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Sauny, kabiny, sauna Infrared, łaźnie parowe, piece do sauny, generatory pary. Oprócz działalności
produkcyjno usługowej prowadzimy dystrybucję: pieców do saun, generatorów pary, osprzętu do łaźni
parowych, systemów oświetlenia światłowodnego, akcesoriów do saun i łaźni czołowych producentów
fińskich i szwedzkich. Ofertę firmy uzupełniają projektowanie i doradztwo przy realizacji i wyposażaniu
obiektów sauny i łaźni. Firma SF Piotr Jankowski istnieje od 1991 roku ze 100% kapitałem polskim. Jesteśmy
bezpośrednim producentem kabin saun fińskich zarówno wbudowanych w pomieszczenie ( na miarę ) jak
również wolnostojących o dowolnych wymiarach. Doświadczenie zdobyte przez nas przy realizacji zamówień
zarówno w Polsce jak i w ojczyźnie sauny - Finlandii, gwarantuje najwyższą jakość oraz profesjonalizm
oferowanych produktów i usług. W naszej ofercie znajdują się światowe marki takie jak TYLO, HELO,
SAWO, NARVI, HARVIA, CARIITTI, AITO, NOVITEK, W ofercie posiadamy: promienniki do sauny
Infrabed, firmy Philips Vitea , akcesoria do sauny oraz łaźni parowej , piece do sauny , generatory pary
Devatec, Helo, Tylo, Harvia, Novitek-Neptune Sauna to nasza pasja, która przekłada się na zadowolenie
klientów Dzięki doświadczeniu zdobytemu przez tyle lat, jesteśmy w stanie pomóc Państwu w każdej kwestii
związanej z saunami jak i łaźniami parowymi.
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