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SPROSTITVENI WELLNESS –
UŽITEK ZA VSE CUTE
POTOPITE SE V SVET FINESSE & LACOFORM!
Vedno več ljudi ima občutek, da jih njihov vsakdan preganja in jim povzroča stres. Zato v prostem času namensko iščejo učinkovito sprostitev. Njihov cilj je najti protiutež
stresnemu vsakdanu v službi ali doma, kar strokovnjaki imenujejo tudi "ravnovesje med delom in zasebnim življenjem".
Zatorej ni čudno, da se wellness razvija v ogromen trend. Tako v wellness hotelih, fitnes studiih, javnih kopališčih ali v lastnih kopalnicah – vedno več ljudi ne želi več
živeti brez blagodejnega učinka finske savne, parne savne in masažnega bazena. Iz zanimanje še vedno narašča. Tako si dve tretjini gostov wellnessa več kot enkrat letno
privoščita (kratek) wellness oddih.
Zamenljiva standardna ponudba pa že dolgo več ne privablja ljubiteljev wellnessa. Zdaj narašča povpraševanje po nenavadnih konceptih, presenetljivih vonjavah in
inovativni wellness kozmetiki – in s tem posebno znanje o dišavah, wellness kozmetiki ter njunih učinkih.
Ravno to je ena od kreposti Finesse in Lacoform. Naši inovativni in visokokakovostni izdelki so „MADE IN GERMANY“ in poskrbijo za to, da pozitivnim učinkom na zdravje
dodamo še fascinantna doživetja dišav in intenzivne negovalne trenutke.
To je znamko Finesse na področju wellness kozmetike in Landoform na področju wellness dišav naredilo znano in priljubljeno po celi Evropi. Veliko znanih hotelov in term
zaupa naši kakovosti in znanju. In to že vrsto let.
Oni namreč vedo: Finesse & Lacoform omogočata sprostitev ne le gostom wellnessa ampak tudi ponudnikom wellness storitev.
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Vse cene so v evrih in na pakiranje, brez DDV-ja. Ta cenik nadomesti vse prejšnje
cenike. Prosimo upoštevajte, da ne prevzemamo nobene garancije na ceno. Cene
se lahko zaradi nihanj cen surovin prek leta kratkoročno spremenijo. Aktualni
cenik vedno najdete med prenosi na spletni strani www.bazenistotinka.si/
javna-kopalisca/ceniki.
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VA Š PA R T N E R N A P O D R O C J U
DOBREGA POCUTJA!
Pod blagovno znamko finesse® od leta 1993 proizvajamo in prodajamo emulzije za parne savne in koncentrate za polivke za finsko savno. Kot eden prvih ponudnikov je finesse® razvil polivke za savno v
dodatnih vonjih od do takrat znanega evkaliptusa in poprove mete.
Leta 2010 je bilo ustanovljeno podjetje Aroma-Fitness GmbH, ki od takrat skrbi izključno za prodajo izdelkov znamke finesse®. Skozi leta je podjetje Aroma-Fitness GmbH postalo eden od vodilnih
ponudnikov na področju dišav za finske in parne savne. Z željami strank pa tudi z lastnimi idejami smo ponudbo postopoma dopolnili z izdelki kot so pilingi, kreme, blata in olja. Poleg tega že mnogo let
ponujamo pestro izbiro opreme za savno, kot so vedra. zajemalke, merilniki ozračja, pripomočki za vrtinčenje zraka itd.
Za nas je stik s strankami zelo pomemben. K temu sodi npr. hiter odziv na vprašanja in težave. Z dobrimi odnosi s termami, kopališči, hoteli in fitnes studii, ki so se razvili skozi leta, vedno znova dobimo
prošnje za nove pobude. Iz tega pogosto nastanejo inovativni izdelki, ki postavljajo nove trende v savnah.
Podjetje Chemoform AG je bilo leta 1952 ustanovljeno kot družinsko podjetje, ki si je dobro ime ustvarilo s pripravo vode in tehnike za kopališča. Več kot 20 let se poseben oddelek pod znamko Lacoform®
ukvarja z razvojem in izdelavo wellness dišav za finske savne, parne savne, masažne bazene in masažne tuš kabine. Zadnja leta se povečuje želja naših strank po inovativni, dolgo obstojni tehniki na
temeljih industrijskega standarda 4.0 za wellness. Pri Lacoform ga imenujemo wellness 4.0. Kaj to pomeni? Vedno več upravljalcev gleda na svoj wellness celostno z vidika energije, porabnikov, intervalov
vzdrževanja, števila obiskovalcev itd. Tukaj vam stojimo ob strani tako z nasveti kot s posebej za to področje razvitimi tehnologijami.
Od januarja 2018 sta podjetji Aroma-Fitness GmbH iz Heeslingna z znemko finesse® in Chemoform AG z znamko Lacoform® iz Wendlinga, ki prijateljujeta že več kot 10 let, združeni. Dve močni znamki na
področju wellnessa, ena z uspešno prodajno ekipo, druga z uspešno in sodobno proizvodno ekipo. Danes je znamka „finesse“ sinonim za visokokakovostno inovativno wellness kozmetiko in wellness
opremo, znamka Lacoform® pa za visokokakovostne inovativne dišave za parne savne ter najsodobnejšo wellness tehniko, vse izdelano v Nemčiji.

VA Š I S O G O V O R N I K I

Mike Eberhardt
Product manager
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Andrej Pur
Vodja programa Lacoform za SLO in HRV
E-pošta: andrej.pur@stotinka.si

Vas zanima še kaj? Tel. 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si
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MI SMO PROIZVAJALCI….
ODKRIJTE RAZLIKO

A

Naše arome in dišave razvijamo in proizvajamo v Nemčiji. Po letu in pol načrtovanja in gradnje smo marca 2012 v našem obratu 2
zagnali enega najsodobnejših sistemov za tekočine v Evropi.
Posebnost: Pri tem smo proizvodnjo dišav za finske in parne savne povzdignili na nov, na področju wellnessa dotlej neobičajen
standard industrije arom in dišav. Z modualrno dozirno napravo smo dosegli delno avtomatizacijo pri doziranju dišav.
Ta visokotehnološka konstrukcija vsebuje 56 dozirnih ventilov, ki so trdno povezani z zbiralnimi posodami za surovine in tako
omogočajo neposreden dostop do prek 150 surovin na zalogi.
INVESTICIJA V PRIHODNOST, ki se izplača za nas in naše stranke: tako lahko z dozirnim sistemom pri 95 % naših dišavnih
kompozicij, ki vsebujejo do 22 različnih surovin, operiramo prek 70 % avtomatsko. S tem ne dosežemo le 99,99 % točnosti doziranja
in mešanja, temveč tudi občutno olajšanje dela za naše osebje. Poleg tega lahko s pomočjo novega sistema početverimo proizvodne
količine – in tako dostavni čas zmanjšamo na minimum. Proizvedene mešanice v količinah od 25 do največ 80 kg se nato v regalnih
sistemih skladiščijo v posebnih posodah iz legiranega jekla.
Tudi na področju varnosti je novi obrat v koraku s časom: ob koncu proizvodnje so vse uporabljene serije avtomatsko poknjižene, kar
omogoči njihovo nemoteno sledljivost. Da lahko vedno zagotavljamo visok standard kakovosti, je vsaka posoda zaplinjena z dušikom,
kar prepreči oksidacijo s kisikom v zraku.
Certificirani proizvajalci izdelujejo naše visokokakovostne kozmetične izdelke znamke Finesse, ki so vam na voljo v hlajenem
skladišču v našem podjetju. Tudi posebne želje niso več problem: zahvaljujoč našemu sodobnemu proizvodnemu sistemu lahko
hitro izdelamo tudi individualne recepture, ki jih ne najdete na našem ceniku. Najboljše pri tem pa je, da vam za to kakovost ni treba
plačati več, saj smo cenovno konkurenčni s številnimi blagovnimi znamkami. Zakaj je temu tako, razlaga Mike Eberhardt, menedžer
proizvodnje in prokurist: „Naše arome in dišave v izkušeni in visoko kvalificirani ekipi v velikih količinah proizvajamo za stranke iz
cele Evrope. Tako lahko naše stroje optimalno izkoristimo in hkrati ohranimo nizke stroške proizvodnje. To prednost prenesemo
neposredno na naše stranke.“

GARANCIJA BREZ VPRAŠANJ –
saj smo mi zadovoljni komaj, ko ste zadovoljni tudi vi. Zato velja: če z izdelki pod našimi znamkami kakovosti niste zadovoljni, jih
lahko brez vprašanj vrnete.
Prosimo, da nas najprej kontaktirate: Telefon 02 80 50 430
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DIŠAVE ZA FINSKE SAVNE

D I Š AV E Z A
F I N S K E S AV N E
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Lacoform
D I Š AV E Z A F I N S K E S AV N E

Naše dišave za savne Lacoform ponujajo
številne prednosti:
• zelo varčne, saj so visoko koncentrirane
• zaradi tega je potrebnega manj prostora za
shranjevanje
• malo usedlin na vulkanskih kamnih
• zmanjšana vsebnost alergenov
• enostavno mešanje z vodo
• velik doseg
• dobra združljivost materiala, tudi s plastiko
• mogoče jih je mešati med seboj

Savnanje je zdravo – in preprosto dobro dene.
Reden obisk savne deluje kot vrelec mladosti: prijetno razmerje med vročino in hladom ne sprošča
le mišic, ampak spodbuja krvni obtok in metabolizem. Poleg tega savnanje krepi imunski sitem in
poskrbi za odlično prekrvavljeno, lepo kožo.
Z našimi dišavami za savne smo k tem pozitivnim učinkom na zdravje dodali še fascinantna
doživetja vonjev.

Priporočeno doziranje za savne: velikost kabine do 12 m³: 1-2 ml, 12-20 m³: 3-5 ml, od 20 m³: 5-8
ml na liter vode

Nasvet strokovnjaka:
Za boljši razvoj eteričnih olj priporočamo, da za polivanje
uporabite vročo vodo.

SADNO ORANŽNA
1L

3L

Rdeča pomaranča Sicilija

24,73 €

68,43 €

Mango Ceylon

23,58 €

63,83 €

Grenivka Izrael

31,63 €

83,95 €

Papaja Mauritius

31,63 €

83,95 €

Mecklenburški rakitovec

31,63 €

83,95 €

Pomaranča mandarina

23,58 €

63,83 €

DIŠAVA

Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si

Pozor: Naše dišave vsebujejo alkohol/eterična olja. Nerazredčenih ne vlivajte na kamne. Nevarnost požara!
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DIŠAVE ZA FINSKE SAVNE

SADNO RDECA
1L

3l

Črni ribez

25,88 €

69,58 €

Mirabelle sliva

24,73 €

68,43 €

Grenivka-ribez

31,63 €

83,95 €

Kaktusova figa

28,18 €

76,48 €

Marakuja iz Maroka

22,43 €

59,23 €

Meransko jabolko

17,83 €

50,03 €

Češnja iz Piemonta

20,13 €

56,35 €

Rdeče jabolko

25,88 €

69,58 €

Črna češnja

25,88 €

69,58 €

Gozdni sadeži

25,88 €

69,58 €

Gozdna jagoda

22,43 €

59,23 €

DIŠAVA
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Pozor: Naše dišave vsebujejo alkohol/eterična olja. Nerazredčenih ne vlivajte na kamne. Nevarnost požara!

SADNO RUMENA
1L

3L

Citrus-melisa

25,88 €

69,58 €

Ledena limona

18,98 €

51,18 €

Zelena limona

18,98 €

51,18 €

Sveži kivi

22,43 €

59,23 €

Mexico Lemon Grass

22,43 €

59,23 €

Pomaranča citrona

21,28 €

57,50 €

Limona iz Palerma

23,58 €

63,83 €

Kisla limona

24,73 €

68,43 €

Sliva

25,88 €

69,58 €

Limonin vrt

23,58 €

63,83 €

DIŠAVA

Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si
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DIŠAVE ZA FINSKE SAVNE

ZELENA
1L

3L

Kitajski evkaliptus

24,73 €

68,43 €

Bela jelka-smrekove iglice

20,13 €

56,35 €

Finska breza

18,98 €

51,18 €

Ruševinasti bor

22,43 €

59,23 €

Sibirska jelka

22,43 €

59,23 €

Poletni gozd

28,18 €

76,48 €

Mediteranski bor

23,58 €

63,83 €

Tundra

24,73 €

68,89 €

DIŠAVA

Stran 10

Pozor: Naše dišave vsebujejo alkohol/eterična olja. Nerazredčenih ne vlivajte na kamne. Nevarnost požara!

SVEŽA, META
1L

3L

Aljaška meta

23,58 €

63,83 €

Citrus-poporova meta

21,28 €

57,50 €

Polarni medved

23,58 €

63,83 €

Ledeni veter

23,58 €

63,83 €

Evkaliptus mentol

20,13 €

56,35 €

Evkaliptus mentol ekstra

23,58 €

63,83 €

Ledena čarovnija

23,58 €

63,83 €

Japonska meta

23,58 €

63,83 €

Laco Brillant

21,28 €

57,50 €

Maroška nana meta

25,88 €

59,58 €

Power mentol

23,58 €

63,83 €

Poprova meta

23,58 €

63,83 €

DIŠAVA

Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si
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DIŠAVE ZA FINSKE SAVNE

CVETLICNA
1L

3L

Cvetovi akacije

23,58 €

63,83 €

Zdravilna kamilica

25,88 €

69,58 €

Sivka-melisa

37,38 €

97,18 €

Cvetovi lipe

24,73 €

68,43 €

Mandljevi cvetovi

24,73 €

68,89 €

Sivka/pomarančevec

31,63 €

83,95 €

Poletni bezeg

22,43 €

59,23€

Travniške cvetlice

18,98 €

51,18 €

Zahodnoindijska vrtnica

21,28 €

57,50 €

Jasminovi cvetovi

25,88 €

69,58 €

Ylang

22,43 €

59,23 €

DIŠAVA

Stran 12

Pozor: Naše dišave vsebujejo alkohol/eterična olja. Nerazredčenih ne vlivajte na kamne. Nevarnost požara!

ZACINJENA
1L

3L

Alpska zelišča

121,28 €

57,50 €

Gorske cvetlice-limonina trava

22,43 €

59,23 €

Bourbon vanilija

18,98 €

51,18 €

Žlahtna slivovica

21,28 €

57,50 €

Francoska melisa

29,33 €

81,08 €

Poletni travnik

27,03 €

73,03 €

Pečeno jabolko

22,43 €

59,23 €

Sivka iz Provanse

39,68 €

106,83 €

Toskanska zelišča

23,58 €

63,68 €

Timijan iz Toskane

24,73 €

68,43 €

DIŠAVA

Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si
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DIŠAVE ZA FINSKE SAVNE

LESENI IN ORIENTALSKI VONJI
1L

3L

Afriški tonkabean

28,18 €

76,48 €

Cedra

31,63 €

83,95 €

Sladki med

25,88 €

69,58 €

Indijski palisander

32,78 €

85,10 €

Oriental

20,13 €

56,35 €

Sandalovina

20,13 €

56,35 €

Ognjena plaža

31,63 €

83,95 €

Ognjeni tempelj

31,63 €

83,95 €

Zimske sanje

21,28 €

57,50 €

DIŠAVA

CIŠCENJE
Čistilo za finsko savno

10 kg

48,58 €

za čiščenje lesenih površin v savni z aktivnim kisikom,
visoko koncentrirano z vonjem evkaliptusa
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Pozor: Naše dišave vsebujejo alkohol/eterična olja. Nerazredčenih ne vlivajte na kamne. Nevarnost požara!

DIŠAVA ZA INFRA RDECE SAVNE
GEL DIŠAVA

80 g

Ruševinasti Bor

28,00 €

Evkaliptus Mentol

28,00 €

Limonina Trava

28,00 €

Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si
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Natur Pur
za Savne in Wellness
proizvaja in polni

Stran 16
Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si

Naše vonjave za savno LacoPur ponujajo:
• Zaradi visoke koncentracije je poraba dišav
manjša.
• Lažje shranjevanjezaradi manjšega pakiranja.
•Zaradi naravnih sestavin lahko pustijo nekaj
usedlin na kamnih za savno.
• Manjše število alergijskih reakcij.
• Dobro se mešajo z vodo.
• Idealna izkušnja vonja pod temperaturo 200 °C.
• Z lahkoto odišavijo tudi večje savne.
• Vsi vonji se med seboj dobro mešajo.

LacoPur
D I Š AV E Z A S AV N E
Čisto naravno razvajanje
Dišave za savno LacoPur so izdelane izključno iz čistih rastlinskih in eteričnih olj ter iz
BIO topil, katera so veganska. Za čisto dišavno izkušnjo je pomembno, da
temperatura v peči ne sme presegati 200 °C. Pri temperaturi nad 200 °C se rastlinska olja
zažgejo, zato priporočamo, da tik pred začetkom polivanja kamnov polijete 1 do 2 zajemalki
hladne vode. S tem znižate in dosežete idealno temperaturo za optimalno aromaterapijo.
Zmešajte sami vašo individualno dišavo LacoPur za posebna dišavna doživetja - vse dišave za
savno LacoPur se med seboj lahko mešajo.
Priporočena količina za savno: velikost kabine do 12 cm3: 1-2 ml, 12-20 cm3: 3-5 ml, od 20
cm3: 5-8 ml na liter vode.

LACOPUR DIŠAVE ZA SAVNE
KATEGORIJA VONJA

250 ml

1L

3L

LacoPur - Bergamotka

sveža, pikantna, citronska nota, rahlo cvetlične

24,88 €

49,88 €

124,88 €

LacoPur - Pomaranča

sveža, sladka pomaranča

18,62 €

49,88 €

93,62 €

LacoPur - Citrusmix

sveža, pikantna limona

18,62 €

49,88 €

93,62 €

LacoPur - Limonska trava

sveža, rahlo grenka citrusna nota

18,62 €

49,88 €

93,62 €

LacoPur - Evkaliptus

svež, zelen evkaliptus

18,62 €

49,88 €

93,62 €

LacoPur - Zeleni iglavci

sveže, zelene smrekove in borove note

18,62 €

49,88 €

93,62 €

LacoPur - Sivka

mešanica sivke

22,38 €

49,88 €

108,63 €

LacoPur - Mdeiteranska zelišča

Mediteranska zelišča s pridihom limone

18,62 €

49,88 €

93,62 €

LacoPur - Sveža meta

sveža, hladna poprova meta s pridihom mentola

18,62 €

49,88 €

93,62 €

LacoPur - Cedra

lesni vonj cedre

18,62 €

49,88 €

93,62 €
Stran 17
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DIŠAVE ZA FINSKE SAVNE

MENTOL,
MENTHOBITS &
CO.
Mentol se do 90 % v naravi pojavlja v poprovi meti (Mentha piperita
L.) in japonski meti (Mentha arvensis var. piperascens). Mentol danes
sintetično visoko čistega proizvajajo za farmacevtsko in prehransko
industrijo. Naravni mentol pridobivajo iz metinega olja japonske mete
s postopkom krioprecipitacije.
Ponujamo vam različne vrste mentola. „Menthol Solidus“ vsebuje
naravne mentolne kristale, „Menthobits“ vsebujejo visoko čisti
sintetični mentol farmacevtske kakovosti in „Menthol Liquide“
raztopljen mentol za lažje doziranje.
Prosimo, da mentola nikoli ne uporabljate samostojno na vulkanskih
kamnih ali v kozmetiki, ampak vedno v povezavi z ojačevalci kot so
voda, led, nasičena olja ali drugi koncentrati polivk za savno.
Doziranje: 1-2 g „Menthol Solidus“ ali 1-2 g „Menthobits“ ali 5-8 ml
„Menthol Liquide“, skupaj s koncentratom za polivek za savno po vaši
izbiri, za 5 litrov tople vode (prek 43°C) kot ojačevalec.
Pri uporabi v snežni ali ledeni krogli uporabite le 1-2 g paličice ali
1-2 g „Menthobit“ na 500 g ledeno kroglo. Doziranje za kozmetične
namene naj znaša najv. 0,4 % do 0,5 %. Pri vseh načinih uporabe ne
sme koncentracija presegati najv. 1 %, saj takrat ne deluje več hladilno,
temveč dražilno.
Prosimo upoštevajte, da lahko različne vrste mentola pri vseh načinih
uporabe uporabljate le v raztopljenem stanju.

Stran 18

MENTOLNI KRISTALI
Št. iz.
1670004

MENTHOBITS

125 g

Št. izd.

125 g

21,60 €

1670104

19,38 €

po želji dostavimo tudi po 1 kg, 3 kg ali 5 kg

po želji pakiramo tudi po 1 kg, 3 kg ali 5 kg

SKODELA IZ NERJAVECEGA JEKLA
ZA MENTOLNE KRISTALE
Skodela iz nerjavečega jekla se napolni z nekaj kristali in
postavi na vroče vulkanske kamne v savni.
Ø: 16 cm | Vsebina: 400 ml
• Prijetneje za gosta v savni, saj se kristali topijo počasneje
• Uporaba je varnejša in nežnejša za osebje
• Po potrebi lahko skodelo napolnimo z vodo
• K temu vam priporočamo uporabo naših rokavic za savno, saj se skodela močno segreje!

Št. izd.

na kos

27500000485

9,90 €

Št. izd.

250 ml

1567002

12,08€

MENTOL LIQUID
Menthol Liquid – ledeni ojačevalec vonja za vaš polivek.
Idealno, da vašemu doživetju v savni doda posebno „ledeno“ vznemirjenje
Dodajte vodi nekaj kapljic Menthol Liquid – končano. Meša se tudi z našimi dišavami
za finsko savno. Navdušeni boste!
Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si
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PARNA SAVNA

finesse

HAMAM –
KONCENTRAT
PENE&OPREMA
Čutna in intenzivna izkušnja orientalskega čiščenja celotnega telesa,
orientalskega hamama, je prispela tudi v Srednjo Evropo. Pojavlja se
v različnih oblikah, od tradicionalne do sodobne. V tradicionalnem
hamamu sta na voljo klasično olivno milo in vrečka za milo.
V sodobnih hamamih z avtomatskimi generatorji pene pa se
uporabljajo naši koncentrati pene.

Stran 20

PESTEMAL BRISACA ZA HAMAM
Velikost 80 x 170 cm, Teža cca. 250 g
Material: bombaž
na voljo v različnih barvah
modri karo z resicami
modri karo brez resic
rdeči karo z resicami
redči karo brez resic

12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

KONCENTRAT PENE ZA HAMAM
Seneni cvet
Vrtnica
Limona-mošus

10 l 		
10 l 		
10 l		

76,20 €
76,20 €
76,20 €

Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si
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PARNA SAVNA

D I Š AV E Z A
PA R N E S AV N E

Stran 22

lacoform
D I Š AV E Z A PA R N E S AV N E
Sproščanje v vroči pari – že stari Rimljani so poznali dobrodejni učinek, ki ga ima parna savna na telo in duha.
Parna savna je milejša alternativa k finski savni za ljudi, ki se jim klasična savna zdi prevroča in presuha. Na zdravje in
dobro počutje ima podobno pozitiven vpliv.
Z dišavami za parno savno in napravami za doziranje dišav LACOFORM se pozitivnim učinkom na zdravje pridruži še
fascinantno doživetje dišav.
Priporočeno doziranje parne savne z Lacodos IT: čas doziranja 2-3 sekunde, čas cikla 3-4 minute
Tedenska poraba: v parni savni (cca. 20 m³) pri 10 urah obratovanja na dan pribl. 1 liter na teden

Naše dišave za parne savne ponujajo ponudnikom wellnes
storitev številne prednosti:
• zelo varčne, saj so visoko koncentrirane
• zaradi tega je potrebnega manj prostora za shranjevanje
• malo usedlin v parnih napeljavah
• zmanjšana vsebnost alergenov
• enostavno mešanje s paro v parni savni
• velik doseg
• dobra združljivost materiala, tudi s plastiko
• mogoče jih je mešati med seboj

SADNO ORANŽNA
DIŠAVA

1L

5L

Mango Ceylon

20,13 €

81,05 €

Mecklenburški rakitovec

22,50 €

100,63 €

Pomaranča

28,18 €

102,93 €

Pomaranča mandarina

28,18 €

102,93 €

Mirabel sliva

28,18 €

102,93 €

Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si
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PARNA SAVNA

SADNO RDECA
DIŠAVA
Črni ribez

1L

5L

30,48

110,40 €

Marakuja iz Maroka

23,58 €

90,28 €

Meransko jabolko

20,13 €

81,08 €

SADNO RUMENA
DIŠAVA

1L

5L

Ledena limona

27,03 €

100,63 €

Zelena limona

27,03 €

100,63 €

Sveži kivi

28,00 €

105,23 €

Mexico Lemon Grass

28,18 €

105,23 €

Limona iz Palerma

25,88 €

97,18 €

Poletna melona
Limonin vrt
Stran 24

86,83 €
28,18 €

105,23 €

ZELENA
1L

DIŠAVA

5L

Kitajski evkaliptus

28,18 €

105,23 €

Bela jelka – smrekove iglice

24,73 €

94,88 €

Finska breza

23,58 €

90,28 €

Ruševinast bor

28,18 €

105,23 €

Poletni gozd

29,33 €

106,95 €

Tundra

30,48 €

110,40 €

SVEŽA, METINA
DIŠAVA

1L

5L

Aljaška meta

24,73 €

94,88 €

Evkaliptus mentol

25,88 €

97,18 €

Ledena čarovnija

105,23 €

Laco Gold

29,33 €

106,95 €

Maroška nana meta

24,73 €

94,88 €

Poprova meta

24,73 €

94,88 €

Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si
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PARNA SAVNA

CVETLICNA
DIŠAVA

1L

5L

Cvetovi akacije

24,73 €

94,88 €

Zdravilna kamilica

27,03 €

100,63 €

Ylang ylang

27,03 €

100,63 €

Cvetovi kostanja

29,33 €

106,95 €

Cvetovi lipe

24,73 €

94,88 €

Cvetovi pomaranče (Neroli)

29,33 €

106,95 €

Osmanska vrtnica

27,03 €

100,63 €

Poletni bezeg

24,73 €

94,88 €

Travniške cvetlice

22,43 €

89,13 €

Tropski deževni gozd

29,33 €

106,95 €

Zahodnoindijska vrtnica

22,43 €

89,13 €

Stran 26

ZACINJENA
1L

5L

Alpska zelišča

24,73 €

94,88 €

Bourbon-vanilija

20,13 €

81,08 €

Francoska melisa

32,78 €

117,88 €

Sivka iz Provanse

43,13 €

159,28 €

Toskanska zelišča

32,78 €

117,88 €

DIŠAVA

Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si
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PARNA SAVNA

LESENI IN ORIENTALSKI VONJI
1L

DIŠAVA

5L

Afriški tonkabean

100,63 €

Hammam female

29,33 €

106,95 €

Oriental

20,13 €

81,08 €

Sandalovina

23,58 €

90,28 €

CIŠCENJE
Čistilo za parno savno

10 kg

rahlo alkalno, odstranjuje maščobo in znoj s klopi, umetne mase in ploščic

Stran 28

47,49€

Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si
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PARNA SAVNA

I Z K L O P I T E G L AV O
VKLOPITE SPROSTITEV

Stran 30

HIGH -TECH ZA VAŠO SPROSTITEV –
WELLNESS TEHNIKA IN KONCEPTI ZNAMKE LACOFORM.
Kdor si želi popolnoma prepričati in navdušiti obiskovalce wellnessa, mora staviti na prave partnerje. LACOFORM je že vrsto let eden najpomembnejših
inovatorjev na tem področju. S svojimi edinstvenimi koncepti je močno optimiral veliko javnih wellnessov in wellness hotelov, ne le z vidika
funkcionalnosti, temveč tudi z vidika ekonomičnosti.
Pri znamki LACOFORM namreč vedno razmišljamo v sistemih. Naše dišave in vonji so zato zasnovani tako, da v sodelovanju z našimi tehničnimi
komponentami kot so naprave za doziranje dišav, masažne tuš kabine ali parni generatorji dosežejo optimalni rezultat. Na ta način povezujemo naše
wellness koncepte fascinantnih dišav s posebej nizkimi stroški upravljanja in minimalnim vzdrževanjem.

100 %

LACODOS IT PLUS NAPRAVA ZA DOZIRANJE
Naš že 10 let uveljavljen sistem doziranja Lacodos IT plus naše Lacoform dišave dozira popolnoma avtomatsko in stroškovno učinkovito.

• Zelo ekonomičen v povezavi z Lacoform dišavami,
• Preprosta montaža, vse komponente so že vnaprej sestavljene,
• Idealno za poznejšo montažo,

Lacodos IT plus set za parno savno 1 dišava
sestavljen iz Lacodos IT plus, dozirnega ventila za dišavo, tipala,
sesalnega ventila, 2 m sesalne cevi in 3 m potisne cevi.

50 %

• Visoka varnost pri delovanju zaradi nadzora pare,
• Možnost priklopa do treh različnih dišav,

737,50 €
9,90 €

• Onemogočeno mešanje dišav z večnamenskim ventilom,
• Možnost priklopa izpušnega ventilatorja za optimizacijo vonja in klime,
• Možnost priklopa sesalne cevi ob menjavi kanistra,

lacoform

• Deluje neodvisno od parnega generatorja,
- št. izd. 222.0200
mesečni najem z vključenim servisom

0%

Poraba

• Integriran alarm menjave dozirne cevke

Primerjava porabe dišav Lacoform z „emulgatorji“: primerjalni testi kažejo tudi do
70 % nižjo porabo – in zdaj preračunajte! Lahko vas prepričamo tudi s testiranjem
v vaši kabini za parno savno!
Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si
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Emugator

PREDNOSTI SO:

KOZMETIKA

finesse
DOBRODEJNO
MASLO
Naše v Nemčiji proizvedeno dobrodejno maslo se odlikuje s skrbno
mešanico izbranih sestavin visoke kakovosti. Z rastlinskimi olji, kot
je kakavovo maslo, bodo obremenjene kožne celice negovane s
pomembnimi hranili, ki poskrbijo za spočit in mladostnejši videz. Z
dodano sintetično proizvedeno sestavino urea se lahko kožne celice
povežejo med seboj, kar koži omogoči boljše shranjevanje vlažnosti.
Urea poleg hialuronske kisline velja za temeljno sestavino, ki preprečuje
nastanek gub in predčasno staranje. Poleg tega naše dobrodejno
maslo vsebuje še pomembno sestavino dexpanthenol, ki kožo
oskrbuje z vlažnostjo in spodbuja obnavljanje celic. V kožnih celicah
se dexpanthenol pretvori v vitamin B5. Za vašo kožo je tako v celoti
poskrbljeno. Uravnotežena kombinacija mandljevega in osatnega olja
(ki ju imenujemo tudi „zdravi olji“) ustvari takojšnjo svežino in podpira
obnavljanje celic. Vlažilno dobrodejno maslo je poleg tega še bogato
z vitamini in z antioksidanti doprinaša h gladkemu in mladostnemu
videzu kože.

K temu se popolno prilega servirna skodelica iz melamina
Stran 32

45 ml bela

št. izd. 1554201 2.90 € 70 ml bela

št. izd. 1554203 2.99 €

45 ml črna

št. izd. 1554202

št. izd. 1554204 2.99 €

2.90 € 70 ml črna

5 kg vedro

DOBRODEJNO MASLO - MED

1832006

121,98 €
Ta osvežujoč paket skrbno izbranih izdelkov visoke kakovosti je odličen za suho, obremenjeno kožo
in idealen za uporabo po obisku finske ali parne savne, saj obremenjeni in razdraženi koži ponuja
dobrodejno okrevanje in sprostitev. Regionalni schwarzwaldski med, ki ga vsebuje, poleg nežne
kože poskrbi še za aromatično doživetje dišav, ki omogočajo nežno sprostitev in dobro počutje.
S kakavovim maslom so obremenjene kožne celice nemudoma negovane s pomembnimi hranili,
ki poskrbijo za spočit in mladosten videz. Uravnotežena kombinacija olj in negovalnih surovin
pripomore k takojšnji svežini in podpira učinek obnavljanja celic kože. Vlažilno korenčkovo olje z
antioksidanti pomaga koži doseči gladek in mladosten videz. Ta visokokakovostni paket je primeren
za uporabo pri masaži in oblogah za telo ter se lahko kombinira z dodatnimi vlažilnimi sestavinami.
Naše izdelke odlikuje skrbno premišljena mešanica izbranih sestavin in regionalna povezanost,
zaradi česar naš med dobivamo iz regije.

DOBRODEJNO MASLO - S CUDOVITIM
EKSTRAKTOM ARABIKE
To kremo odlikujejo čudovite intenzivne arome kavnih zrn. Spodbujajoča dišavna nota kavnih
zrn deluje poživljajoče. Posebej pri pomanjkanju energije in utrujenosti je ta izdelek optimalen za
črpanje novih moči. Ekstrakt arabika kave je primeren za nego nečiste suhe kože. Dišeče arome
trpkih kavnih zrn ponujajo wellness za dušo in naredijo to dobrodejno maslo pravi izdelek za
dobro počutje. Naravne sestavine dajejo dolgo trajajočo prožnost in preskrbujejo kožo s hranili, ki
ustvarjajo ravnovesje med dušo in telesom.
5 kg vedro
1838206

121,89 €
Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si
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KOZMETIKA

SADNO DOBRODEJNO
MASLO - POMARANCA
Bogati vitamini v dobrodejnem maslu – pomaranča osvežijo obremenjeno kožo in poskrbijo za
trajno pozitiven občutek v telesu. Sadna pomaranča spodbuja učvrstitven učinek in je priljubljena
pri masažah proti celulitu in za sproščanje napetosti. Poletne osvežilne arome poskrbijo za prijetno
atmosfero in poživijo čute. Poleg tega vonj pomaranče pomaga pri stabiliziranju nihanj razpoloženja
in strahov. Zaradi pomirjujočega učinka je to dobrodejno maslo primerno za sproščanje in vabi k
sanjarjenju.

Kombinacija negovalnih naravnih olj obremenjene kožne celice nemudoma oskrbi s pomembnimi
hranili, ki poskrbijo za spočit in mladostnejši videz kože. Uravnotežena kombinacija mandljevega
in osatnega olja (ki ju imenujemo tudi „zdravi olji“) ustvari takojšnjo svežino in podpira obnavljanje
celic. Vlažilne sestavine in antioksidanti poskrbijo za gladek in mladosten videz kože.

5 kg vedro
1830006

121,89 €

OSVEŽILNO DOBRODEJNO
MASLO - BRESKEV
Breskev označujemo za „sadež večne mladosti“. Z vitaminom E, ki ga vsebuje in ki deluje
antioksidantno, prejme koža pomembne hranilne snovi, ki posebej pozitivno vplivajo na videz kože.
Prijetne sadne arome prebudijo čute in poskrbijo za atmosfero dobrega počutja.
Negovalno kakavovo maslo poskrbi za nego s pomembnimi hranili. Uravnotežena kombinacija

5 kg vedro
1831006

121,89 €

Stran 34

mandljevega in osatnega olja (ki ju imenujemo tudi „zdravi olji“) ustvari takojšnjo svežino in podpira
obnavljanje celic. Vlažilne sestavine in antioksidanti poskrbijo za gladek in mladosten videz kože. Ta
visokokakovosten paket je primeren tudi za uporabo pri masažah in oblogah za telo.

SVEŽE DOBRODEJNO MASLO –
LIMONIN VRT
Nežen citrusov vonj in sadna svežina sta značilnosti tega posebnega visokokakovostnega izdelka.
S svojo posebno svežino aromatskih dišav je ta izdelek idealen za sprostitev po stresnih dneh in je
pravi izdelek za razvajanje.
Prožno in nežno kožo spodbuja kombinacija bogatega kakavovega masla ter mandljevega in
osatnega olja. Vlažilne surovine in antioksidanti poskrbijo za videz gladke in mladostne kože.
5 kg vedro
1836006

121,89 €

POŽIVLJAJOCE DOBRODEJNO MASLO AFRIŠKI TONKABEAN
To majhno afriško zrno z nežno aromo vanilije in vonjem grenkih mandljev vabi k sprostitvi.
Aroma poživljajočega cumaruja nudi pomoč pri težavah s koncentracijo in notranjim nemirom
ter tako pomaga uskladiti duševno ravnovesje.
V kombinaciji z bogatim kakavovim maslom je koža nemudoma negovana. Mandljevo
in osatno olje (ki ju imenujemo tudi „zdravi olji“) ustvarita takojšnjo svežino in podpirata
obnavljanje celic. Vlažilne surovine in antioksidanti poskrbijo za videz gladke in mladostne kože.

5 kg vedro
1835006

121,89 €
Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si
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KOZMETIKA

DOBRODEJNO MASLO - KONOPLJA
S KONOPLJINIM OLJEM IN KOENCIMOM Q10

DOBRODEJNO MASLO BEZEG-SLIVA
S KOENCIMOM Q10

Nežen vonj po konopljinem olju na celo telo deluje pomirjujoče in znova vzpostavi duševno
ravnovesje. Naše dobrodejno maslo s konopljo s svojimi številnimi antioksidanti ščiti pred prostimi
radikali in je zato zelo primerno kot kozmetični izdelek proti staranju kože. Gama linolne kisline
poleg tega spodbujajo obnavljanje celic, nenasičene omega maščobne kisline pa dajejo potrebno
vlago za vrnitev ravnovesja koži. Integriran koencim Q10 poskrbi za mladosten ten in zavira naravni
proces staranja kože. Sprostitev in regeneracija obremenjenih kožnih celic sta osrednji namen
uporabe tega izdelka.

Osvežilni bezeg in poživljajoča sliva vlivata telesu novo vitalnost. S svojim sadnim vonjem osvežuje
bezeg/sliva čute in poskrbi za pozitivno počutje. Kombinacija učinkovin in rastlinskih olj preprečuje
staranje kože in spodbuja mladosten videz.
Zaradi koencima Q10 koža deluje bolj sveža. Dobrodejne dišave nam omogočajo pobeg pred
vsakdanom in poskrbijo za celovito sprostitev duha in telesa.

5 kg vedro
1838406

Stran 36

121,89 €

5 kg vedro
1838506

121,89 €

DOBRODEJNO MASLO DIVJA CEŠNJA-CILI
(PRIMERNO SAMO ZA PARNO SAVNO)
Ta posebna kombinacija dobrodejne divje češnje, poživljajočega čilija in španskega popra deluje
ognjeno toplo.
Poper poskrbi zaradi v ekstraktu prisotnega kapsaicina za toploto in ima spodbujajoč učinek.
Po ohlajanju v zunanjih prostorih maslo s svojim dobrodejnim vonjem po divji češnji spodbudi
naše čute in nam da občutek varnosti in topline.

5 kg vedro
1838306

121,98 €

Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si
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KOZMETIKA

finesse
DOBRODEJNI
PILING
Naš v Nemčiji proizveden dobrodejni piling se odlikuje s skrbno
mešanico izbranih sestavin visoke kakovosti. Z rastlinskimi olji, kot
je kakavovo maslo, bodo obremenjene kožne celice negovane s
pomembnimi hranili, ki poskrbijo za spočit in mladostnejši videz.
Z dodano sintetično proizvedeno sestavino urea se lahko kožne
celice povežejo med seboj, kar koži omogoči boljše shranjevanje
vlažnosti. Urea poleg hialuronske kisline velja za temeljno sestavino,
ki preprečuje nastanek gub in predčasno staranje. Poleg tega naš
dobrodejni piling vsebuje še pomembno sestavino dexpanthenol, ki
kožo oskrbuje z vlažnostjo in spodbuja obnavljanje celic. V kožnih
celicah se dexpanthenol pretvori v vitamin B5. Za vašo kožo je tako
v celoti poskrbljeno. Uravnotežena kombinacija mandljevega in
osatnega olja (ki ju imenujemo tudi „zdravi olji“) ustvari takojšnjo
svežino in podpira obnavljanje celic. Vlažilni dobrodejni piling je poleg
tega še bogat z vitamini in z antioksidanti doprinaša h gladkemu in
mladostnemu videzu kože.

K temu se popolno prilega servirna skodelica iz melamina

Stran 38

45 ml bela

št. izd. 1554201

2,90 € 70 ml bela

št. izd. 1554203 2,99 €

45 ml črna

št. izd. 1554202

2,90 € 70 ml črna

št. izd. 1554204 2,99 €

RAZVAJUJOCE COKOLADNO PILING
MASLO
Da čokolada osrečuje, je znano že od nekdaj. Rastlinske snovi, ki jih vsebuje kakavovo
zrno, oskrbujejo kožo z vrsto hranilnih snovi. Čokoladno piling maslo vlaži in pomaga
koži do prožnosti in sijaja. Dišeče arome čokolade poleg tega izboljšujejo vzdušje in
sproščajo dušo. To čokoladno piling maslo uravnoveša duha in telo in poskrbi za pristne
občutke sreče.
Kot dodatek k pilingu uporabimo zelo fino mlete mandljeve lupinice.
To čokoladno maslo je svetla krema in tako ne pušča temnih madežev.

AROMATICNO IN DOBRODEJNO:
PILING MASLO IZ JELKINIH VRŠICKOV
Aroma finih jelkinih iglic, ki prebujajo čute, deluje poživljajoče in spodbuja vitalnost.
Pomirjujoč in krepilen učinek jelkinih iglic v tem piligu doprinaša k notranjemu
ravnovesju in spravlja telo in duha v ravnotežje. Krema iz kakavovega masla kot temelj
skrbi za dolgo trajajočo elastičnost ter s pomembnimi hranili neguje obremenjeno kožo.
Dragocene sestavine v pilingu zmanjšujejo nečistoče v koži in spodbujajo nežen videz
kože. Z lesnimi aromami je ta izdelek primeren za finsko in parno savno.

Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si

5 kg vedro
1837006

98,50 €

5 kg vedro
1837106

98,50 €

Stran 39

KOZMETIKA

finesse
DOBRODEJNA
KREMA
V finski savni, sproščujoči parni savni ali za individualno uporabo:
naša koža kot največji organ za ohranitev ravnovesja potrebuje redno
nego. Hladilna dobrodejna krema spodbuja sprostitev in regeneracijo
obremenjene kože in jo pomirja. Z blago nego mlečnega izdelka je koža
trajno negovana in ostane elastična ter nežna. Tako ta izdelek združuje
dobro počutje duha in telesa ter vabi k razvajanju. Zaradi prijetne teksture
izbranih sestavin je kremo mogoče enostavno nanesti in tako omogoča
dolgotrajen dober občutek na koži.

K temu se popolno prilega servirna skodelica iz melamina

Stran 40

45 ml bela

št. izd. 1554201

2,90 € 70 ml bela

št. izd. 1554203 2,99 €

45 ml črna

št. izd. 1554202

2,90 € 70 ml črna

št. izd. 1554204 2,99 €

5 kg kanister
1611

DOBRODEJNA KREMA
ZELENI CAJ, SLASTNI BEZEG

85,95€

Krema za obraz in telo ZELENI ČAJ kot antioksidativno osvežilno masko z
organskim izvlečkom zelenega čaja in karite maslom nanesemo na obraz in telo po
ali med savnanjem ter ga po 3 do 15 minutah delovanja izperemo. Vročina spodbudi
odpiranje por na koži ter omogoči učinkovito penetriranje aktivnih sestavin v kožo,
ki je po uporabi negovana, mehka na otip in odišavljena z osvežilnim vonjem
zelenega čaja. Dišava zelenega čaja deluje pomirjujoče, integrirani antioksidanti,
ki ščitijo celice, pa so idealno sredstvo proti prostim radikalom in preprečujejo
staranje kože.

DOBRODEJNA KREMA
SLADKO GROZDJE

DOBRODEJNA KREMA
SLADKI MED

5 kg vedro
6764
85,95 €

Krema za obraz in telo SLADKI MED kot antioksidativno osvežilno masko z o izvlečkom matičnega
mlečka. Vsebuje številne vitamine, minerale in encime. Je izreden bio-stimulator in antioksidant
z izjemno močjo regeneracije kože in podpore imunskemu sistemu.. Vročina spodbudi odpiranje
por na koži ter omogoči učinkovito penetriranje aktivnih sestavin v kožo, ki je po uporabi negovana,
mehka na otip in odišavljena. Kokosovo olje: Se hitro vpija in prodre v kožo, pri tem pa kožo gladi in
mehča. Vsebuje visok delež antioksidantov, kateri nase vežejo proste radikale, ter tako preprečujejo
prehitro staranje kože.

5 kg kanister
6697
85,95 €

Krema za obraz in telo GROZDJE kot aktivno pomlajevalno masko z oljem grozdnih
pečk in izvlečkom grozdja nanesemo na kožo po ali med savnanjem ter ga po 3 do
15 minutah delovanja izperemo. Vročina spodbudi odpiranje por na koži ter omogoči
učinkovito penetriranje aktivnih sestavin v kožo, ki je po uporabi pomlajena, mehka
na otip in lepo odišavljena. Olje grozdnih pečk je bogat vir vitaminov in nenasičenih
maščobnih kislin. Spodbuja naravno delovanje kože in deluje kot antioksidant.
Olje grozdnih pečk se hitro vpije v kožo in neguje, zato je primerno za vse vrste
kože, predvsem za nego zrele ter suhe kože.Izvleček grozdja z opojnim vonjem
po grozdju predstavlja dragoceno naravno antioksidativno sestavino, ki spodbuja
učinkovito anti-age zaščito kože. Kožo navlaži in regenerira.

DOBRODEJNA KREMA
COKO POMARANCA
Krema za obraz in telo ČOKO POMARANČA kot antioksidativno osvežilno masko z eteričnim olje
msladke pomaranče in oljem žitnih kalčkov omogoča poživitev kože • obogateno z vitaminom E
kožo vlaži in hkrati ščiti pred izgubo vlage. Vsebuje visok delež antioksidantov, kateri nase vežejo
proste radikale, ter tako preprečujejo prehitro staranje kože.

5 kg vedro
6574
85,95 €

Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si

Stran 41

KOZMETIKA

finesse
BLATA /
OBLOGE
Naši naravni izdelki iz alg, blata s slanico in krede se odlikujejo z visoko
kakovostjo in dobro možnostjo predelave. Prašek iz alg in zdravilna kreda
Rügen sta poleg tega dostavljena kot suha izdelka in ju je mogoče zmešati
glede na potrebo. Tako imata tudi daljšo obstojnost kot predhodno
zmešani izdelki. Naša blata, praški iz alg in krede se lahko uporabljajo za
obloge, pri rasulih ali čisto klasično.

K temu se popolno prilega servirna skodelica iz melamina

Stran 42

45 ml bela

št. izd. 1554201

2,90 € 70 ml bela

št. izd. 1554203 2,99 €

45 ml črna

št. izd. 1554202

2,90 € 70 ml črna

št. izd. 1554204 2,99 €

MRTVOMORSKO BLATO S SLANICO
To črno, 100 % naravno blato iz Mrtvega morja vsebuje visoke
količine dobrodejnih mineralov, ki so zaradi svoje učinkovitosti pri
zmanjševanju bolečin v mišicah in zdravljenju problematične kože
znani že iz antike.
Država izvora: Izrael
3 kg			

71,30 €

ORIGINALNA ZDRAVILNA KREDA RÜGEN
(v prašku) blaži bolečine, greje, razstruplja telo in čisti kožo.
25 kg			

88,23 €

FANGO OBLOGA (RJAVA GLINA MADE IN SLO )
Mineralna peloidna bentonitna obloga fango se uporablja kot
zunanja topla ali hladna termalna obloga Razstruplja vaše
telo, spodbuja metabolizem, krepi in gladi kožo ter Učinkovito
pomaga pri lajšanju bolečin, hkrati pomaga pri preprečevanju
novih obolenj gibalnega sistema. Višje temperature toplih
termomineralnih blatnih oblog pa vplivajo na boljšo prekrvavitev,
lajšajo bolečine v križu in sklepih, zmanjšujejo napetost mišic,
15 kg			

49,90 €

Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si

Stran 43

SOL

finesse
PILING S
KAMENO SOLJO
Kamena sol iz alpskih nahajališč tvori osnovo za ta dobrodejni solni
piling in je odlična alternativa k morski soli, katere kakovost dandanes
pogosto trpi zaradi okoljskih vplivov. Z do 26 skrbno izbranimi
negovalnimi dodatki bo vaše telo napolnjeno s potrebnimi hranili, ki
bodo vaši koži pomagala, da zasije, vašemu telesu in duši pa omogočila
dobro počutje. Uravnotežena nega in trajajoč nežen občutek na koži
odlikujeta naš piling iz kamene soli, ki je tako eden od pravih izdelkov za
dobro počutje.

K temu se popolno prilega servirna skodelica iz melamina

Stran 44

45ml bela

št. izd. 1554201

2,90 € 70ml bela

št. izd. 1554203 2,99 €

45 ml črna

št. izd. 1554202

2,90 € 70 ml črna

št. izd. 1554204 2,99 €

NAŠE SOLI ZA SAVNO
13 kg

DIŠAVA

DIŠAVA

13 kg

Aloe Vera

77,04 €

Po naročilu

Neutral

77,04 €

Po naročilu

Alpska zelišča

77,04 €

Na zalogi

Pomaranča

77,04 €

Na zalogi

Citrus

77,04 €

Na zalogi

Poprova meta

77,04 €

Na zalogi

Ledeno mrzlo

77,04 €

Po naročilu

Breskev

77,04 €

Na zalogi

Evkaliptus

77,04 €

Na zalogi

Surova sol

77,04 €

Po naročilu

Ledena čarovnija

77,04 €

Po naročilu

Vrtnica

77,04 €

Po naročilu

Kaktusova figa

77,04 €

Po naročilu

Sandalovina

77,04 €

Na zalogi

Sveži kivi

77,04 €

Po naročilu

Afriški tonkabean

77,04 €

Po naročilu

Sivka

77,04 €

Na zalogi

Vanilija

77,04 €

Po naročilu

Limonska trava

77,04 €

Na zalogi

Bor

77,04 €

Po naročilu

Mango Aloe Vera

77,04 €

Na zalogi

Limonin vrt

77,04 €

Po naročilu

LACOFORM SLANICA
iz jodirane morske soli 10 kg kanister
39,71 €

Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si

Stran 45

SLADKOR

finesse
SLADKORNI
PILING
Pilingi kožo osvobodijo balasta in ji povrnejo svež in zdrav videz.
Sladkor še posebej nežno odstrani odmrle celice in spodbuja
prekrvavitev. Koža lahko zadiha in vsrka vlažilne dodatke tega
dragocenega pilinga. Ob redni uporabi sladkorni piling trajno
izboljša videz kože in počutje.

K temu se popolno prilega servirna skodelica iz melamina

Stran 46

45 ml bela

št. izd. 1554201

2.90 € 70 ml bela

št. izd. 1554203 2,99 €

45 ml črna

št. izd. 1554202 2.90 € 70 ml črna

št. izd. 1554204 2,99 €

SLADKORNI PILING
ACEROLA ČCEŠNJA (NA ZALOGI)
5 kg

SLADKORNI PILING
MALINA
5 kg

1822106

1822306

57,00 €

57,00 €

SLADKORNI PILING
PASIJONKA (NA ZALOGI)
5 kg

SLADKORNI PILING
MANGO
5 Kg

1822206

1822506

57,00 €

57,00 €

SLADKORNI PILING Č
COKOLADA-VANILIJA
5 kg

SLADKORNI PILING
LIMETA (NA ZALOGI)
5 kg

1822406

1822606

57,00 €

57,00 €

SLADKORNI PILING
KOKOS-VANILIJA (NA ZALOGI)
5 kg

SLADKORNI PILING
VRTNICA
5 Kg

1822006

1822706

57,00 €

57,00 €

Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si

Stran 47

DOŽIVETJE

lacoform
D I Š AV E Z A
MASAŽNE BAZENE
Masažni bazen kombinira prijeten občutek kopanja v topli vodi z izpiljeno
tehniko, ki usmerjeno masira telo in tako poskrbi za globoko sprostitev.
Z dišavami za masažne bazene LACOFORM postane namakanje v
sproščujočem bazenu doživetje za vse čute. Priporočeno doziranje: pribl.
5 ml na 1 m3 vode.
Naše dišave za masažne bazene ponujajo ponudnikom wellness storitev
številne prednosti:
• zelo varčne, saj so visoko koncentrirane
• zaradi tega je potrebnega manj prostora za shranjevanje
• malo usedlin na kartušnih in peščenih filtrih
• zmanjšana vsebnost alergenov
• enostavno mešanje z vodo v masažnem bazenu
• velik doseg
• dobra združljivost materiala, tudi s plastiko
• mogoče jih je mešati med seboj

Stran 48

NAŠE DIŠAVE ZA MASAŽNE BAZENE
1l

5l

Gozdna jagoda

69,50 €

296,00 €

Kokos-vanilija (na zalogi)

69,50 €

296,00 €

Citronelle

69,50 €

296,00 €

Limonin vrt (na zalogi)

69,50 €

296,00 €

Breskev-mandarina

69,50 €

296,00 €

Bor (na zalogi)

69,50 €

296,00 €

Evkaliptus (na zalogi)

69,50 €

296,00 €

Vrtnica (na zalogi)

69,50 €

296,00 €

Sivka (na zalogi)

69,50 €

296,00 €

DIŠAVA

Druge dišave na zahtevo. Prosimo, kontaktirajte nas, z veseljem
vam bomo svetovali.
Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si

Stran 49

DOŽIVETJE

lacoform
D I Š AV E Z A
MASAŽNE TUŠ
KABINE
Masažne tuš kabine je v današnjem času mogoče vedno pogosteje najti
v javnih in domačih wellnessih. Ne služijo le ohlajevanju po savnanju,
ampak imajo tudi druge funkcije sproščanja, in sicer z različnimi vrstami
curkov, dišavami, svetlobo in akustiko. Ta kombinacija različnih funkcij
v osebi, ki se tušira, prebudi pozitivne občutke. Z dišavami za masažne
tuš kabine LACOFORM imate na voljo tako veliko izbiro kot tudi različne
recepture, ki so prilagojene na sisteme tušev, razvitih posebej za
dodajanje v masažne tuš kabine. Pri doziranju upoštevajte napotke na
napravah za doziranje.
Naše dišave za masažne tuš kabine ponujajo ponudnikom wellness
storitev številne prednosti:
• zelo varčne, saj so visoko koncentrirane
• zaradi tega je potrebnega manj prostora za shranjevanje
• malo usedlin na tuš ročkah
• zmanjšana vsebnost alergenov
• popolno in enostavno mešanje s toplo in hladno vodo v tušu
• velik doseg
• dobra združljivost materiala, tudi s plastiko
Stran 50

NAŠE DIŠAVE ZA MASAŽNE TUŠ KABINE
5l

10 l

Pomaranča Sumatra

100,50 €

176,90 €

Tropica

100,50 €

176,90 €

Sibirska ledena stepa

100,50 €

176,90 €

Ledeno morje

100,50 €

176,90 €

Polarna noč

100,50 €

176,90€

Vrtnica

100,50 €

176,90 €

Sivka

100,50 €

182,90 €

DIŠAVA

Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si

Stran 51

DOŽIVETJE

lacoform

MASAŽNE TUŠ
KABINE - ŠOBE
LACOFORM je že pred leti razvil cel sortiment premišljenih
posebnih šob za vgradnjo v masažne tuš kabine. Posebne šobe
povezujejo maksimalno doživetje z minimalno porabo vode,
zaradi česar so v uporabi v številnih znanih termah, masažnih
kabinah in wellness hotelih. Šobe so izdelane iz kromirane
visokosijoče medenine. Posebna konstrukcija šob preprečuje
preveliko nabiranje vodnega kamna in poskrbi, da kapljice vode
niso tako majhne, da bi jih lahko vdihnili. Tako ni nevarnosti za
prenos legionele. Program obsega sedem različnih modelov za
čisto različne namene uporabe.

Stran 52

Enojna masažna šoba
Idealna kot stranska šoba v masažnih tuših, namestitev na višini bokov.
Idealna za efekt vodne zavese.
Tehnični podatki:
10 l/min pri 5 bar s 120° kotom pršenja, MS/VC 1/2“ IG.
Zelo fin curek cca. 1 m2.

Šoba za meglico
Idealna za ohlajevanje. Idealna za vodne efekte v masažni tuš kabini.
Tehnični podatki:
6 l/min pri 5 bar s 130° kotom pršenja, MS/VC 1/2“ IG. Zelo fina meglica,
stožec pršenja v obliki tulipana.

št. izd.

Cena

št. izd.

Cena

221 0010

110,00 €

221 6130

179,00 €

Dvojna masažna šoba
Idealna za masažo hrbta z efektom iglic. Namestitev pribl. 1,20-1,40 m
nad tlemi. Idealna za efekt vodne zavese ali kot stranska šoba.
Tehnični podatki:
20 l/min pri 5 bar z 90° kotom pršenja, MS/VC 1/2“ IG. Fin dvojni curek
cca. 1 m2.

št. izd.

Cena

221 2090

179,00€

Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si

Šoba za pršenje
Idealna za ohlajevanje ali nadomestek za slap. Idealna za vodne efekte
v masažni tuš kabini.
Tehnični podatki:
6 l/min pri 5 bar s 70° kotom pršenja, MS/VC 1/2“ IG. Fine vodne
kapljice v povezanem curku.

št. izd.

Cena

221 0670

179,00 €

Stran 53

DOŽIVETJE

Šoba za tropski dež

Vrvična pršilna šoba

Idealna za topel tuš. Idealna za učinek tropskega dežja v masažni tuš
kabini.
Tehnični podatki:
40 l/min pri 5 bar s 45° kotom pršenja, MS/VC 1/2“ IG.
Velike, mehke kaplje vode brez učinka masaže.

Idealna za topel tuš. 15 posameznih finih vodnih curkov ustvari učinek
naliva.
Tehnični podatki:
20 l/min pri 5 bar s 66° kotom pršenja, MS/VC 1/2“ IG.

št. izd.

Cena

št. izd.

Cena

221 5045

109,00€

221 6620

168,00 €

št. izd.

Cena

Stran 54

158,00 €
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Volumenstrom

Šoba za slap
Idealna za ohlajevanje. Občuten prihranek vode pri enakem
ohlajevalnem učinku – le 22,5 l namesto 40-60 l. Primerna tudi za
namestitev na strop.
Tehnični podatki:
22,5 l/min pri 2 bar s 45° kotom pršenja, MS/VC 1/2“ IG.
Velik, mehak curek brez učinka masaže.
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OKRASNE MASKE ZA ŠOBE TUŠEV

CEBER ZA TUŠIRANJE

Okrasna maska za šobo tuša iz umetnega materiala, primerna za enojne in dvojne
masažne šobe, šobe za tropski dež, šobe za slap in vrvične pršilne šobe.
Barva: bela

Čeber za tuširanje iz lesa, z notranjim in zunajim tesnilom za
higieno, obročem iz nerjavečega jekla, obešalom iz nerjavečega
jekla, vrvjo, priključkom za vodo za avtomatsko polnjeje.
Namestitev na steno.

Barva

št. izd.

Cena

Bela

221 0012

24,90 €

Barva

Črna

221 5046

29,90 €

Okrasna maska za šobo tuša iz umetnega materiala, primerna za šobe za meglico
Barva

št. izd.

Cena

Bela

221 6132

24,90 €

Črna

221 6133

29,90€

Okrasna maska za šobo tuša iz umetnega materiala, primerna za šobe za pršenje
Barva

št. izd.

Cena

Bela

221 0674

24,90 €

Črna

221 0671

29,90€

Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si

št. izd.

Cena

Za montažo znotraj, kambala

221 0409

406,00

Za montažo zunaj, macesen

221 0411

406,00

GARNITURA ZA KNAJPANJE 3/4“
S cevjo v elegantni beli/črni barvi, troslojna ojačitev cevi s
prozorno notranjostjo iz umetne snovi, ki je primerna za
vodovodno vodo, skrite gladke povezave med cevmi v kovinski
izvedbi. Pritditveni material iz nerjavečega jekla.

Barva

Dolžina

Ø

št. izd.

Cena

Bela

2000 mm

19 mm

221 0420

122,00 €

Črna

2000 mm

19 mm

221 0421

122,00 €
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MED

MED ZA FINSKE
I N PA R N E S AV N E
Posebno negovalno doživetje za vašo kožo v finski in parni savni.
Med je eno od najstarejših sredstev za nego kože na svetu. Med kožo
mehča, jo dela prožno in na naraven način uravnava njeno vlažnost.
Zaradi visoke vsebnosti sladkorja, osmotskega delovanja in nizke
vrednosti pH deluje močno antibakterijsko. S pomočjo ekstrakta
propolisa, gradnika čebeljega satja, se antibakterijski učinek meda
še poveča. Propolis poleg tega vsebuje še koncentrirane vitamine in
elemente v sledovih. Druge pomembne sestavine losjona iz medu so
ekstrakt rdečih alg, guar moka in glicerin, ki dajejo koži prijeten, mehak
občutek. Dobrodejni, sproščujoč učinek na koži in čutih je dosežen z
eteričnim karakterjem olja sivke. Skratka, losjon iz medu je poseben
izdelek za nego kože in čutov.
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NAŠE VRSTE MEDU
LOSJON IZ MEDU (NA ZALOGI)

MED ZA SAVNE (PO NAROCILU)

Posebni negovalni losjon s sivko

Klasika brez vonja

št. izd.

100 ml

15540

6,90 €

5 kg kanister

št. izd.

89,90 €

15543

+št. izd. .06

5 kg kanister

+št. izd. .06

89,90 €

LEDENI MED (PO NAROCILU)
Hladilni negovalni losjon z mentolom
št. izd.

5 kg kanister

15544

89,90 €

+št. izd. .06

PILING LOSJON IZ MEDU (PO NAROCILU)
Očiščevalni negovalni losjon s sivko
št. izd.
15545

5 kg kanister

+št. izd. .06

89,90 €
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ZELIŠČA

ZELIŠCA
Zelišča in zeliščne mešanice se v wellnessu uporabljajo na
različne načine. Lahko jih kot zelišča za paro dodamo v skodelico
za izpuščanje pare. V laneni vrečki razširjajo očarljiv vonj v
prostorih za umiritev in v sprostitvenih kopelih začarajo naše
čute. Uporabe kot polivek za savno, izdelan iz vodenega izvlečka,
ne priporočamo.
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POSUŠENA ZELIŠCA (PO NAROCILU)
OPIS IZDELKA

št. izd.

Sivkini cvetovi, celi 1 kg

27500003130

33,90 €

Zelišča listi melise, celi 1 kg

27500003132

39,90 €

Poprova meta, celi 1 kg

27500003134

41,90 €

Evkaliptus, seskljani 1 kg

27500003136

34,90 €

Limonska trava, narezana 1 kg

27500003138

37,90 €

Rožmarin 1 kg

27500003142

29,90 €

Kamilica cvetovi 1 kg

27500003143

48,90 €

Wellness (evkaliptus, rožmarin, sivka, šentjanževka, kopriva) 1 kg

27500003147

42,90 €

Bronchio (evkaliptus, meta, rožmarin) 1 kg

27500003148

35,90 €

Cvetovi vrtnice, posušeni 1 kg

27500003135

54,90 €

Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si

1 kg
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DRAČJE

DRACJE, WENIK,
RESE & PODOBNO
V finski savni uporabljene metlice iz dračja, ki se v ruski banji
imenuje wenik, danes tudi iz srednjeevropske kulture savnanja
ni več mogoče odmisliti. Čez noč namočeno dračje se v savni
uporablja za rahle udarce po telesu. Če je namočeno pravilno, je
ritual neboleč, spodbuja prekrvavitev in sprošča. Po naročilu.
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BREZOVE VEJE

LIPOVE VEJE

Naravne brezove veje

Naravne lipove veje
Najmanjša količina: 5 kosov

6670

VPE 50 kos.

247,50 €
1596

po kosu 9,90 €

JAVORJEVE VEJE

EVKALIPTUSOVE VEJE

Naravne javorjeve veje
Najmanjša količina: 5 kosov

Naravne evkaliptusove veje
Najmanjša količina: 5 kosov

1594

1597

po kosu 9,90 €

po kosu 13,90 €

HRASTOVE VEJE
Naravne hrastove veje
Najmanjša količina: 5 kosov
1595

po kosu 9,90 €

Telefon 02 80 50 430 E-pošta info@stotinka.si
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OPREMA ZA SAVNE

O P R E M A Z A S AV N E
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PAHLJACE ZA SAVNO
Ta robustna pahljača je bila razvita posebej za polivanje vročih kamnov v savnah
Z njo lahko osebje elegantno, z malo truda in bolj usmerjeno kot z brisačo
premeša vroč zrak.
Okvir iz stabilnega jesenovega lesa, trpežna tkanina, ki jo je moč odstraniti in oprati..
Barve: rdeče-oranžna, svetlo rjava, temno rjava, črna, bela
• Posamezne nadomestne tkanine je mogoče dobiti pri nas.

Majhna:
Premer odprte pahljače: 74 cm
št. izd. 27500000489

85,95 €

Standard:
Premer odprte pahljače: 105 cm
št. izd. 27500000490

93,95 €

Plus:
Premer odprte pahljače: 148 cm
št. izd. 27500000495

169,95 €

BRISACA ZA VRTINCENJE
ZRAKA
Fini frotir iz 100 % bombaža, po standardu Öko-Tex.
Mere: 70 x 80 cm
Teža: 720 g/m², dobra kakovost
Barva: pesek
št. izd. 27500005344

25,95€
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PAHLJACA ZA SAVNO

za vrtinčenje zraka v savni
takanino je mogoče odstraniti in oprati pri 40 °C
Barve: petrol, natur, rdeče-beli karo, modro-beli karo
Majhno št. izd. 27500000225
Srednje št. izd. 27500000226
Veliko št. izd. 27500000227

39 x 100 cm
49 x 100 cm
69 x 100 cm

46,95 €
59,95 €
64,95 €

OKROGLA PAHLJACA

Posebno doživetje savne! Z okroglim mahalom lahko vrtinčite veliko
zraka naenkrat. Tkanino je mogoče ostraniti in oprati pri 40 °C.
Material: 100 % bombaž, obroč iz lesa
Barve: petrol, natur, rdeče-beli karo, modro-beli karo
Majhno		
Veliko		

št. izd. 27500020123
št. izd. 27500020121

69,95 €
75,95 €

KAPA ZA SAVNO

Kapa za savno 100 % bombaž
Barve: temno modra, bež
Najmanjša količina: 2 kosa
št. izd. 27500000188

29,00 €

KILT ZA SAVNO

Mehak kilt za savno v optiki velurja, z žametnimi mikro vlakni na zunanji
strani in čistim, vpojnim bombažem na notranji strani, 40 % bombaž in
60 % poliester
Barve: kivi, petrol, rubinsko rdeča, malina, bela, kremna, oreh, skrilavec
Najmanjša količina: 6 kosov
Zanjo
Zanj

Dolžina 80 cm
Dolžina 55 cm

št. izd. 27500005236
št. izd. 27500005237

35,95 €
32,95 €
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OPREMA ZA SAVNE

ZAJEMALKA IZ JEKLA

IKI ZAJEMALKA

z lesenim ročajem, dolžina 44 cm, volumen cca. 300 ml

Žlahtna in visokokakovostna zajemalka, volumen 600 ml

št. izd. 27500000279

Majhna (60 cm) št. izd. 27500006000
Velika (80 cm) št. izd. 27500005000

21.95 €

OBLIKOVALEC LEDENIH KROGEL

ZAJEMALKA IZ LESA
(STANDARD)
dolžina 40 cm, iz mehkega lesa, z usnjenim jermenom
št. izd. 27500008360

iz jesenovega lesa, obdelan z naravnim oljem
z utori za boljši oprijem, oblikuje ledene krogle iz
zdrobljenega ledu ali snega s premerom 10,5 cm, z
vgrajenim trnom (za dišave)

12,95 €
št. izd. 27500000488

ZAJEMALKA IZ LESA
(PROFI)
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79.95 €

BAKRENI KOTLICEK

dolžina60 cm, iz bukovega lesa, profesionalna zajemalka
(velik volumen skodele 200ml)
št. izd. 2210107

79.95 €
79.95 €

36.49 €

Idealen za nad pečjo v savni, ročno idelan, zelo robusten,
nepocinkan
5l
10 l
20 l

- št. izd. 27500000697
- št. izd. 27500000698
- št. izd. 27500000699

139.95 €
189.95 €
209.95 €

ŠKAFEK 4 L IZ LESA
TREPETLIKE

ŠKAFEK 5 L IZ MACESNA

s plastičnim vložkom, premer zgoraj cca. 25 cm, spodaj
cca. 16 cm z ročajem visokim cca. 26 cm
št. izd. 27500008918

32,50 €

With plastic insert and two galvanized steel
strips, diameter top approx. 25 cm, bottom
approx. 20 cm with handle approx. 30 cm high.
For replacement inserts, see page 93.
št. izd. 6902

51,75 €

ŠKAFEK 3 L IZ LESA
TREPETLIKE
s plastičnim vložkom, premer zgoraj cca. 22 cm, spodaj
cca. 14 cm z ročajem visokim cca. 24 cm
št. izd. 27500008918

32,50 €

ŠKAFEK ZA DRACJE 20 L
VOLUMN
Made of cedar wood, with lid
št. izd. 27500000320

89.95 €

8 L ŠKAFEK S PLETENIM
ROCAJEM

ERGONOMSKA PODLOGA
ZA GLAVO

iz lesa iglavcev, 37 x 27 cm
št. izd. 275S5110000

29.95 €

VZGLAVNIK ZA SUHE SAVNE
lepo oblikovana in stabilna, iz svetlega lesa, 39 x 36 x 11 cm
št. izd. 27500085640

25.83 €

Made of stainless steel 18/10
št. izd. 27500008990

89.95 €
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OPREMA ZA SAVNE

SAVNA THERMO - KVADRAT
Termometer z okvirjem iz trepetlike, 14 x 14 cm.
št. izd. 27501028034

z okvirjem iz lesa iglavcev, 12 x 12 cm
24.95 €

TERMO HIGROMETER ZA PARNO SAVNO
Termometer za merjenje temperature v parni savni in
higrometer (vlagometer). , Materijal: Inox Premer: 130
mm
št. izd.6632

53,95 €

PEŠCENA URA ZA PARNO SAVNO
39,95 €

PEŠCENA URA ZA FINSKO SAVNO
iz naravnega bukovega lesa, z vrtljivim tečajem in belim
peskom
Čas enega ciklusa 15 min, 255 x 50 mm
št. izd. 8282
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št. izd. 8319

25,95 €

MERLINIK OZRACJA, SESTAVLJEN
IZ TERMO IN HIGROMETRA
Merlinik ozračja, sestavljen iz termo- in higrometra
v lesenem okvirju
iz macesna
22.5 x 14 cm
št. izd. 8251		

29.95 €

iz macesna
14 x 14 cm

z okvirjem iz PVC, 12 x 12 cm
št. izd. 6627

TERMO HIGROMETER ZA SAVNO

št. izd. 8252		

29.95 €

iz lesa iglavcev
22.5 x 12.5 cm
št. izd. 8255 		

27.95 €

19,95 €
Akcijska skupina Z

ODLAGALNA POLICA ZA OCALA
Odlagalna polica za 4 očala, iz večslojnega lesa,
17 x 39 x 7 cm
49.95 €

NARAVNI KAMNI ZA SAVNO
„Olivindiabas“ iz Finske, oprani in pripravljeni za uporabo, brez azbesta in
drugih zdravju škodljivih snovi, velikost od 5cm do 10 cm
Karton 20 kg

6628			

20,55 €

PLASTICNI VLOŽEK 5 L
mlečno prozoren, odporen na visoke temperature,
primeren za škafke št. izd. 6902
št. izd. 6904

14,95 €
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