
Cenik 
Uživajte v wellnessu

lacoform



Vse več ljudi živi v hitrem in stresnem ži-
vljenju, zato želijo preživljati prosti čas v 
sproščujočem okolju - wellnessu. Cilj vseh je 
uravnotežiti delovni čas in prosti čas... s pro-
fesionalci.. 

Zatorej ni nič nenavadnega, da trend well-
nessa postaja mega trend. Ali ste v spa-ju 
v hotelu, v fitnesu, v javnem ali privatnem 
bazenu, vse več ljudi ne želi izpustiti poziti-
vnih učinkov savn, parnih savn in masažnih 
bazenov. Trend teh storitev še vedno strmo 
narašča. Kar dve tretjini wellness uporabni-
kov si privošči kratek oddih vsaj enkrat letno.                 
Prav to je ena izmed prednosti Lacoforma.
Naši inovativni in visoko kvalitetni produkti 
so ‚‚MADE IN GERMANY‘‚ in zagotavljajo po-
zitivni učinek s čudovito dišavno  izkušnjo.

Prav to je naredilo blagovno znamko Laco-
form priljubljeno in poznano po vsej Evropi.
Zelo veliko naših strank: hotelov, wellnes-
sov, pozna našo kvaliteto in stroškovno učin-
kovitost in zato so naši partnerji že več let. 

Sproščujoča spa poslastica za vse čute - potopite se 
v svet Lacoform!
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Mi smo proizvajalci
Odkrijte razliko!
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Lacoform je del močne družine: smo blago-
vna znamka podjetja Chemoform AG, lastni-
ka blagovnih znamk CHEMOFORM in DOL-
PHIN, dveh od najbolj priljubljenih blagovnih 
znamk za bazene in spa-je. Naši partnerji 
cenijo uspešno sodelovanje z nami: Laco-
form je v nasprotju s številnimi drugimi po-
nudniki, ne le blagovna znamka, temveč  tudi 
proizvajalec. To pomeni, da so vsi naši ključni 
izdelki „Made in Germany“.  
Naše arome in dišave smo razvili in proizvedli 
v Nemčiji. Po letu in pol načrtovanja in gradn-
je, smo marca 2012 v naši tovarni zgradili eno 
izmed najbolj naprednih tekočih proizvodnih 
zmogljivosti v Evropi.    
Posebnost: osredotočeni smo na novo proiz-
vodnjo dišav za savne in parne savne. V well-
ness industriji smo postavili nov standard 
proizvodnje, z delno avtomatizacijo v od-
delku za polnjenje dišav, s tako imenovanim 
Dosiercluster-jem. Ta high-tech konstrukcija 
vključuje 56 merilnih ventilov, ki so pritrjeni 
na surovinske zabojnike in s tem neposred-
no dostopajo do virov, kjer lahko zmešajo 
150 različnih vonjav. Ta sistem sam odmeri 
in stehta primerne količine dišav po določe-
nem receptu - posamezne surovine v celoti 
avtomatsko in do grama natančno. Tehtan-
je surovin prevzame računalnik, ki temelji 
na natančnih scannerjih kot v  avtomobilski 
industriji. Naložba v prihodnost, ki se splača 
za nas in naše stranke: zdaj  lahko skozi Do-
siercluster  95 odstotkov naših dišav, kjer ne-
katere vsebujejo do 22 različnih surovin, 70 
odstotkov naredimo avtomatsko.   
  Dozirni sistem ni samo natančen 
pri odmerjanju in mešanju z 99,99 odstotno 
natančnostjo, ampak pomaga tudi našemu 
osebju. Obseg proizvodnje smo povečali za 
štirikrat in zmanjšali dobavne roke na mini-
mum. Gotove mešanice od 25kg do max. 80 
kg se nato shranijo v posebnih posodah iz 
nerjavečega jekla.    

Na temo varnosti, smo prav tako stopili v 
korak s časom, saj je nova polnilnica na vrhu 
inovativnosti in zanesljivosti. Po koncu pro-
izvodnje se vse serije, ki se uporabljajo sa-
modejno beležijo, da se omogoči nemotena 
sledljivost. Tako  bomo lahko vedno zagota-
vljali visoko raven kakovosti, poleg tega pa 
je vsaka posamezna posoda iz nerjavečega 
jekla napolnjena z dušikom, ki prepreči oksi-
dacijo s kisikom v zraku.   
  
Tudi posebne želje niso več problem: z našim 
novim proizvodnim obratom smo sposobni 
proizvajati nove dišave izven rednega cenika 
hitro in učinkovito.

In kar je najboljše pri vsem tem: vam kot kup-
cu ni potrebno plačati nič več. Zakaj? 
Vam pojasnijo odgovorni v podjetju Chemo-
form AG:

Mi smo proizvajalci
Odkrijte razliko!

Cedrik Mayer-Klenk,  
Lastnik Chemoform AG:

„Sedaj imamo nov proizvodni obrat v 
katerega smo vložili 2,5 milijona € in ult-
ra moderno proizvodno linijo, ki ustreza 
najvišjim standardom kvalitete. S tem 
vam lahko zagotovimo top kvalitetne 
izdelke po konkurenčnih cenah.“     
 

Mike Eberhardt, Prokurist in 
vodja razvoja LACOFORM:

„ Naše dišave in vonji so narejeni z dolgo-
letnimi izkušnjami in strokovnim znanjem 
ekspertov za dišave z velikimi količinami za 
celo Evropo. Ta investicija nam omogoča niž-
je proizvodne stroške ob večji zanesljivosti in 
višji kvaliteti.“    
    
     

Martin Fischer,  
vodja Logistike:

„Naša učinkovita proizvodnja in kratke ra-
zdalje med proizvodnimi obrati ter našim 
logističnim centrom, so pomembno zagoto-
vilo za naš uspeh. Prav tako je pomembno, 
da je učinkovita logistika. Smo vedno tukaj in 
lahko vedno zagotavljamo hitro in kvalitetno 
polnjenje.“ 
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Dišave
za finske savne, parne savne, masažne bazene,  

tuše doživetij & dišavni koncentrati
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Savnanje je zdravo in preprosto učinkovito. Redno savnanje je 
kot vodnjak mladosti, kjer spremembe med toploto in mrazom 
ne samo sproščajo mišice, ampak tudi stimulirajo prekrvavitev 
in presnovo v vašem telesu. Poleg tega pravilen postopek v 
savni krepi imunski sistem in zagotavlja dobro prekrvavljeno, 
rožnato, lepo kožo. Dišave za savno Lacoform pripomorejo k 
tem pozitivnim učinkom na zdravje s fascinantnimi dišavami.

Priporočeno odmerjanje dišav: 3-5 ml na 1 liter hladne vode.
Poraba na teden: v savni s 6-8 polivanji na dan približno 500 
ml na teden.

Naše dišave za savne ponujajo wellness uporabnikom številne 
prednosti:
•  Zelo ekonomične, saj so zelo koncentrirane,
•  To zmanjšuje potreben prostor za shranjevanje,
•  Manjši mineralni depoziti na vulkanskih kamnih,
•  Zmanjšana vsebnost alergenov,
•  Enostavno mešanje dišav z vodo,
•  Velika izbira dišav,
•  Visoka združljivost materiala s plastiko,
•  Možnost mešanja dišav med seboj - lastna inovativnost.

Zdravje in navdušenje – dišave za Finske Savne

 Dišava  250 ml
-002

1 l
-001

3 l
-003

SADNO POMARANČNO
Mango Ceylon 11,54 20,87 56,46
Papaya iz Mavriciusa 11,54 20,87 54,82
Pomaranča Mandarina 11,54 19,38 48,87

SADNO RDEČE

Meransko Jabolko 11,54 17,10 46,15
Marakuja iz Maroka 11,54 20,87 56,46
Češnja iz Piemonta 11,54 20,87 56,46

Črna Češnja  NOV 11,54 19,90 52,50

Rdeče Jabolko  NOV 11,54 19,90 52,50

Sliva  NOV 11,54 19,90 52,50

SADNO RUMENO
Pomaranča Limona 11,54 19,56 53,18
Izraelska Grenivka 11,54 17,21 46,15
Zelena Limona 11,54 15,13 41,16
Limona iz Palerma 11,54 20,87 56,46
Ledena Limona 11,54 16,43 44,32
Mexiko Lemongras 11,54 19,53 53,00
Limonin Vrt  NOV 11,54 19,90 52,50

Gozdni Sadeži  NOV 11,54 19,90 52,50

Mirabelle Sliva  NOV 11,54 19,90 52,50

Črni ribez  NOV 11,54 19,90 52,50

ZELENO
Tundra 11,54 22,16 59,00
Bela Jelka Smrekove iglice 11,54 18,93 50,41
Ruševinasti Bor 11,54 20,83 54,63
Finska Breza 11,54 17,50 44,00
Kitajski Evkaliptus 11,54 17,00 46,15
Poletni Gozd   NOV 11,54 19,90 52,50

Mediteranski Bor  NOV 11,54 19,90 52,50

Dišave
za finske savne, parne savne, masažne bazene,  

tuše doživetij & dišavni koncentrati
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 Dišava  250 ml
-002

1 l
-001

3 l
-003

SVEŽE
Polarni Medved 11,54 20,87 56,46
Evkaliptus Mentol 11,54 18,54 47,50
Evkaliptus Mentol extra 11,54 20,87 56,46
Laco Brillant 11,54 20,24 54,77
Poprova Meta 11,54 18,54 47,50
Japonska Meta 11,54 20,87 56,46
Aljaška Meta 11,54 20,83 54,70
Ledeni Veter  NOV 11,54 19,90 52,50

Maroška Nana-Meta  NOV 11,54 19,90 52,50

CVETLIČNO
Poletni  Bezeg 11,54 20,87 56,46
Cvetovi Akacije 11,54 20,87 54,82
Indijska Vrtnica 11,54 20,24 54,50
Cvetovi Lipe 11,54 20,87 56,46
Zdravilna Kamilica 11,54 23,35 61,45
Jasminovi Cvetovi  NOV 11,54 19,90 52,50

Mandeljnovi Cvetovi  NOV 11,54 19,90 52,50

POSEBNO
Bourbon Vanilija 11,54 17,85 48,00
Sivka iz Provanse 14,95 30,90 82,40
Travniške Cvetlice 11,54 17,33 47,33
Francoska Melisa 11,54 20,87 54,82
Alpska Zelišča 11,54 17,66 46,84
Toskanska Zelišča 11,54 21,54 58,95

LESENO/ ORIENTAL/ POSEBNOSTI
Oriental 11,54 20,24 54,50
Sandalovina 11,54 20,24 54,50
Zimske Sanje 11,54 17,83 50,21
Indijski Palisander  NOV 11,54 19,90 52,50

Ognjeni Tempelj  NOV 11,54 19,90 52,50

Sladki Med  NOV 11,54 19,90 52,50

Pri avtomatskem doziranju bodite pozorni na navodila doziranja proizvajalca dozirnih naprav. Dišave za finske savne ne uporabljajte za avtomatsko odišavljanje biosavn, pri katerih se dišava dozira preko parnega 
generatorja. Ne uporabljajte dišav za finske savne kot nadomestilo dišav za parne savne. Pri avtomatskem doziranju bodite pozorni na navodila proizvajalca naprave. Dišave za finske savne ne uporabljajte za avto-
matsko odišavljanje Biosavn, pri katerih se dišava dozira preko parnega generatorja. Ne uporabljajte dišav za finske savne kot nadomestilo dišav za parne savne. Dišave za  ročno in avtomatično doziranje. Koncentrati: 
Bodite pozorni pri uporabi in upoštevajte navodila na etiketi. Preprečite predoziranje! Ročno doziranje : 3-5 ml dišave na Liter hladne vode.
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 Dišava 1 l
-001

5 l
-006

SADNO POMARANČNO
Mango Ceylon 19,67 84,23
Pomaranča-Mandarina 16,67 81,78
Pomaranča 18,37 76,18

SADNO RDEČE
Meransko Jabolko 18,40 79,17
Marakuja iz Maroka 20,90 87,74

SADNO RUMENO
Poletna melona 19,67 84,23
Zelena Limona 17,70 75,70
Limona iz Palerma 20,90 86,00
Ledena Limona 18,40 76,07
Črni Ribez 19,67 84,20
Pomaranča Grenivka 19,67 84,23
Mexiko Lemongras 20,90 89,50
Limonin Vrt  NOV 19,50 83,10
Mirabelle Sliva  NOV 19,50 83,10

ZELENO

Tundra 22,17 92,29
Bela Jelka, Smrekove iglice 19,67 84,31
Ruševinasti Bor 21,50 91,40
Finska Breza 17,80 76,30
Kitajski Evkaliptus 17,90 74,10
Poletni Gozd  NOV 19,50 83,10

Sprostite se v vroči pari - tudi stari Rimljani so vedeli o blagodejnih 
učinkih parne savne  na telo in duha. Parna savna je blaga alternativa 
savne za ljudi, ki jim je klasična savna prevroča in presuha, s podob-
nim pozitivnim učinkom na zdravje in dobro počutje.
Z Lacoform dišavami za parno savno in dozirnimi sistemi boste prišli 
do koristnih učinkov pare na zdravje in počutje z dodano fascinantno 
dišavno izkušnjo.

Priporočeno odmerjanje dišav z dozirno črpalko Lacodos IT:   
Čas doziranja 3-5 Sekunde, Dozirni cikel 3-4 Minute.
Poraba na teden: v parni savni, ki dela 10 ur na dan cca. 1 l  na teden.

Naše dišave za parne savne ponujajo wellness uporabnikom
številne prednosti:
•  Zelo ekonomične, saj so zelo koncentrirane,
•  To zmanjšuje potreben prostor za shranjevanje,
•  Majhne obloge v parnih ceveh,
•  Zmanjšana vsebnost alergenov,
•  Enostavno mešanje dišav s paro iz parnega generatorja,
•  Velika izbira dišav,
•  Visoka združljivost materialov s plastiko,    
•  Možnost mešanja dišav med seboj -  lastna inovativnost.

Nežne in pomirjujoče – dišave za Parne Savne

 Düfte – Dampfbad | 9



 Dišava 1 l
-001

5 l
-006

SVEŽE
Jagodičevje Meta 20,90 90,80
Evkaliptus Mentol 19,40 78,50
Poprova Meta 19,40 78,50
Aljaška Meta 20,90 86,55
Laco-Gold 21,50 86,98
Maroška Nano Meta 19,50 83,10

CVETLIČNO
Poletni Bezeg 20,90 92,20
Cvetovi Akacije 20,90 89,52
Indijska Vrtnica 19,60 84,24
Cvetovi Lipe 21,10 89,14
Cvetovi Kostanja 18,50 82,40
Južnoafriški Freesie 18,50 82,40
Zdravilna Kamilica 24,65 107,47
Cvetovi Pomaranče Neroli 19,50 83,10
Jasminovi Cvetovi  NOV 19,50 83,10

Tropski Deževni Gozd  NOV 19,50 83,10

Osmanska Vrtnica  NOV 19,50 83,10

POSEBNO
Bourbon Vanilija 18,40 78,43
Sivka iz Provanse 31,10 129,60
Travniške Cvetlice 18,50 82,40
Francoska Melisa 21,50 93,15
Alpska Zelišča 18,50 78,72
Toskanska Zelišča 20,90 89,15

LESENO/ ORIENTAL/ POSEBNOSTI
Oriental 20,90 89,60
Sandalovina 20,90 89,90
Hammam female  NOV 20,90 89,90

Indijski Palisander  NOV 19,50 83,10

Beli Mošus  NOV 19,50 83,10

Osmanska Noč  NOV 19,50 83,10

Dišave za parno savno za avtomatsko doziranje v parne savne (doziranje v parno napeljavo). Ne uporabljajte jih kot nadomestek za   
dišavo za finsko savno. Doziranje: Bodite pozorni na dozirne količine na etiketi. Idealne za dozirni sistem - Lacodos IT plus.
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 Dišava 250 ml

-002
1  liter

SADNO RDEČE
Divja jagoda 19,90 69,00

SADNO RUMENO
Kokos Vanilija 19,90 69,00
Citronella 19,90 69,00
Limonin Vrt  NOV 19,90 69,00

ZELENO
Bor 19,90 69,00

SVEŽE
Evkaliptus 19,90 69,00

CVETLIČNO

Vrtnica  NOV 19,90 69,00

POSEBNO
Sivka  NOV 19,90 69,00

Vse cene so brez DDV!

Masažni bazen združuje prijetno počutje v topli kopalni vodi z 
napredno tehnologijo, ki masira telo, ter tako omogoča globoko 
sprostitev.

Z Lacoform dišavami je sproščujoč masažni bazen doživetje za vse 
čute.

Priporočeni odmerek: približno 5 ml na 1 m3 vode.

Naše dišave za masažne bazene ponujajo wellness ponudnikom 
številne prednosti:      
•  Zelo ekonomične, saj so zelo koncentrirane,
•  To zmanjšuje potreben prostor za shranjevanje,
•  Majhne obloge na kartušah ali peščenih filtrih,
•  Zmanjšana vsebnost alergenov,
•  Enostavno mešanje dišav z vodo,
•  Velika izbira dišav,
•  Visoka združljivost materialov s plastiko,    
•  Možnost mešanja dišav med seboj - lastna inovativnost.

Popolnoma se sprostite in uživajte - v jacuzziju
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Tuše doživetij danes najdemo bolj v javnih in zasebnih spajih. Služi-
jo ne samo, da se ohladimo po savni in parni kopeli, ampak imajo 
tudi druge učinke. Z različnimi vzorci razpršitve vode, odišavljanjem, 
razsvetljavo in akustiko. Ta kombinacija različnih učinkov omogoča 
kopalcu več pozitivnih čustev. 

Lacoform dišave tušev doživetij niso le široka paleta vonjev, ampak 
pripomorejo k uravnoteženemu tuširanju in k čudoviti sproščujoči 
avanturi v izbranem wellnessu.    
 

Naše dišave za tuše doživetij ponujajo wellness ponudnikom
številne prednosti:       
•  Zelo ekonomične, saj so zelo koncentrirane,
•  To zmanjšuje potreben prostor za shranjevanje,
•  Majhne obloge na tuših in razpršilcih,
•  Zmanjšana vsebnost alergenov,
•  Enostavno mešanje dišav z vodo,
•  Velika izbira dišav,
•  Visoka združljivost materialov s plastiko,    
•  Možnost mešanja dišav med seboj - lastna inovativnost.

Osvežujoče in pikantne - dišave za tuše doživetij

  Dišava
 

5 l
-006

SADNO POMARANČNO
Pomaranča iz Sumatre 104,95
Tropica 104,95

ZELENO
Sibirska Stepa 104,95

SVEŽE
Ledeni ocean 104,95
Polarna noč 104,95

CVETLIČNO

Vrtnica  NOV 104,95

POSEBNO

Sivka  NOV 104,95
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Uravnoteženi in izraziti - dišavni oljni koncentrati

Dandanes nas obdaja vse več pozitivnih občutkov in ne samo v well-
nessih in spa-jih, ampak prav tako v barih, salonih, loungih, kjer nas 
obdajajo čudovite dišave, ki nam zbujajo občutek prijetnosti, domač-
nosti in se uporabljajo za promocijske in prodajne namene.

Z Lacoform dišavnimi oljnimi koncentrati ne dobite na voljo le širok 
spekter dišav, temveč tudi kombinacijo različnih, uravnoteženih 
dišav za odišavljanje tako imenovanih suhih prostorov, Sanariumov.  
 

Naši dišavni oljni koncentrati ponujajo wellness ponudnikom
številne prednosti:       
•  Zelo ekonomični, saj so zelo koncentrirani,
•  To zmanjšuje potreben prostor za shranjevanje,
•  Zmanjšana vsebnost alergenov,
•  Velika izbira dišav,
•  Visoka združljivost materialov s plastiko,    
•  Možnost mešanja dišav med seboj - lastna inovativnost.

  Dišava 1 l
-001

SADNO POMARANČNO

Pomaranča 76,70

SADNO RUMENO

Limona 58,15

Mexiko Lemongras 81,90
Marakuja  NOV 79,30

Črna češnja 83,20

ZELENO

Kitajski evkaliptus 83,20

SVEŽE

Evka - Meta 80,60

Mentol Liquide 39,90

CVETLIČNO

Poletni Travnik 70,20

Vrtnica  NOV 83,20

Jasminovi cvetovi  NOV 81,90

Mandeljnovi cvetovi  NOV 83,20

POSEBNO

Alpska Zelišča 57,20

Oriental 67,60

Beli Mošus  NOV 83,20

LESENO/ ORIENTAL/ POSEBNOSTI

Sandalovina  NOV 81,90

Indijski Palisander  NOV 83,20

 
Samo za suho odišavljanje prostorov z napravami podjetij Klafs ( Sanarium ) in Kemitron.
Primerne za Klafs-ove Biosavne (Sanarium) z direktnim odišavljanjem na gobice in črpalkami.
Ne uporabljajte jih kot nadomestilo za finske ali parne savne! Močno koncentrirano: Pozorno upoštevajte navodila na etiketi!
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Wellness-Kozmetika
Nega Telesa
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Od strokovnjakov za strokovnjake - izdelki za nego telesa 
Lacoform

Sodobne wellness storitve pogosto delujejo kot izvir mladosti za 
goste. Ta pozitivni učinek se poveča, če je nega v kombinaciji z učinki 
hranilnega zdravljenja.     
 

Prav tako ponuja Lacoform široko paleto visoko kakovostnih in pro-
fesionalnih izdelkov, ki so točno tako, kot naše dišave, brez alerge-
nov in vašim gostom prinašajo intenzivne in nepozabne trenutke.

5 kg
-06

10 kg
-010

SOL ZA PEELING
Sol za Peeling Natur 25,20 -
Sol za Peeling Mango 34,60 -
Sol za Peeling Sandalovina 34,60 -
Sol za Peeling Limona 34,60 -
Sol za Peeling Limonina Trava - Lemongrass 34,60 -
Sol za Peeling Poprova Meta 34,60 -
Sol za Peeling Miky 34,60 -
Raztopina Morske soli z jodom (samo za avtomatske naprave za 
ustvarjanje meglice, ne dozirati direktno v parno napeljavo) – samo 
10kg embalaža

- 44,12

Posodice za sol 10 g, cena na kos 3,40 -

Embalaža Cena

LOSJON Z MEDOM IN KREME ZA TELO
Losjon z medom, 100 ml Tuba 100 ml 5,00
Losjon z medom ( velika embalaža za javne wellnes-
se in savne) 5 kg 79,90

Pumpica za kanister 5 kg kos 14,00

Posodica za med kos 9,90

Krema za telo in obraz Tropski Kokos 5kg 79,90

Krema za telo in obraz Sladko Grozdje 5kg 79,90

Krema za telo in obraz Pomaranča 5kg 79,90

Krema za telo in obraz Sladki Med 5kg 79,90

Krema za telo in obraz Ice / Led 5kg 79,90

Fango obloga ( rjava glina ) 15kg 44,00

KREME
Glicerinska Krema 100 ml 4,80

Wellness-Kozmetika
Nega Telesa
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LACODOS IT PLUS DOZIRNI SISTEM Art. št. Cena

Na novo razvit dozirni sistem Lacordos IT plus narejen izključno 
za naše dišave, v celoti avtomatski in cenovno ugoden.

Prednosti Lacodos IT plus: 
•   Zelo ekonomičen v povezavi z Lacoform dišavami, 
•   Preprosta montaža, 
•   Idealno za kasnejšo montažo,
•  Deluje neodvisno od parnega generatorja, 
•   Visoka varnost pri delovanju,
•  Možnost priklopa do treh različnih dišav, 
•   Onemogočeno mešanje dišav z večnamenskim ventilom,
•  Možnost priklopa klimata pri vpihu in izpihu svežega zraka v 
     parno savno,
•   Možnost odzračevanja prazne cevke,
•   Alarm menjave dozirne cevke.

Varnostne funkcije za savna avtomat
• spremljanje minimalne temperature
• kontrola pretoka vode skozi magnetni ventil.

Primerjava porabe Lacoform dišave za turško sav-
no proti emulzijam:
Primerjalni testi kažejo do 70% manjšo porabo - in 
zdaj preračunajte strošek! 
Veseli bomo, če vas lahko prepričamo z brezplač-
nim testom v vaši parni savni.

Lacodos IT plus dozirni set za 1 dišavo
sestavljen iz Lacodos IT plus, dozirni ventil, 
toplotno tipalo - zunanje, sesalni ventil, 
2 m sesalna cev in 3 m potisna cev.

222.0200 749,00

Lacodos Dozirni set za 1 dišavo

222.0100 1319,50

Lacodos Dozirni set za 2 dišavi

222.0101 1692,60

Lacodos Dozirni set za 3 dišave

222.0103 2068,30

Visoka tehnologija iz Lacoforma

Kdor želi prepričati svoje wellness goste s posebno ponudbo, se 
mora zanesti na pravega partnerja. Lacoform je na tem področju 
že vrsto let eden izmed najbolj pomembnih inovatorjev. In tako je 
s svojimi edinstvenimi koncepti za številne javne wellnesse in well-
ness hotele, ne samo funkcionalen, visoko optimiziran, ampak tudi 
ekonomičen.

Ker vedno skrbimo za napredek Lacoforma, so naše dišave in eterič-
na olja oblikovani tako, da boste skupaj z našimi tehničnimi napra-
vami, kot so dozirni sistemi za parne in finske savne, tuši doživetij, 
dobili optimalen rezultat.     
 
       

Na ta način, se pridružite našim zanimivim wellness konceptom diša-
vnih izkušenj z zelo nizkimi stroški obratovanja in minimalnim vzdrže-
vanjem.
• dozirni sistemi za dišave
• high-tech nadzorni sistemi
• dozirne naprave
• osvežilci zraka
• parni generatorji
• tuši doživetij
• grelci naravnega kamna
• toplotne plošče
• Infrardeči grelci.
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REZERVNI DELI IN PRIPOMOČKI Art. št. Cena

Lacodos toplotno tipalo PT1000 z 2,5 m Silikonskega kabla Typ ALF1P1000/S/2,5

222.0043 65,15

Dozirni ventil PVDF 6x4/1/2“ Prom.

222.0044 48,76

Večnamenski dozirni ventil PTFE 1/2“ bel za 2 funkciji  ( Dišava in tipalo )

222.0045 44,08

Večnamenski dozirni ventil PTFE 1/2“ bel za 2 funkciji  ( 2x Dišava in 1x tipalo )

222.0046 42,08

Magnetni ventil 1/2“ MS zaprt ID-NO 00138961  
0,2-6bar 230-240VAC/DC 4W

222.0048 108,00

Magnetni ventil 1/2“ MS odprt ID-NO 00139627  
0,2-6bar 230-240VAC/DC 4W

222.0049 108,00

LACODOS IT PLUS DOZIRNI SISTEM Art. št. Cena

Lacodos IT plus SLO
Popoln sistem za doziranje dišav v parne savne, finske savne, itd,  elektronska 
nadzorna plošča z LCD zaslonom in tipkovnico. Tih sinhronski motor, možnost 2 
dodatnih dozirnih črpalk za doziranje treh različnih dišav (Npr: citrusova savna 
pomaranča, limona, grenivka). Deluje neodvisno od parnega generatorja na bazi 
toplotnega tipala.
Mere 226 x 162 x 155 mm, zaščitni razred IP65. Nazivna napetost 230V 50/60Hz., 
Moč 24 W, maks sesalni dvig. 2 m, teža 1300 g (neto).

222 0041 619,00

Lacodos 0
Dodatna dozirna črpalka, zeleno plastično ohišje, vključno z dozirno cevjo.
Nazivna napetost 230V, IP65.

222.0040 205,00
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REZERVNI DELI IN PRIPOMOČKI Art. št. Cena

Dozirna cevka Viton komplet

222.0050 19,90

Priključni kabel za  Magnetni ventil ID-NO 00423862 2 m

2220052 22,00

Ohišje tipala za Parni generator Hygromatik 45-FTF-DAM-NTC15

222.0001 95,60

Ohišje tipala za parni generator Nordmann 45-FTF-DAM-NTC10

222.0002 95,60

Ohišje tipala za parni generator hemoform 45-FTF-DAM-PT1000

222.0003 95,60

Toplotno tipalo JAT-140 F

222.0005 95,60

Toplotna pasta WP-01

222.0007 4,00

Veznik 450x8,9 mm

222.0008 1,10

Lacodos toplotno tipalo za savno PT 1000

222.0004 65,80

Lacodos sesalni ventil

222.0055 11,00
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WELLNESS CONTROL XXL TOUCH

En sistem, številne aplikacije: kontrola do največ štirih 
savn/parna savna/IR savne, meri in hkrati prikaže vred-
nost, kontrola in regulacija, inovativni koncept vse v enem. 
Meritev in regulacija:
• temperatura v kabini
• kontrola morebitnega pregrevanja
• nadzor zmogljivosti savna peči, parnih generatorjev, infrar-
dečih grelcev
• frekvenca uporabnika
Nadzor nad:
• regulatorji faze nadzora ali pulznega delovanja
• kontaktorji
• ventili za pasovne energije ogrevanja ali talnega gretja
• magnetnimi ventili
Posebne dodatne funkcije:
• obremenilna delitev / možnost zmanjšanja obremenitev na 
začetku delovanja
• določitev maksimalne obremenitve
• možnost znižanja temperature v zadnji delovalni uri

Posebnosti na kratko:
• Funkcionalnost s PLC .
• Združljiv z različnimi krmilniki / PLC
Vmesniki za aplikacije na višji ravni:
• Profibus DP (na primer za Siemens S7)
• Modbus RTU
• Modbus TCP
• LAN
• Nastavitev več kot 30 jezikov, zato se lahko uporabljajo po 
celem svetu
• Funkcija registracije, vsi parametri in vsi dogodki, alarmi so 
shranjeni.

Najdaljši čas snemanja do šest mesecev.
Vsi zabeleženi podatki se lahko odčitajo preko LAN-a ali USB ključa 
in so poslani na programsko opremo za ocenjevanje.
Vgrajen v domačem omrežju, prek LAN vmesnika na računalnik, 
daljinsko vzdrževanje preko VPN usmerjevalnika ali pošiljanje 
alarmnih e-mailov.

Finska Savna / Parna savna / Infrardeča savna: kontrolna enota „Wellness Control XXL Touch“. 
Univerzalna enota za merjenje, nadzor in delovanje do štirih savn / parnih savn / infrardečih 
savn hkrati.

Ceno enote povprašajte na andrej.pur@stotinka.si

LACOAIR DUO – dišavni dozirni sistem za suhe prostore

Modularni sistem za doziranje 2 dišav:
• 2 visoko kvalitetni dišavi na oljni bazi
• 1 l posoda za dišave
• Možnost razširitve na doziranje 2 dišav
• Z nadzorom na LAN omrežju
• Vizualizacija preko PC ali več PC-jev
• Za počivališča, salone, recepcije hotelov, wellnessov, ...

• Delovanje z stisnjenim zrakom ali dušikom
• Odišavljanje do 500 kubičnih metrov prostora
• Primeren za odišavljanje klimatov
• Delovanje brez oksidacije dušikovih dišavnih olj
• Malo ali brez kondenzacije
• Minimalne obloge
• Enostavno čiščenje

Dišavni dozirni sistem LACOAIR DUO 
Modularni sistem za doziranje 2 dišav

Ceno enote povprašajte na andrej.pur@stotinka.si
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Izdelani do zadnje podrobnosti - tuši doživetij s              
posebnimi šobami Lacoform

Lacoform je razvil celotno paleto sofisticiranih posebnih šob za grad-
njo tušev doživetij že pred leti. Te posebne šobe, združujejo največje 
izkušnje z minimalno porabo vode - kar je razlog, zakaj se uporabljajo 
v številnih znanih zdraviliščih, vodnih parkih in wellness hotelih.
Izdelani so iz polirane, kromirane medenine.
Posebna zasnova šob omogoča tudi minimalno nabiranje vodne-

ga kamna in zagotavlja, da se kapljice ne vdihujejo. To odpravlja 
tveganje za prenos legionelle.
Program vključuje sedem različnih modelov za zelo različne name-
ne.

POSEBNE šOBE ZA TUšE DOŽIVETIJ Art. št. Cena

Enojna masažna šoba
Idealna stranska šoba za tuše 
doživetja. Namestitev v višini boka.
Tehnični podatki:
10 l/min pri 5 bar z 120°  kotom cur-
ka, MS/VC 1/2“ IG.
Zelo fin curek vode površine cca. 
1 m2.

221 0010 98,80

Dvojna masažna šoba
Idealna za masaže stegen in zadn-
jice. Namestitev cca. 1,20 - 1,40 m 
nad tlemi. Primerna za masažne 
hodnike ali jame, ter kot   stranska 
masažna šoba za tuše doživetja.
Tehnični podatki:
20 l/min pri 5 bara z 90° kotom 
curka, MS/VC 1/2“ IG.
Fini dvojni curek površine cca. 1 m2.

221 2090 154,40

šoba za meglico
Idealna za ohlajevalni tuš.
Primerna za vodne efekte v tuših 
doživetja.
Tehnični podatki:
6 l/min pri 5 bar z 130° kotom curka, 
MS/VC 1/2“ IG.
Fina vodna meglica.

221 6130 163,90

šoba za dež

Idealna za ohlajevalne tuše ali kot 
nadomestek za slap.
Primerna za vodne efekte za tuše 
doživetja.
Tehnični podatki:
6 l/min pri 5 barih z 70° kotom cur-
ka, MS/VC 1/2“ IG.
Fine vodne kapljice kot v poletnem 
dežju.

221 0670 163,90
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POSEBNE šOBE ZA TUšE DOŽIVETIJ Art. št. Cena

Šoba za tropski dež
Idealna za tople tuše s tropskim 
pridihom.
Primerna kot tropski dež v tuših 
doživetja.
Tehnični podatki:
40 l/min pri 5 barih s 45° kotom 
curka, MS/VC 1/2“ IG.
Velike, mehke vodne kapljice brez 
masažnega efekta.

221 5045 98,80

Šoba za slap
Idealna za ohlajevalni tuš.
Velika varčnost porabe vode - pri 
enakem ohlajevalnem efektu 
samo 22,5 litrov namesto 40 do 
60 litrov.
Tehnični podatki:
22,5 l/min pri 2 bara s 45° kotom 
curka, MS/VC 1/2“ IG.
Velike, mehke vodne kapljice kot 
v tropskem gozdu.

221 2225 154,40

Vrvična pršilna šoba
Idealno za tople tuše
15 posameznih curkov naredi 
idealno občutje masaže na vašem 
telesu.
Tehnični podatki:
20 l/min pri 5 bara s 66° kotom 
curka, MS/VC 1/2“ IG.

221 6620 154,40
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POSEBNE šOBE ZA TUšE DOŽIVETIJ Art. št. Cena

Šoba za tropski dež
Idealna za tople tuše s tropskim 
pridihom.
Primerna kot tropski dež v tuših 
doživetja.
Tehnični podatki:
40 l/min pri 5 barih s 45° kotom 
curka, MS/VC 1/2“ IG.
Velike, mehke vodne kapljice brez 
masažnega efekta.

221 5045 98,80

Šoba za slap
Idealna za ohlajevalni tuš.
Velika varčnost porabe vode - pri 
enakem ohlajevalnem efektu 
samo 22,5 litrov namesto 40 do 
60 litrov.
Tehnični podatki:
22,5 l/min pri 2 bara s 45° kotom 
curka, MS/VC 1/2“ IG.
Velike, mehke vodne kapljice kot 
v tropskem gozdu.

221 2225 154,40

Vrvična pršilna šoba
Idealno za tople tuše
15 posameznih curkov naredi 
idealno občutje masaže na vašem 
telesu.
Tehnični podatki:
20 l/min pri 5 bara s 66° kotom 
curka, MS/VC 1/2“ IG.

221 6620 154,40

Okrasne maske za šobe tušev doživetja barva Art. št. Cena

Plastična okrasna maska za vse šobe razen meglene šobe in
deževne šobe

bela 221 0012 22,00

črna 221 5046 27,50

Plastična okrasna maska za megleno šobo

bela 221 6132 22,00

črna 221 6133 27,50

Plastična okrasna maska za deževno šobo

bela 221 0674 22,00

črna 221 0671 27,50

Vse šobe tušev doživetja nimajo vdihavane velikosti kapljic. Zato ne obstaja tveganje za prenos Legionelle. Merjenje velikosti kapljic lahko zahtevate. Stoječe 
vode v cevi se je treba izogibati, zaradi higiene. Vročo in hladno vodno linijo je potrebno samodejno izprazniti pri ničelnem tlaku.

tuši doživetij Dolžina Ø Art. št. Cena

Stenski tuš 
Vodna zavesa iz lesa, s tesnilom in higiensko notranjostjo in zunanjostjo, jekleno ogrodje in 
vzmetenje iz nerjavečega jekla, vrv za poteg, vodni priključek za avtomatsko polnjenje. Za 
montažo na steno.

Notranja montaža, Kambala Les 221 0409 307,00

Zunanja montaža, macesen 221 0411 318,00

Stenski priključek
 za cev

Kneipp garnitura 3/4“
S cevjo v elegantno belo / črni izvedbi. 3 kratna ojačitev cevi s transparentno notranjostjo iz 
umetne mase. V cevi se nahaja RING, ki zadrži cev na držalu. 

bela 2000 mm* 19 mm 221 0420 119,90

črna 2000 mm* 19 mm 221 0421 119,90
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Pribor za savne

ClassiC serija Art. št. Cena

Termometer v ohišju iz umetne mase

 221 0110 17,40

Hygrometer v ohišju iz umetne mase

221 011 18,50

Thermo-Hygrometer v  ohišju iz umetne mase

221 0114 29,90

deluxe serija Art.-Nr. Cena

Termometer z lesenim okvirjem

221 0111 45,90

Hygrometer z lesenim okvirjem

221 0113 45,90

Thermo-Hygrometer z lesenim okvirjem

221 0115 57,90
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oSTaLo RG Art.-Nr. Cena

Peščena ura 15 Min. Klasik
Vrtljiva iz masivnega lesa

221 0108 17,40

Peščena ura 15 Min. Deluxe
Vrtljiva iz masivnega lesa, lepo steklo v aluminijevem okvirju

221 0109 28,50

Kamenje za finske peči 20 kg škatla
Original vulkansko kamenje, Velikost 2

221 0117 18,55

Lesene zajemalke iz  Topola

40 cm z usnjenim trakcem 221 0101 13,20

70 cm za profesionalce 221 0107 39,90

Škafek za savno leseni

5 l, higienski premaz zunaj in znotraj 221 0104 45,90

5 l , brez higienskega premaza in s plastičnim 
vložkom

221 0105 45,90
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Termometri in higrometri, škafi, zajemalke, peščene ure, tekstil

Za leseno finsko, infra ali kombinirano sa-
vno. Zraven termometra vgrajen še higro-
meter (vlagomer), ki meri relativno vlago 
v prostoru. Merilni napravi medsebojno fi-
zično ločeni. Naprava se enostavno pritrdi 
na steno savne. Preprosta izdelava in de-
sign.  ART. ŠT.: 8251                 CENA: 29,79

Termometer za savno okrogle oblike. 
Za finsko, infra ali kombinirano savno. 
Naprava se enostavno pritrdi na steno 
savne. Preprosta izdelava in design. 
Trpežen, vročinsko odporen in natančno 
skalibriran. 
 ART. ŠT.:  8256                          CENA: 16,30

Higrometer narejen iz kamna za merjen-
je temperature v savni. Za leseno finsko, 
infra ali kombinirano savno. Naprava se 
enostavno pritrdi na steno savne. Prepro-
sta izdelava in design. Trpežen, vročinsko 
odporen in natančno skalibriran.                         
ART. ŠT.: 8263                              CENA: 19,32

Termometer za merjenje temperature v 
savni v obliki kapljice. Za leseno finsko, 
infra ali kombinirano savno. Naprava se 
enostavno pritrdi na steno savne. Prepro-
sta izdelava in design. Trpežen, vročinsko 
odporen in natančno skalibriran.                 
ART. ŠT.: 8253                              CENA: 17,62

Termometer pravokotne oblilke za 
merjenje temperature v savni. Zra-
ven termometra vgrajen še higro-
meter (vlagomer), ki meri relativno 
vlago. Termometer in higrometer sta 
deljena - fizično ločena v isti napravi. Za 
leseno finsko, infra, kombinirano savno.                                                                 
ART. ŠT.: 8261                              CENA: 49,91

Termometer za leseno finsko, infra 
ali kombinirano savno. Se enostavno 
pritrdi na steno savne. Preprosta iz-
delava in design. Trpežen, vročinsko 
odporen in natančno skalibriran.                                                                       
ART. ŠT.:  8250                           CENA: 22,13

Termometer zaobljene oblike za mer-
jenje temperature v savni. Zraven ter-
mometra vgrajen še higrometer (vlago-
mer), ki meri relativno vlago v prostoru. 
Termometer in higrometer sta deljena 
- fizično ločena v isti napravi. Za lese-
no finsko, infra ali kombinirano savno.                                                 
ART. ŠT.: 8259                              CENA: 20,93

Vedro za vodo, ki se nahaja v savni, je ena 
izmed ključnih komponent savnanja. Le-
sen obod poskrbi za pristnost in nostalgič-
no počutje v savni, plastičen vložek, ki se 
nahaja v vedru, pa poskrbi za dolgotrajno 
funkcionalnost vedra. 
ART. ŠT.: 8271                              CENA: 25,72 

Termometer za merjenje temperature v 
savni. Zraven termometra vgrajen še hig-
rometer (vlagomer), ki meri relativno vla-
go v prostoru. Termometer in higrometer 
sta deljena - fizično ločena v isti napravi. 
Za leseno finsko, infra ali kombinirano sa-
vno. ART. ŠT.: 8255                    CENA: 27,37

Vedro za vodo je eden izmed ključnih 
komponent v sklopu dodatne opreme za 
savnanje. Lesen obod poskrbi za prist-
nost in nostalgično počutje v savni, INOX 
vložek, ki se nahaja v vedru, pa poskrbi za 
dolgotrajno funkcionalnost vedra. 
ART. ŠT.: 8272                              CENA: 56,00

Termometer za leseno finsko, infra ali 
kombinirano savno. Zraven termometra 
vgrajen še higrometer (vlagomer), ki meri 
relativno vlago v prostoru. Naprava se 
enostavno pritrdi na steno savne. 
ART. ŠT.: 8252                              CENA: 23,54

Merilne stekleničke peščene ure so vpete 
v kovinsko ležišče, ki je obdano z leseni-
mi robovi. Ura je kvalitetne in natančne 
izdelave, kar omogoča oz. nudi zelo lep 
izgled. Ura se enostavno pritrdi na steno 
savne in je tako pripravljena za uporabo.                              
ART. ŠT.: 6620                             CENA: 28,50

Termometer okrogle oblike za merjenje 
temperature v savni. Zraven termometra 
vgrajen še higrometer (vlagomer), ki meri 
relativno vlago v prostoru. Za leseno fin-
sko, infra ali kombinirano savno. 
ART. ŠT.: 8257                              CENA: 22,74

Klasična peščena ura-15 minut. Peščena 
ura z merilnima stekleničkama na borovi 
leseni podlagi. Peščena ura se enostavno 
pritrdi na steno savne. 
ART. ŠT.: 6635                             CENA: 16,90

Termometer za merjenje temperature v 
savni v obliki kapljice. Zraven termome-
tra vgrajen še higrometer (vlagomer), ki 
meri relativno vlago v prostoru. Za leseno 
finsko, infra ali kombinirano savno. 
ART. ŠT.: 8254                              CENA: 24,51 

Peščena ura z merilnima stekleničkama 
na leseni podlagi iz lesa cedra. Izgled ure 
polepša bel pesek, ki se nahaja v merilnih 
stekleničkah ure. Peščena ura se enosta-
vno pritrdi na steno savne. 
ART. ŠT.: 8282                              CENA: 19,25

Termometer za merjenje temperature v 
savni narejen iz kamna. Za leseno finsko, 
infra ali kombinirano savno. Naprava se 
enostavno pritrdi na steno savne. Prepro-
sta izdelava in design. Trpežen, vročinsko 
odporen in natančno skalibriran.            
ART. ŠT.: 8262                              CENA: 19,69

Savna kapa ščiti glavo, lase in ušesa 
pred pregretjem med savnanjem. Da bi 
se izognili toplotnim opeklinam na glavi, 
v savno vedno nosite kapo narejeno iz 
ovčje volne. Ovčja volna ima najboljše ter-
moregulatorne lastnosti.  ART. ŠT.: 8223 
CENA: 25,02

Ročaj za vrata. Borov les. Primeren za le-
sena ali steklena vrata. 
ART. ŠT.: 8202                              CENA: 25,10

Ročaj za vrata. Borov les. Primeren za le-
sena ali steklena vrata. 
ART. ŠT.: 8204                                 CENA: 7,08

Velika zajemalka za zajemanje vode 
iz vedra ter doziranje (polivanje) vode 
po kamnih. Zajemalka je v kombinaciji 
jeklo-les, kar daje zajemalki poseben, 
atraktiven videz. Jekleno ogrodje pos-
krbi, da zajemalka dolgo časa ohranja 
svojo funkcionalno vrednost. Les: Tre-
petlika. Ogrodje: Jeklo-inox. Dolžina: 
70,5cm. Volumen zajema vode: 0,2 litra.                                                                                               
ART. ŠT.: 8287                            CENA: 33,18

Zajemalka za zajemanje vode iz vedra 
ter doziranje (polivanje) vode po kam-
nih. Zajemalka je v kombinaciji je-
klo-les, kar daje zajemalki poseben, 
atraktiven videz. Jekleno ogrodje pa 
poskrbi, da zajemalka dolgo časa ohran-
ja svojo funkcionalno vrednost.  Les: 
Iglavec. Ogrodje: Jeklo-inox. Dolžina: 
46,5cm. Volumen zajema vode: 0,2 litra.                                                                      
ART. ŠT.: 8290                              CENA: 25,52

Zajemalka za zajemanje vode iz vedra 
ter doziranje (polivanje) vode po kamnih. 
Zajemalka je v kombinaciji jeklo-les, kar 
daje zajemalki poseben, atraktiven videz. 
Jekleno ogrodje poskrbi, da zajemalka 
dolgo časa ohranja svojo funkcionalno 
vrednost. Les: Trepetlika. Ogrodje: Jeklo. 
Dolžina: 40cm. Volumen zajema vode: 
0,1 litra. ART. ŠT.: 8266           CENA: 25,71

Zajemalka za zajemanje vode iz vedra 
ter doziranje (polivanje) vode po kam-
nih. Zajemalka je v kombinaciji je-
klo-les, kar daje zajemalki poseben, 
atraktiven videz. Jekleno ogrodje pos-
krbi, da zajemalka dolgo časa ohranja 
svojo funkcionalno vrednost. Les: Tre-
petlika. Ogrodje: Jeklo-inox. Dolžina: 
46,5cm. Volumen zajema vode: 0,2 litra.                                                        
ART. ŠT.: 8268                             CENA: 29,31

Nudi podporo glavi med ležanjem na 
leseni klopi savne. Je nepogrešljivi del 
opreme vsake savne. Lesena blazina 
je ultimativni vzglavnik za uporabo v 
savni. Vse več uporabnikov savn se za-
veda obstoja lesene blazine in tako uži-
vajo dodatno udobje v savna izkušnji.                 
ART. ŠT.: 8284                             CENA: 54,88

Leseni vzglavnik za savno, zaobljen na 
obeh straneh. Nudi podporo glavi med 
ležanjem na leseni klopi savne. Je ne-
pogrešljivi del opreme vsake savne.                   
ART. ŠT.: 8286                           CENA: 26,46

Svetilka klasične oblike s steklom 
odpornim na temperature. Primerna 
za finske in parne savne. Daje pred-
nost funkcionalnosti pred dizajnom. 
Temperaturno odporno steklo je do-
datno zaščiteno z lito kovinsko mrežo.                                                          
ART. ŠT.: 8207                              CENA: 15,30

Nova, elegantna HARVIA savna luč 
združuje jeklo in les. Paket vključuje sve-
tilko in zaščito iz lesa in jekla. 
ART. ŠT.: 8296                          CENA: 106,92

Vertikalna zaščita za luč v finski ali infra 
savni (suhe savne). Izdelek je narejen iz 
lesa bora. Ohišje lahko namestite na ste-
no savne kot tudi v kot savne. 
ART. ŠT.: 8001                              CENA: 23,10

Ohišje za luč savne z dekorativnim kam-
nom-trepetlika. 
ART. ŠT.: 8247                             CENA: 50,82

Pripomočki  za savne
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PEČI ZA FINSKE SAVNE - OD 12KW DO 24KW

PARNI GENERATORJI ZA TURšKE SAVNE

D

D

Peč Savonia je namenjena ogrevanju več-
jih savn. Je prosto stoječa. Sprejme veliko 
količino kamenja in ne potrebuje zahtev-
nega vzdrževanja. V kombinaciji s pravo 
kontrolno enoto ponuja hitro in enostavno 
rešitev za ogrevanje večje savne.

KONTROLNE ENOTE ZA FINSKO SAVNO D

Najnovejši parni generator - izredno močan in z veliko pare .

S priključki za določanje svetlobe v parni savni, prezračevanje.

Inovativna tehnologija: 
Uparjalniki z močjo do 15 kW 
Parni kotliček z digitalno kontrolno enoto
Iz nerjavečega jekla, notranja in zunanja lupina 
Več pare s pritiskom na gumb: z gumbom za paro, ki je nameščen v parni 
savni, lahko sprožite dodatno paro  (dodatna oprema). 
Hitro čiščenje: s funkcijo Auto odtok, avtomatsko splakovanje vode po-
teka po delovanju generatorja pare, ki vodni kamen in ostalo umazanijo 
splakne iz uparjalnika. 
Na voljo celoviti dodatki: aroma črpalka, potisni gumb za paro, itd

CENA: od 1800€  ( 3,5kW ) do 2800€ ( 15kW )

Osnovna kontrolna enota za finsko savno. 
V eni napravi združuje vse kar potrebuje-
mo za delovanje savne. 

Savna upravljalnik Wave.com4 je abso-
lutni top izdelek za prave ljubitelje savn. 
Sistem za nadzor savnanja ponuja ino-
vativno obliko, enostavno upravljanje od 
znotraj in zunaj savne in se lahko indivi-
dualno nadgradi.

Savna upravljalnik Wave.com4 je abso-
lutni top izdelek za prave ljubitelje savn. 
Sistem za nadzor savnanja ponuja ino-
vativno obliko, enostavno upravljanje od 
znotraj in zunaj savne in se lahko indivi-
dualno nadgradi.

Savna upravljalnik Wave.com4 je abso-
lutni top izdelek za prave ljubitelje savn. 
Sistem za nadzor savnanja ponuja ino-
vativno obliko, enostavno upravljanje od 
znotraj in zunaj savne in se lahko indivi-
dualno nadgradi.

Peči za finske savne, parni generatorji in kontrolne enote
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Naravno ogrevanje Lacoform je idealen vir toplote, kjer je velik pou-
darek na higieni in zdravi sevalni toploti. Lahko se uporablja kot do-
datno ogrevanje v prostorih za počitek in masažnih sobah ali kot pri-
marno ogrevanje v wellness centrih.

Plošče naravnega kamna so iz poliranega marmorja ali granita, niso 
samo vizualno lepe, ampak ustvarjajo po svoji kristalni strukturi 
zdravo, dolgovalovno infrardeče C sevanje, saj nas obdaja z sončni-
mi žarki. Infrardeče sevanje ima to prednost, da se zrak ne segreje 
neposredno, temveč segreje okoliške objekte - da ne omenjamo tudi 
pohištvo, stene, in seveda človeško telo.

To pomeni, da je toplota, ne samo enotno porazdeljena v prostoru, 
ampak, da prah ne pride v turbulenco in disperzijo, saj se ne premika. 
Zato so ti grelci iz naravnega kamna idealni za alergike.

Poleg tega dosežemo segrevanje telesa z infrardečimi žarki za 2-3 ° C 
prej, kot z drugimi toplotnimi viri. To prihrani okoli 12 do 18 odstotkov 
energije - z enakim učinkom.

Prednosti ogrevanja z naravnim kamnom na prvi pogled:

• možnosti brezplačnega oblikovanja, barve, namestitve in materi-
ala.
• Zdravo dolgovalovno infrardeče-C sevanje.
• Ni turbulence prahu, zaradi česar je idealen za alergike.
• Segrevanje zunanjih sten.
Rosišče zunanje stene navzven, s čimer se povečuje izolacija stene.
• Ciljno individualno ogrevanje prostorov.
• Z električnimi nižjimi tarifami, ki jih ponuja vaše električno omrežje 
je poceni alternativa fosilnim gorivom, kot so kurilno olje in zemeljski 
plin.
• Bistveno nižji stroški namestitve v primerjavi s konvencionalnimi 
sistemi za ogrevanje.
• Praktično brez vzdrževanja.
• Ni potrebno skladiščenja goriva.
• 5-letna garancija proizvajalca na električne grelne elemente.

Infrardeča toplota iz naravnega kamna Lacoform

Zadnja stran z vgrajenim grelnim elementom

vezana izolacija

toplotni prevodnik 
s temperaturno
 zašćito

26 °C

24 °C

17 °C

22 °C

21 °C

20 °C

             Konvekcijsko ogrevanje  Toplotno sevanje

TEHNIČNI PODATKI-
Model mere (cm) teža (kg) Moč (Watt)

2241500 - (kamen) 127 x 60 x 3 70 1500
2241200 - (kamen) 125 x 55 x 3 60 1200
2240800 - (kamen) 100 x 50 x 3 40 800
2240600 - (kamen) 76 x 50 x 3 30 600
2240600L - (kamen) 125 x 55 x 3 30 600
2240400 - (kamen) 50 x 50 x 3 20 400
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vrste kamna Art. št. Cena

jura (poliran)
2241500JP 975,00

2241200JP 936,00

2240800JP 806,00

2240600JP 702,00

2240600LJP 741,00

2240400JP 637,00

jura rumena luna 
(poliran in brušen) 2241500JL 858,00

2241200JL 845,00

2240800JL 754,00

2240600JL 689,00

2240600LJL 695,50

2240400JL 624,00

Galaxis 
(poliran in brušen) 2241500GA 975,00

2241200GA 936,00

2240800GA 806,00

2240600GA 702,00

2240600LGA 741,00

2240400GA 637,00

Serra 
(poliran in brušen) 2241500SE 975,00

2241200SE 936,00

2240800SE 806,00

2240600SE 702,00

2240600LSE 741,00

2240400SE 637,00

Zelena Gvatemala 
(poliran in brušen) 2241500VG 1001,00

2241200VG 949,00

2240800VG 819,00

2240600VG 728,00

2240600LVG 767,00

2240400VG 637,00

Labrador modri biser 
(poliran in brušen) 2241500LB 1430,00

2241200LB 1209,00

2240800LB 1092,00

2240600LB 962,00

2240600LLB 975,00

2240400LB 741,00
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vrste kamna Art. št. Cena

Zlati Granit 
(poliran in brušen) 2241500GG 1430,00

2241200GG 1209,00

2240800GG 1092,00

2240600GG 962,00

2240600LGG 975,00

2240400GG 741,00

Bazalt črni
(rezan in brušen) 2241500BA 770,00

2241200BA 730,00

2240800BA 630,00

2240600BA 560,00

2240600LBA 590,00

2240400BA 490,00

Rjavi odtenki 
(poliran in brušen) 2241500TB 1430,00

2241200TB 1209,00

2240800TB 1092,00

2240600TB 962,00

2240600LTB 975,00

2240400TB 741,00

PRIboR Art. št. Cena

Sobni mehanski termostat
S toplotno povratno informacijo in mehanskim zatiranjem razdalje. Območje nastavitve: 5 
do 30 ° C (termostat nastavitev * 6). Posebna zasnova za ogrevanje naravnega kamna do 
3000 W. Podometna vgradnja - s pokrovom 50 x 50 mm ali 55 x 55 mm.

Prosimo ob naročilu navedite varianto. D 224.010615 62,27
Pokrov 50 x 50 mm v beli barvi RAL 9010 D 224.990035 9,90
Pokrov 505x 55 mm v beli barvi RAL 9010 D 224.990050 12,90

Vsi zgoraj našteti grelci iz naravnega kamna, lahko opravljajo funkcijo kamina kot zamenja-
vo peči.  Idealen kot dodatno ogrevanje za obstoječe ogrevalne sisteme.

Termostat peči
Termostat z daljinskim tipalom - površinskim, Območje nastavitve 20 ... 80 ° C (lestvica v ° 
C), LED rdeče „Ogrevanje“ ,Obratovalna napetost: 230 V AC, 50 Hz, senzor (samo kontrola): 
Senzor za daljinsko upravljanje - del zmogljivosti dobave preklopa: 16 (2), 250 V, preklopni 
kontakt: 
Rele (zapiralni) ni brez potenciala ( pod nap-
tostjo )

D 224.40010000 148,07
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Občutite toploto infrardečih grelcev Lacoform

Infrardeče sevanje nas spremlja skozi vse življenje. Proizvaja različne 
valove infrardečega sevanja - predvsem sončne.

Brez infrardečih žarkov, življenje na našem planetu, ne bi bilo mo-
goče. Pri vseh presnovnih procesih je potrebna toplota, ki je različnih 
valovnih dolžin. Toplotna prevodnost, toplotno (infrardeče) sevanje 
in konvekcija.Toplotno sevanje ima posebno vlogo. Lahko jo nepos-
redno zaznavamo in čutimo. Toplotno sevanje igra veliko vlogo tudi 
na nas. Uporablja se na področju zdravljenja in dobrega počutja za 
različne namene.

Pozitivni učinki infrardečega grelca:
• hitro segrevanje vseh plasti kože
• zaradi visoke prodornosti, se doseže razstrupljanje kože
• spodbuja prekrvavitev kože in krvi
• pospešuje pretok kisika po žilah in v koži
• spodbuja obnavljanje celic v žilah
• spodbuja in izboljša presnovo
• povečuje proizvodnjo belih krvnih celic
• širi krvne žile in s tem razbremeni napetost
• zmanjša stres skozi globoke sprostitve
• zmanjša produkcijo melatonina v epifizi, s čimer se zmanjša depre-
sija, zimska utrujenost
• pozitiven učinek tudi za akne, luskavico, ekceme
• za mlade in mlade po srcu, ni starostnih omejitev
• max. čas delovanja 20 min. in max. 2 nanosa dnevno.

Področja uporabe:
• Dodatni grelec za infrardeče kabine.
• Dodatni reflektor in grelec za solarije in bio savne.
• Sevanje v počivališčih - dodatna ponudba.
• Ogrevanje skupnih prostorov na prostem (Kadilski kotiček ... ).
• Ogrevanje vstopa v zunanjo finsko savno, da prepreči nastanek 
ledu v zimskem času. 
• Premostitev hladnih con v notranjih in zunanjih prostorih.
• Ogrevanje zunanjih tušev in sušilnih prostorov.
• Primerni za notranjo in zunanjo montažo.
• Pri montaži kabine, prosim  upoštevajte najmanjše možne razdalje.
• Standardna barva antracit kovinska. Bela in siva metalik sta na zah-
tevo.
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INFRARDEČI GRELCI RG Art.-Nr. Cena

Infrardeči grelec z vgrajenimi zvočniki 400V / 4000 W
Barva Antracit Metalic z 2 x 8 ohm zvočniki
Dolžina 1600 mm 2249105401 1417,00
Dolžina 2000 mm 2249105370 1417,00
Dolžina 2500 mm 2249105361 1472,00

Infrardeči grelec z vgrajenimi zvočniki 230V / 2000W
z 2 x 8 ohm zvočniki
Antracit metalik barva: Dolžina 830 
mm

2249105372 778,00

Infrardeči grelec 230V / 2000 Watt
Barva antracit metalik: Dolžina 444 
mm

2249100424 356,00

Beli: Dolžina 444 mm 2249100000 301,00

Pri postavitvi kabine je potrebno zagotoviti nadzor moči, saj lahko to privede do pregret-
ja kože in telesa. Nudimo prilagojene moči grelcev vašim potrebam in velikostim kabine.

230 voltov do 3600 vatov ali 6000 vatov
400 voltov na 18.000 vatov
Prosite za posamezno ponudbo.

PROIZVODNJA TOPLOTE Z GRELCI

Pri vgradnji grelca je pomembno, da je pravilno odmaknjen od stene savne.
Najmanjša razdalja je 20 cm na obeh straneh.

Termična slika na razdalji 50 cm.
Maksimalna Temperatura: 45.1 ° C

Optimal

Termična slika na razdalji 20 cm.
Maksimalna Temperatura: 64,0 ° C

Z najmanjšo razdaljo Pozor nevarnost požara

Toplotna slikanje brez varnostne razdalje ( min 
20cm ) na stransko steno.
Najvišja temperatura: 123.0 ° C
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Masažni saloni dan danes potrebujejo več kot le masažno mizo in 3 
brisače. V sodobnih masažnih storitvah, se poleg tradicionalnih ma-
saž, izvajajo tudi ayurvedski, tajski, ... tretmaji. Tako je potrebno raz-
lična bazna olja, kamne in obloge ogrevati.

S toplotnimi ploščami Lacoform so bazna masažna olja in masažni 
kamni segrevani preprosto preko infrardečega sevanja. Toplotne 
plošče so narejene iz najtršega kamna v naravi - bazalta. Ta povzroči, 
da se velike količine toplote hitro prenesejo na masažne kamne. Za-

radi suhega gretja kamnov, le ti ostanejo suhi in jih lahko uporabite 
takoj. Ni nevarnosti opeklin, kot na mokrem ogrevanju. Tudi masaž-
na olja se lahko enostavno segrevajo na vročem kamnu.

Za vroče kamne in večje količine masažnih olj, priporočamo naše to-
plotne posode. Tukaj se lahko segrevajo s toplo vodo večje količine 
masažnih olj, kamnov in drugih oblog.

Toplotne plošče in toplotne posode Lacoform

TOPLOTNA ENOTA ZA MASAŽE
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TOPLOTNE PLOšČE Art. št. Cena

 

Toplotna plošča:
• segrevanje masažnih olj s polaganjem na kamen
• segrevanje masažnih krem s polaganjem na kamen
• segrevanje paketov s polaganjem na kamen
• segrevanje „Vročih masažnih kamnov“ s polaganjem na kamen
• segrevanje bombažnih brisač pri 60 ° C
• ogrevanje lanenih brisač pri 60 ° C
• varčevanje pri prostoru z namestitvijo v pultu
• vizualno čudoviti pulti so izdelani iz visoko kakovostnega marmorja in granita
• vgrajene previsoke temperaturne zaščite
• poseben nadzorni sistem za optimalno enostavnost uporabe:
• 230V / 400W / 600W / 800W / 1200W / 1500W, odvisno od velikosti delovnega pulta

Cena za toplotno ploščo iz naravnega 
kamna,
z vgrajenim senzorjem temperature.
V ceno so temperaturni senzorji vključeni.

Opomba: Na voljo samo v  naravnem 
kamnu črni bazalt

2241500BA 1001,00
2241200BA 949,00

2240800BA 819,00
2240600BA 728,00

2240600LBA 767,00
2240400BA 637,00
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TOPLOTNE POSODE Art. št. Cena

Toplotne posode za vgradnjo iz nerjavečega jekla:
• segrevanje masažnih olj v vodni kopeli
• segrevanje masažnih krem v vodni kopeli
• segrevanje „Vročih kamnov“ v vodni kopeli
• segrevanje povojev v raznih čajnih pripravkih
• segrevanje blata v vodni kopeli
• ekonomična prostorska namestitev
• vizualno privlačne posode
• vgrajeni odtoki za hitro in enostavno čiščenje
• vgrajena zaščita za suho ogrevanje
• poseben nadzorni sistem za optimalno enostavnost uporabe
• hitro segrevanje z veliko močjo (1.000 W)
• 230V / 1000W vklj. pokrov s tesnilom in prelivno odprtino.

224.6600 453,70

PRIboR Art. št. Cena

Regulator temperature 1
Območje nastavitve 20 ... 80 ° C (lestvica v ° C) LED rdeča „Ogrevanje“ Obratovalna nape-
tost: 230 V AC, 50 Hz, senzor (self-monitoring): senzor za daljinsko upravljanje - vključeno, 
preklapljanje kapaciteta: 16 (2), 250 V

224.40010000 148,90

Regulator temperature 2
Območje nastavitve 35 ... 95 ° C (lestvica v ° C) LED rdeča „Ogrevanje“ Obratovalna nape-
tost: 230 V AC, 50 Hz, senzor (self-monitoring): senzor za daljinsko upravljanje - vključeno, 
preklapljanje kapaciteta: 10 (3), 250 V

224.79405 150,90

Toplotni senzor NTC 50K
1m silikonski kabel, temperaturno obstojen do 150 ° C

224.0001 60,90
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ČIšČENJE
Čisto in dezinficirano
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Preprosto očiščeno - čistila in dezinfekcija iz Lacoforma

Da vam pomagajo ohranjati čisto, lepo in neoporečno vrednost vaših 
Spa in wellness objektov, Lacoform ponuja široko paleto visoko 
kakovostnih, koncentriranih, profesionalnih čistil in dezinfekcijskih 
sredstev , ki so se izkazali v javnih kopališčih in wellnessih že nekaj 
desetletij. Najboljša kakovost proizvajalca Chemoform AG in izdela-
no v Nemčiji!

Ti izdelki so izdelani posebej za uporabo v/na bazenu, wellnessu, kl-
jub moči čiščenja in razkuževanja materialov.

Art. št.  Artikel 10 kg
-

ČISTILO ZA FINSKO / INFRA SAVNO

1415-
Čistilo za finsko savno
za čiščenje lesenih površin v savnah z dezinfekcijo Aktivnega kisika in čudovi-
tim, svežim vonjem evkaliptus mentola 

43,26

ČISTILO ZA PARNO SAVNO

1416-
Čistilo za parne savne
rahlo alkalno, odlično razmasti maščobe in znoj  
na sedežih, tleh in stenah

42,23

ČISTILO ZA SOLARIJ/ DEZINFEKCIJA POVRšIN

1506-

CHEMOSAN®-čistilo za solarije, fitness naprave / dezinfekcija površin
hizredno učinkovito dezinfekcijsko sredstvo za takojšnjo dezinfekcijo tal, 
solarijev, fitness naprav in obbazenskih ploščadi.
Odobreno iz strani DGHM ( Nemški Inštitut za mikrobiologijo in higieno )

66,85

ČIšČENJE
Čisto in dezinficirano
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STOTINKA d.o.o.
Kolodvorska 25a
2310 Slovenska Bistrica
Tel. +386 (0)2 / 80 50 430
Fax +386 (0)2 / 80 50 436
info@stotinka.si
http://www.bazenistotinka.si/javna-kopalisca
Lacoform – je blagovna znamka podjetja Chemoform AG

Informacije o izdelkih
Tel. +386 (0)2 / 80 50 430
andrej.pur@stotinka.si

lacoform


