


Jo 75 vuoden ajan 
täydellisyys on ollut 
lähtökohtamme, 
ei määränpää.



Esittelyssä Heat Fidelity
Kun saksalainen insinööriosaaminen kohtaa erityislaatuisen estetiikan.  

Kun täydellisyys on lähtökohta, ei määränpää. Kun sauna on levähdys-

paikka, ei ainoastaan kuuma huone. Kun teknologian ja designin liitto 

takaa kehon ja mielen äärimmäisen levollisuuden. Sitä on Heat Fidelity.



Joidenkin asioiden 
vuoksi kannattaa hikoilla. 
Kirjaimellisesti.



EOS on yhdistelmä syvää osaamista ja intohimoista asennetta muotoiluun, 

suorituskykyyn sekä turvallisuuteen.

Meille tuotekehitysprosessi on kaikki kaikessa. Jokainen EOS-prototyyppi 

käy läpi laajat testit ja mittaukset. Huolellisesti valitut tuotteet valmistetaan 

ensiluokkaisista materiaaleista käyttäjäkokemuksesta tinkimättä. 

EOS-tuotevalikoima sisältää korkealaatuisia sähkökiukaita ja yhteensopivia 

saunaohjaimia yksityisiin ja kaupallisiin saunatiloihin. Lisäksi tarjoamme  

infrapunaratkaisuja, höyryratkaisuja sekä laajan valikoiman lisävarusteita.

Intohimona täydellisyys



EOS Bi-O Max

Elegantti ja monipuolinen kiuas, jossa  integroitu  

höyrystin. Kuivaan ja kuumaan tai mietoon ja  

kosteaan saunaelämykseen. Väri tummanharmaa 

helmiäinen.

EOS Zeus S / SL

Ainutlaatuinen kiuas, joka on miellyttävä käyttää ja katsella. 

Väri punaruskea tai tummanharmaa helmiäinen.  

Suojakaide viimeistelee pyöreän muotoilun. 

Yksityiseen ja kaupalliseen käyttöön



EOS Cubo Avantgarde

Ylellinen ja sulavalinjainen mattamusta kiuas, jonka 

erityislaatuinen design on viimeistelty tyylikkäällä kivi-

kehikolla ja tavallisilla tai valkoisilla kvartsikivillä. Kooltaan 

kompakti kiuas tarjoaa mittavan saunaelämyksen. 

EOS Mythos S35 / S45

Palkittu kuutiomallinen kiuas, jossa selkeät linjat ja pilarijalka. 

Väri tummanharmaa helmiäinen, mattamusta tai  valkoinen. 

Tyylikkyyden viimeistelevät samanväriset kuution malliset 

Cubius-kivet. Höyrystin saatavilla lisävarusteena. 



Kaupalliseen käyttöön

EOS Zeus / Zeus L

Ylellinen, vankkatekoinen kiuas inten-

siiviseen käyttöön. Värivaihtoehtoina 

ruosteenruskea tai tummanharmaa  

helmiäinen. Tyylikäs, valinnainen suoja-

kaide viimeistelee muotoilun. 

EOS Shark

Näyttävä, uniikki muotoilu herättää 

huomion. Puinen, valinnainen suojakaide 

viimeistelee tyylikkään muotoilun. 

EOS Orbit

Ajaton kiuasratkaisu, jossa tummanharmaa 

helmiäisjauheväri. Kaunis katsella ja kokea. 

Suojakaide viimeistelee muotoilun.



EOS 34.G / 34.G HD

Tehokas kiuas suuriin saunatiloihin. 

Vankkarakenteinen ja tyylikäs, kovaan 

käyttöön suunniteltu kiuas. 

EOS Goliath

Kova ja kestävä kiuas intensiiviseen 

käyttöön. Linjakas muotoilu tumman-

harmaalla helmiäisvärillä vie kokemuksen 

uudelle tasolle.

EOS Mega / Mega HD

Huipputehokas, isojen saunatilojen tarpeisiin 

suunniteltu kiuas. Nykyaikainen muotokieli 

ja jopa 72 kW:n teho sopivat erityisesti 

suuriin teema- ja tapahtumasaunoihin. 



EOS-ohjauskeskukset ovat apuna ainutlaatuisten hyvinvointi- ja rentoutumis-

hetkien luomisessa. EOS EmoTouch 3:n avulla voit kontrolloida jopa kahdeksaa 

saunahuonetta yhden ohjauspaneelin kautta. Jokaisessa huoneessa voidaan 

säätää lämpötilan lisäksi lukuisia ominaisuuksia, kuten valaistusta, ilmanvaihtoa  

tai jopa LED-valaistusefektejä, musiikkia ja paljon muuta. 

Ohjauskeskukset saatavina eri väreissä. 

Täydellisen yksilöllinen
saunakokemus

EOS EmoTouch 3 EOS EmoStyle EOS EmoTec





Kuvittele, miten pehmeä lämpö hyväilee mieltäsi ja kehoasi.  

Kuvittele myös ensiluokkainen höyrygeneraattori, joka  

kuumenee nopeasti. Tässä se on. 

SteamRock II Basic EOS SteamRock II Premium 

Koe erityinen spa-nautinto 



EOS Premium Spa Technology – Venäjä



EOS Premium Spa Technology – Venäjä



Täydellinen saunaelämys syntyy parhaista  materiaaleista. 

Ylellinen kanadalainen setripuu antaa tälle saunalle 

linjakkaan ilmeen. Tehosteseinissä on käytetty Himalajan 

kristallisuolasta valmistettua suolatiiltä, jonka tunnelma-

valaistus tuo saunaan lämmintä valoa. Kiuas on EOS Mythos 

– tyylikkään kubistinen design-kiuas, johon voidaan liittää 

myös höyrystin. Kiukaan muotokieli on viimeistelty tyyliin 

sopivilla Cubius-kivillä. 

Täyttää vaativimmatkin 
toiveet 



Stroblhof Spa Resort – Createlier by Kofler



Tee rentoutumisesta unohtumaton elämys. Tämän  

Sky-tapahtumasaunan areenatyyliset lauteet sekä 360 asteen 

vuoristonäköala luovat ainutlaatuisia hyvinvoinnin hetkiä. 

Ammattitason tapahtumalaitteisto – suuri näyttö, efekti-

valot, laserelementit, pyörivät kohdevaloilla varustetut 

peili pallot, sumukone sekä äänijärjestelmä basso kaiuttimella 

ja surround-äänellä – kruunaa ennenkokemattoman 

rentoutumis hetken. Saunan sydämenä on keskelle sijoitettu 

EOS Mega, jonka 72 kW:n teho ja runsaan 120 kilon kivi-

tilavuus takaavat intensiivisen kokemuksen. 

Vie saunakokemus 
uudelle tasolle 



EOS Premium Spa Technology – Venäjä



Älä tingi erityislaatuisuudesta. Korkealuokkaiset keraamiset 

pinnat korostavat tämän hamamin uniikkia luonnetta. 

 Linjakkaat rakenteet luovat höyrysaunalle yksilöllisen 

muotoilun sekä modernin ilmeen. Olennainen osa koko-

naisuutta on tehokas ja pitkäikäinen höyrygeneraattori, 

joka yhdessä älykkään ohjausjärjestelmän kanssa jakaa 

höyryn tasaisesti kaikkialle tilaan. Miedolla lämmöllä ja 

korkealla ilmankosteudella on suotuisia vaikutuksia ihoon 

ja hengitysteihin. Aromi-, valo- ja ääniterapia täydentävät 

henkilökohtaisen hyvinvointikokemuksen. 

Hyvinvointia 
kaikille aisteille  



EOS Saunatechnik GmbH
Schneiderstriesch 1 
35759 Driedorf  
Germany

Myynti: 040 154 8065 
Projektimyynti: 040 355 9876 
myynti@eos-sauna.fi

www.eos-sauna.fi


