
transforme�seu�box�num��ome��pa�completo

- Chuveiro articulado em aço inox - 25cm x 25cm / 2mm espessura - (padrão) ou 

Chuveiro embutido (opcional)

- Ducha manual

- 5 jatos de hidromassagem vertical (spray jets)

- Sauna úmida com controle de tempo e temperatura (P. 3Kw)

- Sistema de limpeza da sauna úmida

- Aromaterapia

- Cromoterapia (6 opções de cores estáticas ou cíclicas)

- Painel de controle Touch Screen

- Sistema de som Stereo (com rádio FM e transmissão via bluetooth)

- Atendimento de telefone celular (via bluetooth)

- Misturadores individuais e seletor

- Painel frontal em vidro temperado espelhado  

- Laterais em alumínio escovado

- Topo em aço inox cromado

- Acessórios em metal cromado

- Dimensões: 30cm x 60cm x 176cm (largura/profundidade/altura)

O Painel Steam Shower Black FIT possui sauna de 3Kw que�

atende�ambientes�fechados�com�até�
Recomendações para a construção do ambiente de sauna 

úmida�podem�ser�obtidas�no�site:�www.uniquespa.com.br
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S T E A M  S H O W E R  F I T

ELÉTRICA:

- Tensão: 220 v

- Fio: 4 mm²

- Potência sauna úmida: 3000 w

- Disjuntor 16A e Interruptor DR 30ma

HIDRÁULICA:

- Vazão: 8 ~ 12 l/min

- Pressão de funcionamento: 
20 a 40 mca

*Necessária a instalação de 
�ltro�na�rede�hidráulica

SAUNA ÚMIDA*:

-�Temperatura�máxima:�50�graus�C°

-�Tempo�máximo:�50�minutos

Opção -
instalação elétrica embutida
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Alimentação elétrica 220V � terra

Conector Sindal Cer�mica 6mm 3P

(colocado dentro de caixa de passagem

com tampa � furo de 12mm)

Conexão independente para água fria 1/2� 

Conexão independente para água quente 1/2�

Sugestão de altura do produto

em relação ao chão

Desenho�Técnico

*O painel Steam Shower FIT possui sauna de 3Kw 
que atende ambientes fechados com até 3m3
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Dist�ncia
do chão � 170cm

Conector Sindal Cer�mica 6mm 3P 

(Cabos elétricos com 20cm
de comprimento  adicionais)

Alimentação elétrica 220V � terra
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