
 



 

“Consulte seu médico para melhor orientação sobre o banho de sauna” 

Mais informações sobre os Benefícios do Banho de Sauna, 
entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 
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A Transpiração é uma das maneiras mais naturais de limpar o corpo das toxinas. Quanto mais 
suamos, mas limpo o nosso interior fica; um banho de sauna pode ajudar nessa parte. Além 
de eliminar poluentes orgânicos, toxinas plásticas, metais pesados ; sempre lembrando de 
repor minerais no organismo, pois ao suar perdermos esses minerais, podendo ser com água 
de côco. 

Saunas melhoram a saúde vascular 

Um Banho de sauna regular pode melhorar o estado da saude vascular, reduzindo a pressão 
arterial, o risco de infarto de ataque cardíaco e a hipótese de desenvolvimento de patologias 
neurológicas degenerativas.   

Melhoram o funcionamento do sistema respiratório  

A sauna aumenta a  capacidade e a função pulmonar, resultando potencialmente na melhoria 
da respiração, sobretudo para os indivíduos que sofrem de doenças como a asma ou bronqui-

te. 

Aliviam a sensação de dor 

Quem sofre de condições musculoesqueléticas, in-
cluindo osteoartrite, reumatismo e fibromialgia, vê os 
sintomas de dor e de desconforto atenuados após passar 
algum tempo nestes espaços sobreaquecidos.  

Uma sessão de sauna melhora o humor 

Um banho de sauna, também melhora o humor, é isso mesmo, sem stresse, pois a serotonina 
hormônio relacionado ao prazer e bem-estar é acionado em resposta ao aumento da temperatura 
corporal. Esses neurônios também estão em uma região do cérebro que regula o humor.   

Tenha um espaço de Sauna no conforto de sua Casa. Por que 
com pequenos espaços  como um Box, é possível  ter uma sauna 
residencial para seu lazer. 

A SOCALOR, tem o aparelho de sauna ideal para 
ter lazer e saúde na sua casa. 

O LAZER DA SAUNA NA SUA CASA 



 

A linha Plus são saunas compactas para residências e saunas 
comerciais. Atende ambiente de 1 a 40m³ 

Com Dreno automático 

Conforto e Praticidade é a marca da Plus Mar Luxo; pois é 
um equipamento que possui Sistema de Drenagem da 
água automática e pode ser instalada dentro do ambiente 
de sauna sem risco de choque elétrico 

A Mini Plus Mar inox, é ideal para ambientes com pouco 
espaço para instalação, atendendo a ambientes residenci-

ais como box e saunas comerciais.  

Mini Inox 6000W Atende de 1 a 6m³ 

Mini Inox 9000W Atende de 1 a 10m³ 

Mini Inox 12000W Atende de 1 a 18m³ 

Plus Mar Luxo  9000W Atende de 1 a 10m³ 

Plus Mar Luxo 12000W Atende de 1 a 18m³ 

Plus Mar Inox 9000W Atende de 1 a 10m³ 

Plus Mar Inox 12000W Atende de 1 a 18m³ 

Plus Mar Inox 18000W Atende de 1 a 30m³ 

Plus Mar Inox 24000W Atende de 1 a 40m³ 

Para uso em hotéis academias, clubes, a sauna Plus 
Mar Inox, além de seu tamanho compacto ela atende 
ambientes de até 40m³  
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Economia e praticidade na sua residência 
com a Linha POP, uma linha de saunas sem 

sustos com a conta de energia no fim do 
mês. E atende ambientes de  1 até 21m³ 

Baby Pop Atende de 1 a 12m³ * 

Pop Atende de 1 a 17m³ * 

Super Pop Atende de 1 a 21m³ * 

* modelos em GLP baixa pressão e Gás Natural, possuem metragens 
cubicas menores que o enunciado. Ligue SOCALOR (11) 3941-3132 

BtG 20 e 25 inox Atende de 1 a 25m³ * 

BTG 30 e 35 inox Atende de 1 a 35m³ * 

BTG 40 e 45 inox Atende de 1 a 45m³ * 

BTG 50 e 55 inox Atende de 1 a 55m³ * 

BTG 70 e 80 inox Atende de 1 a 80m³ * 

* modelos em GLP baixa pressão e Gás Natural, possuem metragens 
cubicas menores que o enunciado. Ligue SOCALOR (11) 3941-3132 

A linha de Saunas a gás POP e BTG, são robustas, além de tra-
zer economia pelo gás GLP. As únicas que atendem ambientes 

de até 80m³ 

Para clubes, academias, hotéis e condomínios. A linha de 
Saunas BTG atende ambientes de até 80m³, com opção dos 
modelos em aço inox 

3 



 

Os Geradores de Calor elétrico SFE, e Gás/ lenha SF são parte 
do seu lazer com praticidade e economia.  Atendem ambientes 
de até 60m³ 

A Sauna SF, é ecologicamente correta pois utiliza gás ou lenha ; 
proporcionando um banho de sauna seca com economia. Atende 
ambientes de até 50m³ 

SFE 6000W Atende de 1 a 6m³ 

SFE 7500W Atende de 1 a 15m³ 

SFE 12000W Atende de  1 a 20m³ 

SFE 15000W Atende de 1 a 50m³ 

SFE 20000W Atende de 1 a 60m³ 

SF-10 Atende de 1 a 10m³  

SF-20 Atende de 1 a 20m³ 

SF-25 * Atende de  1 a 25m³  

SF-40 Atende de 1 a 40m³  

SF-50 * Atende de 1 a 50m³ 

* Somente a SF-25 e SF-50 tem na versão a Lenha. Ligue SOCALOR (11) 3941-3132 

A Sauna Seca Elétrica SFE, tem um design arrojado 
é compacta e possui um Umidificador embutido, 

assim não é necessário uma peça à parte; além 
disso atende ambientes de 1 até 60m³ 
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Para um Banho de Sauna agradável, com aromas suaves e refrescantes de: Eucalip-
to, Cidreira, Lemoongrass e outros. 

Pedras Dolomitas 
para sauna seca 

Luminária Blindada 
Branca 

A SOCALOR possui uma linha de Portas de Alumínio e Inox que 
combina com seu ambiente; além de acessórios e Essências 

para seu banho de sauna 

Kit de Instalação de Saída de 
Vapor: Cobre ou Polipropileno 5 



 

Para um bom banho de sauna, com 
temperaturas em torno de 45°C; é im-
portante que o ambiente tenha isola-
mento Térmico. Além da metragem 
cúbica ser compatível com o equipa-
mento.  

Acesse o QR code abaixo e baixe o 
Manual de Sauna Passo a Passo 

O banho de sauna seca deve ser agradável 
e na temperatura certa de 65°C  em média 
e para isso o ambiente precisar ser feito 
com madeiras corretas e isolamento. Além 
da metragem cúbica ser compatível com o 
equipamento.  

É importante fazer o isolamento da área 
de instalação do equipamento com tijolos 
refratários do piso ao teto, além de suspi-
ro e respiro para ventilação do ambiente 

Caso o projeto seja diferente dos padrões de construção de saunas, ligue para 
nós e fazemos uma Consultoria pelo nosso Whatsapp (11) 98781-1093 

Pelo QR code baixe o Manual 
de Construção Passo a Passo. 
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Suspiro 
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