde yumuşak bir geçiş sağlar.
Program 3: Yan nozullardan sıcak, meyve kokuları ile bezenmiş bir tropikal yağmur püskürtülmeye
başlanır. Kullanıcı kasırga, fırtına ışık animasyonu ile başlayan şimşek sesi efektleriyle devam eden
sıcak bir ortamın içerisinde rahatlar.
Program 4: Yan nozullar üzerinden sıcak su ile masaj yapar. Kabin ışık ambiyansı maviden kırmızıya
dalga ve martı sesleri eşliğinde yumuşak bir geçiş sağlar. Programın son adımında yan püskürtücülerden
sıcak masaj ve sis nozullarından serin bir sisli yağmur püskürtmesi baslar. Kabin ışığı kuş cıvıltıları
eşliğinde maviden yeşile; yeşilden kırmızıya doğru yumuşak bir geçiş yapar.
Hatırlatma: Macera duşların makine kontrol ünitesi için teknik bir hacme ihtiyacınız vardır.

ÖZEL SPA
UYGULAMALARI

4 programlı macera duş sistemi çalışma örneği:
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ISITMALI YATAKLAR
Spa merkezlerinin dinlenme alanlarında en çok tercih edilen üründür. Sıcak-soğuk uygulamalardan sonra
bedenin dinlenmesi için kullanılır. Özel ergonomik tasarımları sayesinde vücudunuzu sarar.
Kan dolaşımını düzenler. Sinir sistemi üzerinde sakinleştirici etki yapar. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kaslarda var olan krampların çözülmesine yardımcı olur. Vücudunuzun sıcak veya soğuk terapilerden
sonra normale dönmesini sağlar.

ÖZEL SPA
UYGULAMALARI

•
•
•
•
•
•

Cam mozaik / mermerden yapılabilir.
Renk ve desen seçilebilir.
Elektrikli ısıtma sistemi içerir.
Kontrol panellidir.
Ölçüleri: 70 x 205 x 86 cm
Özel ölçülerde imalat yapılabilir.

0312 397 03 03
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KAR ÇEŞMELERİ
Sauna veya buhar odası gibi sıcak mekânlardan çıktıktan sonra vücudu serinletmek
için kullanılan başka bir yöntem. Şok duş veya şok havuzuna göre daha yumuşak
bir soğuklama etkisi sağlar. Kar çeşmesinden alınan kar kollara ve bacaklara, sonra
vücudun diğer bölgelerine dairesel hareketlerle sürülür. Cildi canlandırır, kan
dolaşımını hızlandırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
Mermer, cam mozaik, ahşap veya krom gibi malzemeler kullanılarak farklı tasarımlar
ile imal edilebilir.

ÖZEL SPA
UYGULAMALARI

Kar çeşmeleri fotoselli sistem ile çalışır. Kar çanak içerisinde belli bir seviyeye
geldiğinde sistem beklemeye geçer. Çanak içerisindeki kar kullanıldıkça cihaz
devreye girer, kar üretir. Son derece ekonomik ve bakım gerektirmeyen bir spa
uygulamasıdır.

Özel Konut, Belek, Antalya
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KAR ODASI

ÖZEL SPA
UYGULAMALARI

Kar odası, yüksek düzeyde ısı yalıtımına sahip ve özel teçhizatlar ile sabit düşük sıcaklıklarda
tutulan soğuk terapi odalarıdır. Kar çeşmesi gibi buhar odası ve sauna gibi yüksek sıcaklıklı
mekânlardan çıktıktan sonra kan dolaşımını düzenlemek için kullanılır. Ancak kar çeşmesi
el ile vücuda bölgesel olarak uygulanırken kar odası bu imkanı tüm vucuda uygulama şansı
sunar. Giriş kısmında ön ılıklık mekânı ve cihazların konumlandırılması için özel bir teknik
odaya ihtiyacı vardır. Sade ve modern yapılabildiği gibi mağara tipi etkileyici bir tasarım da
kullanılabilir.

0312 397 03 03
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ÇAMUR BANYOSU

Buhar jeneratörünün devreye girmesiyle birlikte çamur tekrar nemlenir. Nemlenen
çamur cilt üzerinde bulunan kirleri içine emer.
Rassoul ritüeli duş ile sona erer.
Doğal terapiler arasında sayılan Rassoul hastalıklara karşı önlem olarak kullanılır.
Bağışıklık ve dolaşım sistemlerini uyararak vücudu rahatlatır ve güçlendirir.
Çamur banyoları özellikle kuru ve hassas, hasar görmüş ciltleri destekler.
Akne, sivilce ve egzamalara iyi gelen bir banyo türüdür.

ÖZEL SPA
UYGULAMALARI

Eski bir Arap ritüeli olan rassoul çamur banyosu olarak tanınmıştır. Buhar banyosu ile
çamurun birleşiminden oluşur. Vücuda özel bir çamur karışımı uygulanır. Isıtmalı oturma
gruplarından gelen sıcaklıkla çamurun vücutta kuruması sağlanır.
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DİNLENME YATAKLARI
SunCare dinlenme yatakları spa merkezinizde ılıklık, dinlenme ve havuz alanlarında ergonomik dizayn
ve konforuyla müşterilerinize mükemmel bir deneyim sunar.
•
•
•
•

Projeniz doğrultusunda özel ölçü, ahşap ve deri renk alternatifleriyle alanlarınızda holistik mekanlar
yaratın.
Su, nem ve buhara dayanıklı ahşap gövde...
Vücudu saran ergonomik tasarım...
Yoğun kullanıma dayanıklı özel kaplama...

ÖZEL SPA
UYGULAMALARI

Spa Soft

Spa Loft

Comfort

0312 397 03 03
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Carmen

Relax

ÖZEL SPA
UYGULAMALARI

Soul
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MASAJ YATAKLARI
SunCare masaj yatakları özgün ve modern tasarımlarıyla masaj odası projelerinize uygun alternatif seçenekler

ÖZEL SPA
UYGULAMALARI

sunuyor.
•

Sabit ya da motorlu hareket sistemi

•

Minder ısıtma

•

Havlu ve taş ısıtmalı opsiyonlar

•

Ahşap ve deri renk alternatifleri

Lily

Soft Line

Salt

Trend

Violet

0312 397 03 03

Crowne

139

King

White

ÖZEL SPA
UYGULAMALARI

Exellance

www.suncare.com.tr

Ayurveda
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TUZ TERAPİ PANELLERİ
SunCare Tuz Terapi Paneli; tuz mağaralarının ve tuz
odalarının şifalı etkilerini evinizde/ofisinizde yaşamanızı
sağlamak için tasarlandı.
Tuz mağaralarının nefesinizi açan rahatlatıcı etkisi artık
sizinle!
SunCare Tuz Terapi Paneli’ni kullanmaya başladığınız ilk
günden itibaren etkisini hissedeceksiniz.

SunCare Tuz Terapi Paneli Nasıl Çalışır?

ÖZEL SPA
UYGULAMALARI

SunCare Tuz Terapi Paneli patentli özel yöntemi ile tuzu iyonize ederek mikropartiküller
şeklinde havaya karıştırır. Kullandığımız tuz, madenden çıktığı haliyle, içerisindeki tüm mineral
maddeleri ile birlikte, en saf ve doğal haliyle alınır. Daha kısa bir ifade ile SunCare Tuz Terapi
Paneli hiçbir kimyasal katkısı olmayan doğal kaya tuzu kullanır. SunCare Tuz Terapi Paneli tablo
gibi, duvarınıza asabileceğiniz bir yapıda tasarlanmıştır. Yer kaplamaz. Başta evler ve ofisler
olmak üzere tüm yaşam alanlarında rahatlıkla kullanılır. Panelin ana yapısında ahşap kullanılmıştır.
Kullanılan malzeme tamamen doğaldır. Koku ya da nem gibi hiçbir olumsuz etkisi yoktur.
Elektrik ile çalışır. Tasarruflu bir ampül kadar elektrik tüketir. Sistem açıldıktan bir süre sonra
içerisindeki doğal kaya tuzunu iyonize ederek odanızdaki havaya karıştırır. Çalıştığı ortamda tuz
mağaralarının mikroklimatik etkisini sağlar.

0312 397 03 03
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Tuz Terapi Paneli nerelerde kullanılır?
• Evler
• Ofisler
• Kreşler ve Öğrenci Yurtları

•
•
•

Otel Odaları
Misafirhaneler
Bekleme Salonları

Tuz terapisi hakkında yapılmış klinik çalışmalarda
elde edilen veriler göstermiştir ki; tuz terapisi
alan insanların vücut analizlerinde karbondioksit
miktarında düşme, oksijen miktarında ise yükselme
kaydedilmiştir. Artan oksijen miktarına bağlı olarak
yaşam kalitesinde ciddi artış gözlenmiştir.
Detaylı bilgi için sayfa:87

Bu çalışma bize gösterir ki;
Sigara kullananlar, yoğun tozlu ortamlarda çalışanlar,
solunum yolu üzerinde olumsuz ortamları olan
maden, sanayi ve kimya alanında çalışanlar,
büyükşehirlerde trafikte fazla vakit geçirenler,
hava kirliliği fazla olan şehirlerde yaşayan insanların,
tuz terapisi alması yaşam kalitesinde ciddi bir artış
sağlayacaktır. Zaten tuz terapi panelini astım ya da nefes darlığı gibi
hiçbir rahatsızlığı olmadığı halde kullanın insanlar uyku kalitelerinin arttığını ve sabahları dinç ve
zinde bir şekilde uyandıklarını ifade etmişlerdir.

Tuz terapisinin etkili olduğu rahatsızlıkları şu şekilde sıralayabiliriz:
Astım
Alerjik Astım
Astım Bronşit
Nefes Darlığı

Sinüzit
Nefes Yoluna Bağlı Horlamalar
Kronik Öksürükler
Genel Burun Tıkanıklıkları

Geniz Akıntıları
Uyku Düzensizlikleri
Yorgun Uyanma

ÖZEL SPA
UYGULAMALARI

Tuz aynı zamanda doğal bir antiseptiktir. Yani
doğal antimikrobiyal bir maddedir. Tarihin
ilk zamanlarından beri et ve benzeri gıda
maddelerini bozulmadan saklamak için tuzlama
işlemi yapılır. Tuz terapi paneli de etki ettiği
ortama tuz iyonize ettiği için ortam içerisinde
anti bakteriyel bir etki gösterir, mikropların
etkinlik düzeyini düşürür. Bu özelliği ile kreşler,
öğrenci yurtları, bekleme salonları gibi kalabalık
mekânlarda kullanılması bu mekânları daha
hijyenik olmasını sağlar.
Tuz terapi panelinin patent hakları SunCare‘e aittir.

www.tuzterapipaneli.com
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SPA MASAJ
HAVUZLARI

“

HİDROMASAJIN
PAHA BİÇİLEMEYEN
DENEYİMİNİ YAŞAMALISINIZ...

“
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Sıcak termal suyun sağladığı rahatlatıcı etki artık evinizde...
Vücudunuzu saran özel tasarımlarıyla baştan ayağa profesyonel
hidromasaj sunan SPA ürünleri birçok farklı alternatif ile
SunCare’de...

www.suncare.com.tr
Oran Residence, Çankaya, Ankara
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SPA MASAJ
HAVUZLARI

0312 397 03 03
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TİTANİC

SPA HAVUZLAR

Ebat (cm)

200x250

İç Derinlik

80

Dış Yükseklik

95

Su Hacmi (L)

1637
3 adet 1,6 hp hidro masaj motor
3 adet 0,700 watt blower motor

Özellikler

7

MARQUİSE

SPA HAVUZLAR

Ebat (cm)

240x240

İç Derinlik

80

Dış Yükseklik

95

Su Hacmi (L)

1661
3 adet 1,6 hp hidro masaj motor
3 adet 0,700 watt blower motor

Özellikler

7

HONEYMOON

95

SPA HAVUZLAR

Ebat (cm)

230x230

İç Derinlik

80

Dış Yükseklik

95

Su Hacmi (L)

1637
3 adet 1,6 hp hidro masaj motor
3 adet 0,700 watt blower motor

Özellikler

7

VİPRAMAX
SPA MASAJ
HAVUZLARI

71

87

SPA HAVUZLAR

Ebat (cm)

220x220

İç Derinlik

80

Dış Yükseklik

95

Su Hacmi (L)

1233
3 adet 1,6 hp hidro masaj motor
3 adet 0,700 watt blower motor

Özellikler

7

72
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SPA HAVUZLAR

Ebat (cm)

210x210

İç Derinlik

80

Dış Yükseklik

95

Su Hacmi (L)

1568
3 adet 1,6 hp hidro masaj motor
3 adet 0,700 watt blower motor

Özellikler

7

FOREVER

64

SPA HAVUZLAR

Ebat (cm)

200x200

İç Derinlik

80

Dış Yükseklik

95

Su Hacmi (L)

936
3 adet 1,6 hp hidro masaj motor
1 adet 0,700 watt blower motor

Özellikler

7

VİVA

52

SPA HAVUZLAR

Ebat (cm)

165x210 - 165x240

İç Derinlik

60

Dış Yükseklik

70

Su Hacmi (L)

864 / 914
2 adet 1,6 hp hidro masaj motor
2 adet 0,700 watt blower motor

Özellikler

7

HAWAİİ

24

47

SPA HAVUZLAR

Ebat (cm)

180x180

İç Derinlik

50

Dış Yükseklik

70

Su Hacmi (L)

540
6 adet yandan su jeti +12 adet sırt su jeti
24 adet blower jeti

Özellikler

7

34

SPA MASAJ
HAVUZLARI

QUEENMARY

145
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SOPHİA

SPA HAVUZLAR

Ebat (cm)

140x190

İç Derinlik

50

Dış Yükseklik

70

Su Hacmi (L)

410
8 adet yandan su jeti +6 adet sırt su jeti
20 adet blower jeti

Özellikler

7

PURE

MİNİ SPA HAVUZLAR

Ebat (cm)

220x220

İç Derinlik

50

Dış Yükseklik

70

Su Hacmi (L)

810
1 adet 1,1 hp hidro masaj motor
1 adet 0,700 watt blower motor

Özellikler

7

ÇAĞLAYAN

39

MİNİ SPA HAVUZLAR(TAŞMALI)

Ebat (cm)

165x235

İç Derinlik

50

Dış Yükseklik

70

Su Hacmi (L)

485

Özellikler

1 adet 1,6 hp hidro masaj motor
1 adet 0,700 watt blower motor
7

EROS
Ebat (cm)
İç Derinlik
SPA MASAJ
HAVUZLARI

64

Dış Yükseklik
Su Hacmi (L)
Özellikler

27

MİNİ SPA HAVUZLAR(TAŞMALI)

185x185 / 175x175 / 165x165 / 150x150
h50: 185x185/175x175/165x165
h38: 150x150
h70: 185x185/175x175/165x165
h54: 150x150
465 / 396 / 324 / 289
1 adet 1,6 hp hidro masaj motor
1 adet 0,700 watt blower motor
7

38

www.suncare.com.tr

SPA MASAJ
HAVUZLARI

Crowne Plaza Cappadocia, Nevşehir

0312 397 03 03
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Hammam, Maltepe, Ankara

SPA MASAJ
HAVUZLARI
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MİNİ SPA HAVUZLAR

Ebat (cm)

170x170 / 180x180 / 190x190

İç Derinlik

50

Dış Yükseklik

67/67/70

Su Hacmi (L)

402 / 454 / 504
1 adet 1,6 hp hidro masaj motor
1 adet 0,700 watt blower motor

Özellikler

7

AQUAMARİNA

32

39

MİNİ SPA HAVUZLAR

Ebat (cm)

150x150 / 160x160 / 180x180

İç Derinlik

38/42/38

Dış Yükseklik

54/60/54

Su Hacmi (L)

228/252/328
1 adet 1,6 hp hidro masaj motor
1 adet 0,700 watt blower motor

Özellikler

7

VİCTORİA

32

39

MİNİ SPA HAVUZLAR

Ebat (cm)

140x190 / 180x200

İç Derinlik

38/50

Dış Yükseklik

54/70

Su Hacmi (L)

302/878
1 adet 1,6 hp hidro masaj motor
1 adet 0,700 watt blower motor

Özellikler

7

MARGARİTA

34

MİNİ SPA HAVUZLAR

Ebat (cm)

155x190 / 155x190

İç Derinlik

38/50

Dış Yükseklik

54/70

Su Hacmi (L)

396/515
1 adet 1,6 hp hidro masaj motor
1 adet 0,700 watt blower motor

Özellikler

7

34

SPA MASAJ
HAVUZLARI

SUİTE

149
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PERLA

MİNİ SPA HAVUZLAR

Ebat (cm)

120x180 / 130x200

İç Derinlik

50

Dış Yükseklik

70

Su Hacmi (L)

384/450
1 adet 1,6 hp hidro masaj motor
1 adet 0,700 watt blower motor

Özellikler

7

GEMİNİ

MİNİ SPA HAVUZLAR

Ebat (cm)

100x190 / 110x190

İç Derinlik

50

Dış Yükseklik

67

Su Hacmi (L)

326/384
1 adet 1,6 hp hidro masaj motor
1 adet 0,700 watt blower motor

Özellikler

7

PALOMA

27

MİNİ SPA HAVUZLAR

Ebat (cm)

120x200

İç Derinlik

50

Dış Yükseklik

70

Su Hacmi (L)

286
1 adet 1,6 hp hidro masaj motor
1 adet 0,700 watt blower motor

Özellikler

7

SOFT
SPA MASAJ
HAVUZLARI

27

Ebat (cm)
İç Derinlik
Dış Yükseklik
Su Hacmi (L)
Özellikler

22

MİNİ SPA HAVUZLAR

110x190
40
54
220
1 adet 1,6 hp hidro masaj motor
1 adet 0,700 watt blower motor
7

26

0312 397 03 03
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TENSO

MİNİ SPA HAVUZLAR

Ebat (cm)

100x180/110x180 / 110x210 / 110x220/130x200

İç Derinlik

50

Dış Yükseklik

67

Su Hacmi (L)

315 / 344 / 376 / 389 / 450
1 adet 1,6 hp hidro masaj motor
1 adet 0,700 watt blower motor

Özellikler

7

ESTER

22

MİNİ SPA HAVUZLAR

Ebat (cm)

120x200

İç Derinlik

38

Dış Yükseklik

54

Su Hacmi (L)

286
1 adet 1,6 hp hidro masaj motor
1 adet 0,700 watt blower motor

Özellikler

7

LEGO AHŞAP

24

SPA HAVUZLAR

Ebat (cm)

120 x 200

İç Derinlik

50

Dış Yükseklik

70

Su Hacmi (L)

280
hidromasaj sistem seçenekleri,
2 adet iroko ahşap çekmece,
1 adet iroko küvet üstü kapaklı saklama alanı
7

Bluetooth

7

71

7 Renkli Su
Altı Led Işık

Jetli Süper
Sistem

24

SPA MASAJ
HAVUZLARI

Özellikler
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KOMPAKT
SİSTEMLER

“

“
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BANYONUZU
SPA MERKEZİNE ÇEVİRİN...

Banyo sadece duş almaktan ibaret değildir. Beklentilerinizi yüksek tutun. Bir tek
ünite ile banyonuz ister jakuzi olsun, ister hidromasaj yapsın, isterseniz buhar
odası haline dönüşsün.
SunCare ile her banyonuz sağlık suyu olsun...

www.suncare.com.tr

TBMM Eski Lojmanları, Çankaya, Ankara
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KOMPAKT
SİSTEMLER
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MARİNA

Ebat (cm)
Marina

Özellikler
Mini Marina

STANDART

COMPACT SİSTEMLER

Mini Marina h 213,5: 100x100 /110x110
Mini Marina h 208,5: 120x120 /130x130
/140x140
Marina h 218,5: 120x120 /130x130
/140x140/150x150
Marina h 223,5: 110x110
Oriana panelli küvet
Samba panelli küvet
14

OPSİYON

MAXİMA
Ebat (cm)

1 2 3
4 5 6
7 8 9

COMPACT SİSTEMLER

135x135/145x145

Yükseklik (cm)
Özellikler
STANDART

223,5
Olivia basamak panelli küvet
2 adet ışıklı alüminyum pano
22

OPSİYON

CARİZMA
Ebat (cm)
Yükseklik (cm)
Özellikler
STANDART

1 2 3
4 5 6
7 8 9

COMPACT SİSTEMLER

130x130 /140x140
223,5
Rondo basamak panelli küvet
Alüminyum oval kolonlar
2 adet ışıklı alüminyum pano
16

OPSİYON

1 2 3
4 5 6
7 8 9

DERYA

YÜKSEK OTURMALI MİNİ
KÜVETLİ COMPACT SİSTEM

Ebat (cm)

140x140

Yükseklik (cm)
Özellikler

KOMPAKT
SİSTEMLER

STANDART
OPSİYON

208,5
Seza oval oturmalı mini küvet
18
1 2 3
4 5 6
7 8 9

0312 397 03 03

COMPACT SİSTEMLER

Ebat (cm)
Yükseklik (cm)
Özellikler
STANDART

85x170
223,5
Calipso panelli küvet
Işıklı alüminyum pano
14

OPSİYON

İBERİA

COMPACT SİSTEMLER

Ebat (cm)

h 213,5: 90x120 /100x140 /100x150 /105x165
h 223,5:100x140 /100x150 /100x160 /105x165
h 223,5: 90x130

Özellikler

Calipso küvet
Liza panelli küvet
Işıklı alüminyum pano

İberia

STANDART
Mini İberia

1 2 3
4 5 6
7 8 9

14

OPSİYON

1 2 3
4 5 6
7 8 9

TİAGA

COMPACT SİSTEMLER

Ebat (cm)

105x170

Yükseklik (cm)
Özellikler
STANDART

223,5
Calipso panelli küvet
Işıklı alüminyum pano
22

OPSİYON

ELEGANT
Ebat (cm)
Yükseklik (cm)
Özellikler
STANDART
OPSİYON

1 2 3
4 5 6
7 8 9

COMPACT SİSTEMLER

130x180 /140x190
234,5
Fonte basamak panelli küvet
Işıklı alüminyum pano
22
1 2 3
4 5 6
7 8 9

KOMPAKT
SİSTEMLER

STELLO
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TİBERİDE
Ebat (cm)
Yükseklik (cm)
Tiberide

Özellikler
STANDART

COMPACT SİSTEMLER

h 213,5: 75x160 / 75x170
h 223,5: 75x160 / 75x170
213,5 / 223,5
Optima panelli küvet
Taron panelli küvet
Akrilik oturmalı compact duvar
14

OPSİYON

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Mini Tiberide

ÖZGÜN

YAŞLILAR VE BEDENSEL ENGELLİLER
İÇİN COMPACT (Medikal)

Ebat (cm)

80x140

Yükseklik (cm)
Özellikler
STANDART

215
Comfort bedensel engelli küvet
7

OPSİYON

ELİTE
Ebat (cm)
Yükseklik (cm)
Özellikler
STANDART

1 2 3
4 5 6
7 8 9

COMPACT SİSTEMLER

80x150 /80x160 /80x170 /80x180
/100x150/100x160
223,5
Calipso panelli küvet
Işıklı alüminyum pano
Akrilik oturmalı compact duvar
14

OPSİYON

ALFA

1 2 3
4 5 6
7 8 9

COMPACT SİSTEMLER

85x160 /85x170

Ebat (cm)
Yükseklik (cm)
Özellikler

KOMPAKT
SİSTEMLER

STANDART
OPSİYON

223,5
Fantasia panelli küvet
Işıklı alüminyum pano
14
1 2 3
4 5 6
7 8 9

0312 397 03 03

COMPACT SİSTEMLER

Ebat (cm)
Yükseklik (cm)
Özellikler
STANDART

85x170
223,5
Fantasia panelli küvet
Akrilik dış raf
Işıklı alüminyum pano
22

OPSİYON

TREVİ

1 2 3
4 5 6
7 8 9

COMPACT SİSTEMLER

Ebat (cm)
Yükseklik (cm)
Özellikler
STANDART

85x190
223,5
Multi panelli küvet
Işıklı alüminyum pano
14

OPSİYON

FABİOLA

1 2 3
4 5 6
7 8 9

COMPACT SİSTEMLER

Ebat (cm)

90x182

Yükseklik (cm)
Özellikler
STANDART

223,5
Santafe panelli küvet
Akrilik oturmalı compact duvar
Işıklı alüminyum pano
14

OPSİYON

SUNNİVA

1 2 3
4 5 6
7 8 9

COMPACT SİSTEMLER

Ebat (cm)

90x120x180

Yükseklik (cm)
Özellikler
STANDART
OPSİYON

223,5
Royal panelli küvet
Işıklı alüminyum pano
14
1 2 3
4 5 6
7 8 9

KOMPAKT
SİSTEMLER

LEDA
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ARTE
Ebat (cm)
Yükseklik (cm)
Özellikler

İKİ DUVAR ARASI
COMPACT SİSTEMLER

95x190 /100x200 /105x210
223,5
Cindy panelli küvet
Işıklı alüminyum pano
22

STANDART
OPSİYON

VARENDO
Ebat (cm)
Yükseklik (cm)
Özellikler
STANDART

1 2 3
4 5 6
7 8 9

COMPACT SİSTEMLER

95x190 /100x200 /105x210
223,5
Cindy panelli küvet
Işıklı alüminyum pano
22

OPSİYON

LİNK

1 2 3
4 5 6
7 8 9

COMPACT SİSTEMLER

Ebat (cm)
Yükseklik (cm)
Özellikler
STANDART

100x190
223,5
Fiore panelli küvet
Işıklı alüminyum pano
14

OPSİYON

SCARLET

1 2 3
4 5 6
7 8 9

COMPACT SİSTEMLER

Ebat (cm)

155x190

Yükseklik (cm)
Özellikler

KOMPAKT
SİSTEMLER

STANDART
OPSİYON

218,5
Margarita panelli küvet
14
1 2 3
4 5 6
7 8 9

0312 397 03 03

Ebat (cm)

COMPACT SİSTEMLER

90x90 /100x100

Yükseklik (cm)
Özellikler
STANDART

212
Vesta panelli duş teknesi
Akrilik oturmalı compact duvar
14

OPSİYON

CALDİMAX

1 2 3
4 5 6
7 8 9

COMPACT SİSTEMLER

Ebat (cm)

130x130

Yükseklik (cm)
Özellikler

STANDART

212
Duş teknesi
Akrilik oturmalı 2 adet compact duvar
Işıklı alüminyum pano (2 adet)
Alüminyum oval kolonlar
22

OPSİYON

CALVİN
Ebat (cm)
Yükseklik (cm)
Özellikler
STANDART

1 2 3
4 5 6
7 8 9

COMPACT SİSTEMLER

110x110 /120x120 /130x130
212
Vesta panelli duş teknesi
Akrilik oturmalı compact duvar
22

OPSİYON

NEVADA
Ebat (cm)
Yükseklik (cm)
Özellikler
STANDART
OPSİYON

1 2 3
4 5 6
7 8 9

COMPACT SİSTEMLER

90x90 /100x100
212
Lara panelli duş teknesi
Akrilik oturmalı compact duvar
14
1 2 3
4 5 6
7 8 9

KOMPAKT
SİSTEMLER

BOLERO
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SAROS

COMPACT SİSTEMLER

Ebat (cm)

90x90 /100x100

Yükseklik (cm)
Özellikler

212
Armada panelli duş teknesi
Akrilik oturmalı compact duvar
14

STANDART
OPSİYON

MONACO
Ebat (cm)
Yükseklik (cm)
Özellikler
STANDART

1 2 3
4 5 6
7 8 9

COMPACT SİSTEMLER

80x100 /80x110 /80x120 /80x130 /80x140
212
Prida panelli duş teknesi
Akrilik oturmalı compact duvar
14

OPSİYON

CARLO
Ebat (cm)
Yükseklik (cm)
Özellikler
STANDART

1 2 3
4 5 6
7 8 9

COMPACT SİSTEMLER

90x110 /90x120 /90x130 /
90x140 /100x130 /100x140 /100x150
212
Pica panelli duş teknesi
Akrilik oturmalı compact duvar
14

OPSİYON

MALTA
Ebat (cm)
Yükseklik (cm)
Özellikler

KOMPAKT
SİSTEMLER

STANDART
OPSİYON

1 2 3
4 5 6
7 8 9

COMPACT SİSTEMLER

80x100 /80x110 /80x120 /80x130 /80x140
90x110 /90x120 /90x130 /90x140
212
Lima panelli duş teknesi
Akrilik oturmalı compact duvar
14
1 2 3
4 5 6
7 8 9

0312 397 03 03

SAUNAS 1

SAUNA+COMPACT SİSTEMLER

110x170 /140x180

Ebat (cm)
Yükseklik (cm)

212
Panelli duş teknesi
Dış cephe 6 mm temperli cam kabin
İç bölme 4 mm temperli cam kabin
Akrilik dış raf

Özellikler

14

STANDART
OPSİYON

1 2 3
4 5 6
7 8 9

SAUNAS 2

SAUNA+COMPACT SİSTEMLER

90x180 /120x180 /130x180 /150x180
160x180 /170x180 /180x180 /100x200
120x200 /130x200 /140x200 /150x200
160x200 /110x220 /100x240
212
Panelli duş teknesi
Dış cephe 6 mm temperli cam kabin
İç bölme 4 mm temperli cam kabin
Akrilik dış raf

Ebat (cm)
Yükseklik (cm)
Özellikler

14

STANDART
OPSİYON

22

1 2 3
4 5 6
7 8 9

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Standart
Tepe Duşu

Standart
El Duşu

Sağ & Sol
Seçeneği

Opsiyonel Opsiyonel
Küvet Isıtıcı
Dijital
Seçenekleri Kontrol
Panosu

Opsiyonel Hidromasaj
Buhar
Sistem
Sistemi
Seçenekleri

KOMPAKT
SİSTEMLER

Masaj Jetli
Şok Duş
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Havuz ve Spa Uygulamaları’nda kalite bir alternatif değil zorunluluktur.

Bu kataloğun telif hakları Dağcılar Grup İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Fikri Mülkiyet Hukuku ile koruma altındadır.
Kataloğun tasarımı ve katalogda yayınlanan yazılar ve görsellerin her hakkı saklıdır. Dağcılar Grup İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı izni olmadan bu kataloğun
içerisinde yer alan yazı ve fotoğrafların tamamı ya da herhangi bir bölümü kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, alıntı yapılamaz ve yayınlanamaz.
SunCare, bu katalogda yer alan ürün, model ve renklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

HAVUZ VE SPA UYGULAMALARI

www.karamete.com.tr

Susuz Mahallesi Dempa Sanayi Sitesi,
Dempa Cad. No: 19 Y.Mahalle / ANKARA
T: 0 312 397 03 03 | F: 0 312 397 23 17
www.suncare.com.tr | bilgi@suncare.com.tr

