
 
 
 

Cedrowe fitobeczki produkujemy według tradycyjnych 
wzorców na Syberii (Górny Ałtaj). Wykonujemy je z drewna 
300-letniego selekcjonowanego cedru. Ścianki beczki i dno są 
dodatkowo uszczelniane pszczelim woskiem.  
 

Aby ustawić beczkę wystarczy powierzchnia 1,5 metra 
kwadratowego. Zasilana jest prądem o napięciu 230 V. Zużycie 
energii jest minimalne i nieporównywalnie mniejsze niż przy 
korzystaniu z sauny. 

 
Wszystkie oferowane przez nas cedrowe fito-beczki wraz z 
wytwornicą pary posiadają certyfikat zgodności „CE” oraz 
bezpieczeństwa „B” wydane przez Polskie Centrum Badań i 
Certyfikacji w Warszawie  Do każdej fito-beczki dołączamy 
instrukcję obsługi oraz udzielamy wskazówek i porad na temat jej 
użytkowania. 

 
 

Kompaktowa 
 
- dostępna w kolorze ciemniejszym lub w zabarwieniu naturalnym  
- szerokie drzwi i niski próg ułatwiają wejście i wyjście z beczki 
- wyposażona w ławkę o trzystopniowej regulacji wysokości  
- posiada płaski tył, dzięki czemu można ją dostawić blisko ściany  
- ścięta pod kątem górna pokrywa poprawia widoczność 
 
Wymiary: szerokość 74 cm, długość 90 cm, wysokość 135 cm 
Grubość ścianki: 20 mm, Waga: 75 kg 

    Cena detaliczna z magazynu w Warszawie : PLN :8300 
 
 

Profesjonalna 
 
- charakteryzuje się ciekawym wzornictwem  
- kształt elipsy  
- górna pokrywa jest ścięta pod skosem, co poprawia widoczność 
- posiada również regulowaną wysokość ławki 
 
Wymiary: szerokość 76 cm, długość 84 cm, wysokość 135 cm 
Grubość ścianki: 20 mm, Waga: 75 kg 
Cena detaliczna z magazynu w Warszawie: PLN :7800 
 
 
 

Bogatyr Owalny 
 
- największa beczka w naszej standardowej ofercie  
- posiada kształt elipsy oraz ściętą pod skosem górną pokrywę  
  co zapewnia korzystającej z niej osobie komfort i dobrą  
widoczność 
- wyposażona jest w ławkę o regulowanej wysokości  
- jest masywna, dzięki czemu wygodna dla osób o dużej wadze  
- szerokie drzwi i niski próg ułatwiają wejście i wyjście z beczki 
 
Wymiary: szerokość 78 cm, długość 90 cm, wysokość 135 cm 
Grubość ścianki: 38 mm, Waga: 80 kg, Regulowana wysokość ławki. 
Cena detaliczna z magazynu w Warszawie  PLN : 8900 

 



 Horyzontalna 

- doskonała dla osób, które szczególnie cenią sobie wygodę 
- imponująca w formie 
- wymaga trochę więcej miejsca 

Wymiary: szerokość 71 cm, długość 180 cm, wysokość 80 cm 
Grubość ścianki: 20 mm, Waga: 90 kg 

sprowadzana na indywidualne zamówienie 

 

 

Kwadratowa 
- posiada ścięty tył, co pozwala ustawić ją blisko ściany.  
- jest bardzo obszerna 

Wymiary: szerokość 84 cm, długość 84 cm, wysokość 130 cm 
Grubość ścianki: 38 mm, Waga: 75 kg 

sprowadzana na indywidualne zamówienie 

 

Beczka Kwadratowa i Horyzontalna tylko na zamówienie  
- czas oczekiwania ok. 2 miesiące. 

 

Poduszka cedrowa 
- łagodzi napięcie nerwowe  
- pomaga w uzyskaniu głębokiego relaksu  
- pomaga uzyskać głęboki, zdrowy sen i odpoczynek  
- pomaga w łagodzeniu stresu  
- daje uczucie świeżości po przebudzeniu  
- zmniejsza bóle obszarów głowy i szyi  
- posiada właściwości antyseptyczne 
- jest wyjątkowo miękka 
 
wymiary: 35 cm x 50 cm, materiał: len, wypełnienie: wiórki cedrowe 

Cena detaliczna z magazynu w Warszawie  PLN : 50 
 

  

MOŻLIWOŚĆ SPRZEDAŻY NA RATY - UMOWA Z FIRMĄ ŻAGIEL. 
Dostawa do uzgodnienia, ewentualnie odbiór osobisty z naszego punktu w Warszawie. 

 

Gwarancja na termoregulator i beczki 12 miesięcy. Wytwornica pary w komplecie z beczką. 

Szczegóły i warunki w instrukcjach obsługi. 
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