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Att skapa hälsosamma och avkopplande oaser för 
människan att längta till.

VÅR VISION



3

Vilka är vi?

Vad är en IR-bastu?

Vad kan vi erbjuda?

Nordic Relax

Nordic Relax 1

Färgterapi/Musik

Nordic Relax 2

B Intense 1 & 2

B Intense Face 2 Face

B Intense Air

B Intense Zen

Yin Your Skin

Tillbehör

Vi är mycket glada och stolta över att kunna pre-
sentera vår allra första katalog någonsin. Vi hop-
pas att den ska kunna ge dig matnyttig infor-
mation såväl som trevlig läsning och inspiration. 
Empower yourself!

Katalogen är framtagen med reservation för tryckfel och löpande eventuella produkt- 
eller prisändringar. För aktuella priser och produkter, se vår hemsida www.nordicrelax.se.
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Nordic Relax of Sweden 
Vi på Nordic Relax brinner för relax och wellness. 
Genom att erbjuda väldesignade, hållbara och inno-
vativa relax- och wellnessprodukter för en medveten 
livsstil, skapar vi hälsosamma och avkopplande mil-
jöer för människan att längta till. I en alltmer stressad 
vardag vill vi ge dig en oas för avkoppling och åter-
hämtning i ditt hem, en plats där du känner dig trygg. 

Välkommen att besöka oss i vårt showroom i Hel-
singborg. För mer information, besök oss på 
www.nordicrelax.se. 

VILKA ÄR VI?
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VÅRA PRODUKTER
Vi har själva designat och utvecklat vår infraröda 
bastu, i nära samarbete med utvalda tillverkare i 
Asien och Europa som producerar stora volymer un-
der noggrann kvalitetskontroll. Den senaste tekniken 
i kombination med volymtillverkning ger dig som an-
vändare en prisvärd och effektiv produkt, en inves-
tering för livet. I tillägg marknadsför vi premiumpro-
dukter från Österrike, ett land med lång erfarenhet 
av wellnessprodukter. Hela vårt produktsortiment 
hittar du på www.nordicrelax.se.

SERVICE OCH SUPPORT
Vi finns här för dig både före, under och efter ditt köp. 
Vi erbjuder en hög service- och kunskapsnivå och vi 
hjälper dig att hitta rätt produkt. Med hög produkt-
kvalitet har vi generösa garantier. Skulle olyckan vara 
framme kan du känna dig trygg med att vi har kun-
skapen och reservdelen du behöver.

Våra produkter kan köpas direkt på vår hemsida 
eller hos någon av våra återförsäljare. I vårt show-
room i Helsingborg visar vi delar av vårt sortiment  - 
här finns såklart också möjlighet att provbasta. 

Nordic Relax of Sweden AB – en del av Gullberg & Jansson koncernen, 

börsnoterat sedan 2012. Läs mer om bolaget på www.goj.se.

Att ta hand om dig själv är den bästa 
investeringen du kan göra
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Vad är en IR-bastu?
VAD ÄR INFRARÖD STRÅLNING?
IR-strålning, infraröd strålning, är osynliga 
ljusstrålar som vi vanligen får från solen. Till skillnad 
från UV-strålar är dessa helt ofarliga. Så ofarliga 
att de används inom sjukvården, bland annat för 
att värma nyfödda barn. Infraröd värme är en form 
av energi som värmer objektet direkt, istället för att 
värma omgivningen kring objektet.

VAD ÄR EN INFRARÖD BASTU?
I en infraröd bastu bastar man i behaglig värme, 
vanligtvis mellan 30-60 grader jämfört med 70-100 
grader i en traditionell bastu. Infrastrålarna värmer 
kroppen direkt, utan att värma upp omgivande luft 
likt en traditionell bastu. 20% av IR-bastuns energi 
går åt att värma kabinen, de övriga 80% går åt 
att värma kroppen. En infraröd bastu ger kroppen 
en behaglig värme utan ansträngning. Den värms 
upp direkt och drar minimal energi.

VARFÖR SKA JAG ANVÄNDA EN 
INFRARÖD BASTU?
Den här listan kan göras lång. Använd en infraröd 
bastu för att boosta immunförsvaret, för att detoxa 
kroppen, för att reducera stress och få mer ener-
gi, för att sänka blodtrycket, för att göra dig till en 
bättre idrottare eller helt enkelt för att ge din kropp 
kärlek.

I en infraröd bastu höjs kroppens kärntempera-
tur och vita blodkroppar som ingår i kroppens im-
munförsvar ökar. Samtidigt utvidgas blodkärlen 
vilket kan förbättra hälsan och sänka högt blod-

tryck. Genom svettning försvinner gifter och slagg, 
endorfiner ökar och man får mer energi. Värmen 
gör underverk för huden som blir mjukare och mer 
elastisk samtidigt som kollagenproduktionen ökar. 
Ökad blodcirkulation i kombination med värme lin-
drar nack-, rygg- och muskelsmärta och minskar risk 
för inflammerade och stela leder.

Det finns alltså flera anledningar för dig att använ-
da en infraröd bastu. Läs mer om hur en IR-bastu 
kan hjälpa dig på vår hemsida, www.nordicrelax.se.  
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VÅRT ERBJUDANDE

En verkligt effektiv 
IR-bastu
Vi erbjuder en serie under eget varumärke tillverkad i 
Asien (Nordic Relax) samt en serie tillverkad i Österrike 
(B Intense). Gemensamt för de båda är infraröda full-
spektrumlampor, VitaelightTM från Dr. Fischer, som ga-
ranterat ger effekt. Nordic Relax bastu ger ett luftigt 
och nordiskt intryck. B Intense bastu ger ett stilrent och 
varmt men kliniskt intryck. 

Fullspektrumlampans infrastrålar värmer kroppen 
di-rekt och tränger ner i hud och vävnad, ökar
kroppens kärntemperatur och stimulerar både
hjärta-, lymf- och immunsystem. IR-bastun förbättrar
immunförsvaret, detoxar kroppen genom svettning,
reducerar stress och kan också sänka högt
blodtryck. Samtidigt verkar den hudföryngrande då
hudens elasticitet och kollagenproduktion ökar.
Produkten kan med fördel användas av personer
med hudproblem såsom acne eller rosacea. En IR-bastu
är också bra mot nack-, rygg- och muskelsmärta. Den
minskar risk för inflammerade och styva leder. På
grund av detta har produkten sedan länge
rekommenderats som smärtlindring. Det är först den
senaste tiden IR-bastun nått gemene man som en
wellnessprodukt som ger kärlek till både kropp och själ.

Ring oss på 042 311 15 50 eller besök oss på 
www.nordicrelax.se så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig. 
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Vår egen bastuserie är tillverkad i obehandlad 
asp och har en ljus, luftig och nordisk prägel. 
Vår serie är utrustad med DR. FISCHER Vitae™ 
lampor, designade för hälsa och wellness. DR. 
FISCHER Vitae™ är fullspektrumlampor som ger 
den optimala och naturliga blandningen av IR-
A, B och C från 780 nanometer.

IR-A tränger ner djupt och når epidermis, dermis 
och subcutis, från överhud till underhud medan 
IR-B och C når hudens yta och skapar 
behaglig värme.
Våra infraröda bastus finns i utförande för 
både en och två personer och i färgerna 
grått och svart. Ergonomiskt ryggstöd finns 
att köpa som tillval. 

SORTIMENT / NORDIC RELAX

Läs mer om vårt sortiment och vad vi kan erbjuda dig på www.
nordicrelax.se. Du kan också köpa våra produkter via ett brett 
återförsäljarnätverk. Hitta din återförsäljare på www.nordicrelax.se.
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 — IR- A, B och C – optimalt och naturligt

 — Låg EMF

 — Tre förinställda program

 — Nordisk design – ljus och luftig

 — Insida i ljus obehandlad asp, utsida 
i tålig melamin

 — Bluetooth, 2 högtalare

 — Läslampa

 — 30 x 30 cm färgterapi lampa

 — 8 mm härdat glas

 — 1150 W/2000 W, 230 V, 10A

FÖRDELAR MED IR FRÅN NORDIC RELAX

Nordic Relax 1

Ljus och luftig modell för en person

90x127x202 cm 26 900:-

 USER-ALT

SORTIMENT / NORDIC RELAX

SKÖTSEL

Kan impregneras med bastuvax, torkas av med fuktig trasa
GARANTI

2 år
MONTERING

2–4 timmar, 2 personer
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Njut av din egen musik under tiden du bastar. 
Alla våra infrakabiner är utrustade med blue-
tooth så att du enkelt kan koppla upp din tele-
fon eller läsplatta och spela musiken du gillar. 

Visste du att vår inneboende rytm, vår and-
ning och våra hjärtslag rättar in sig i musikens 
rytm?  Lugn musik verkar därför avstressande 
medan snabb musik ökar energin.

Lila sägs främja medvetandet och öka effe-
kten av meditation. Det sägs också främja 
lymfsystemets funktion och ha en positiv ef-
fekt i klimakteriet. Lila är färgen som kan läka 
känslomässiga sår och främja andlig utveck-
ling, ge oss vägledning och inre styrka.

Blått är en kylande färg som sägs ha en lug-
nande effekt. Att basta i blått ljus kan ha en 
hjälpande effekt för sömnproblem samt en 
lindrande effekt av huvudvärk. Blått sägs 
också ha en anti-bakteriell effekt.

Grönt, färgen som befinner sig i mitten 
av färgspektret, är en kylande och 
lugnande färg som kan hjälpa till att 
minska svullnader i leder och vävnader. 
Grönt kan verka anti-inflammatoriskt och 
avslappnande.

Rött är en energigivande färg som skapar 
både glädje och entusiasm. Det sägs också 
ha en positiv inverkan på blodcirkulation, 
muskler och hjärta. 

MUSIK

SORTIMENT / NORDIC RELAX

FÄRGTERAPI

Färger påverkar oss på flera olika sätt, 
vårt humör, våra känslor och vår 
rumsuppfattning. Färger är en del av vårt 
uttryck och kan spegla vår personlighet. I 
våra infraröda bastus kan du själv välja 
färg efter tycke och humör.  

Färgterapi är standard i våra stängda 
modeller. 
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USER-ALT USER-ALT

SORTIMENT / NORDIC RELAX

Nordic Relax 2

Ljus och luftig modell för två personer

130x127x202 cm 36 900:-

SKÖTSEL

Kan impregneras med bastuvax, torkas av med fuktig trasa
GARANTI

2 år
MONTERING

2–4 timmar, 2 personer

 — IR- A, B och C – optimalt och naturligt

 — Låg EMF

 — Tre förinställda program

 — Nordisk design – ljus och luftig

 — Insida i ljus obehandlad asp, utsida 
i tålig melamin

 — Bluetooth, 2 högtalare

 — Läslampa

 — 30 x 30 cm färgterapi lampa

 — 8 mm härdat glas

 — 1150 W/2000 W, 230 V, 10A

FÖRDELAR MED IR FRÅN NORDIC RELAX
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B Intense har sedan grundandet 2008 kommit att bli 
en av Europas ledande tillverkare av infraröd bastu. 
Genom att kombinera den senaste tekniken med en 
exklusiv design, tillhandahåller de idag en produkt 
helt tillverkad i Österrike med högsta kvalitet in i 
minsta detalj. B Intense produkter lämpar sig både 
för privatpersoner samt för offentliga anläggningar.   

Omgivningstemperaturen i en B-Intense infrabastu 
är behagliga 27-37°C vilket klassas som den termo-
neutrala zonen.  Endast i den termoneutrala zonen 
är kroppens värmesystem i balans. Genom att öka 
kroppens kärntemperatur ökar blodcirkulationen 
i kroppen. Spänningar släpper och ont lindras. Vi 
börjar svettas kraftigt. Metabolismen, även kallat 
ämnesomsättningen,  ökar och vi bränner kalorier.

B INTENSE FULLSPEKTRUMLAMPOR  
Infraröd strålning delas upp i kortvågig (A), mel-
lanvågig (B) och långvågig strålning (C). Kortvågig 
strålning värmer objektet medan den långvågiga 
strålningen värmer omgivningen kring objektet. I B 
Intense infraröda bastus finns fullspektrum IR-lamp-
or som avger både A, B och C-strålning. Detta 
simulerar naturliga solstrålar utan den skadliga 
UV-strålningen. De röda fullspektrumlamporna sitter 
bakom Robaxglas och sprider ljus med hjälp av re-
flektorer i aluminium. En mindre kraftig lampa sitter 
bakom ryggen då den är närmre kroppen. Värmen 
når kroppen genom ryggraden. Den kraftigare front-
lampan ger kroppen en jämn och behaglig temper-
atur, och det snabbt. Bastun kan utnyttjas spontant 
då ingen uppvärmningstid behövs.    

REGELBUNDEN ANVÄNDNING AV  
B INTENSE INFRARÖDA BASTU KAN:

 — Släppa spänning i nacke och rygg

 — Öka immunförsvar samt generellt 
välbefinnande

 — Öka blodcirkulationen i spinal muskulatur

 — Stimulera metabolism

 — Motverka hudproblem såsom acne, 
rocacea, psoriasis etc. 

SKAPA DIN EGEN DESIGN

SKÖTSEL

Torkas av med fuktig trasa

GARANTI

Konstruktion och kabin, 2 år
IR-lampor, 10 år

MONTERING

5–10 timmar, 2 personer

Färgval syntetiskt läder Färgval kabin

SORTIMENT / B INTENSE

Vit matt eller 
högglans

Träimitation

Svart matt eller 
högglans

Greige
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SD kort eller via Bluetooth i telefon/platta

FÖRDELAR MED B INTENSE 1 & 2

— Kräver ingen uppvärmningstid

— App-kompatibel kontrollenhet med indivi-
duell styrning av ir-lampor

— Välj ett av fem förinställda program – eller 
skapa ditt eget

— Inbyggd ljusterapi som kan anpassas efter 

behov och humör

— Njut av musik via AUX-ingång, USB-minne, 

 — Bekväma säten med justerbar rygg och 
nackstöd. Passar alla!

 — Golvvärme

 — Säten, rygg och nackstöd är tillverkade 
av vitt syntetiskt läder, hygieniskt och 
bekvämt med en exklusiv känsla

 — Inbyggd aromaterapi – Två dofter följer 
med produkten

Dessutom har bastun en ljudlös fläkt för frisk luft, temper-
atursensor, val för vänster- alternativt högerhängd dörr och kan 
beställas i flera färger: matt vit, träimitation eller trendig greige.

Mot pristillägg: Syntetiskt läder i flera färger. Kabin i glansigt 
svart eller vitt.

B Intense 1 B Intense 2

Modern och slimmad bastu med flera 
färgval för diskret placering

120 x 86 x 200 cm 

Det klassiska valet för två personer

130 x 120 x 200 cm Från 64 900:- Från  84 900:-

 USER-ALT  USER-ALT USER-ALT

SORTIMENT / B INTENSE
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 — Kräver ingen uppvärmningstid

 — App-kompatibel kontrollenhet med individuell 
styrning av ir-lampor

 — Välj ett av fem förinställda program – eller 
skapa ditt eget

 — Inbyggd ljusterapi som kan anpassas efter 
behov och humör

 — Njut av musik via AUX-ingång, USB-minne, SD 
kort eller via Bluetooth i telefon/platta

 — Bekväma säten med justerbar rygg och nack-
stöd. Passar alla! 

 — Säten, rygg och nackstöd är tillverkade av vitt 
syntetiskt läder, hygieniskt och bekvämt med 
en exklusiv känsla

 — Inbyggd aromaterapi – Två dofter följer med 
produkten

 — Golvvärme

I modellen Face 2 Face behöver man inte dela 
sittyta med någon annan. Samtidigt kan man 
enkelt kommunicera med personen mitt emot. 
En innovativ bastu och en perfekt modell för 
smala ytor.  

SORTIMENT / B INTENSE

Face 2 Face

Slimmad modell för två personer
220 x 86 x 200 cm  Från 104 900:-

 USER-ALT USER-ALT

Dessutom har bastun en ljudlös fläkt för frisk luft, temper-
atursensor, val för vänster- alternativt högerhängd dörr och kan 
beställas i flera färger: matt vit, träimitation eller trendig greige.

Mot pristillägg: Syntetiskt läder i flera färger. 
Kabin i glansigt svart eller vitt.
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 — Kräver trots sin öppna konstruktion ingen 
föruppvärmning

 — App-kompatibel kontrollenhet med individuell 
styrning av ir-lampor

 — Välj ett av fem förinställda program – eller 
skapa ditt eget

 — Justerbart nack- och ryggstöd

 — Nack- och ryggstöd samt sittkudde är tillver-
kat av vitt syntetiskt läder – hygieniskt och 
bekvämt!

 — Golvvärme

 — Standardutförandet är i matt svart eller vitt

 — Kräver trots sin öppna konstruktion ingen 
föruppvärmning

 — App-kompatibel kontrollenhet med styrning 
av ir-lampor

 — Välj ett av fem förinställda program – eller 
skapa ditt eget

 — Justerbart nack- och ryggstöd

 — Nack- och ryggstöd samt sittkudde är 
tillverkat av vitt syntetiskt läder – hygieniskt 
och bekvämt!

 — Standardutförandet är i matt svart eller vitt

SORTIMENT / B INTENSE

Air Solo Air Easy

Innovativ och med öppen konstruktion, 
perfekt för dig med liten plats

125 x 78 x 143 cm 

Minsta modellen med fokus på rygg.
14 x 76 x 139 cm Från 47 900:- Från 34 900:-

 USER-ALT  USER-ALT

Mot pristillägg: Syntetiskt läder i flera färger. 
Kabin i glansigt svart eller vitt.

Mot pristillägg: Syntetiskt läder i flera färger. 
Bakstycke i glansigt svart eller vitt.
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 — Kräver ingen uppvärmningstid

 — App-kompatibel kontrollenhet med individuell 
styrning av ir-lampor

 — Välj ett av fem förinställda program – eller 
skapa ditt eget

 — Inbyggd ljusterapi som kan anpassas efter 
behov och humör

 — Njut av musik via AUX-ingång, USB-minne, SD 
kort eller via Bluetooth i telefon/platta

 — Bekväma säten med justerbar rygg och nack-
stöd. Passar alla! 

 — Säten, rygg och nackstöd är tillverkade av 
syntetiskt läder, hygieniskt och bekvämt med 
en exklusiv känsla

 — Inbyggd aromaterapi – Två dofter följer med 
produkten 

 — Golvvärme

Den luxuriösa infraröda bastun Zen är en 
rymlig modell för två personer. Med detaljer i 
solid ek och generöst mittarmstöd med inbyg-
gd styrenhet är detta IR-bastun för dig som 
uppskattar estetik, effekt och kvalitet.

Zen

 Från 99 900:-

 USER-ALT USER-ALT

Rymlig och exklusiv bastu för två personer
140 x 127 x 200

SORTIMENT / B INTENSE

Dessutom har bastun en ljudlös fläkt för frisk luft, temperatursensor, 
val för vänster- alternativt högerhängd dörr och kan beställas i 
flera färger: matt vit, matt svart, träimitation eller trendig greige.

Mot pristillägg: Kabin i glansigt svart eller vitt. Syntetiskt läder i 
flera färger. Sidoarmstöd, vitmålade eller i ek.
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 — Kräver ingen uppvärmningstid

 — App-kompatibel kontrollenhet med individuell 
styrning av ir-lampor 

 — Välj ett av fem förinställda program – eller 
skapa ditt eget

 — Inbyggd ljusterapi som kan anpassas efter 
behov och humör

 — Njut av musik via AUX-ingång, USB-minne, SD 
kort eller via Bluetooth i telefon/platta

 — Golvvärme

 — Bekväma säten med justerbar rygg och nack-
stöd. Passar alla! 

 — Säten, rygg och nackstöd är tillverkade av 
syntetiskt läder, hygieniskt och bekvämt med 
en exklusiv känsla

 — Inbyggd aromaterapi – Två dofter följer med 
produkten 

Äntligen finns exklusiva Zen i loungemodell. 
Här är det bara att luta sig tillbaka och sluta 
ögonen för en stunds avkoppling. Givetvis med 
samma exklusiva detaljer som i Zen och generö-
sa armstöd med inbyggd styrenhet.

Zen Lounge

 Från 164 900:-

 USER-ALT USER-ALT

Luta dig tillbaka och koppla av
157 x 190 x 200

SORTIMENT / B INTENSE

Dessutom har bastun en ljudlös fläkt för frisk luft, temper-
atursensor, val för vänster- alternativt högerhängd dörr och kan 
beställas i flera färger: matt eller glansig vit, matt eller glansig 
svart, träimitation eller trendig greige. Mot pristillägg: Syntetiskt läder i flera färger.
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Yin your skin är ett holistisk skönhetskoncept 
grundat av finska Katja Kokko där man fokuser-
ar på naturliga produkter för naturlig skönhet. 
Med lång erfarenhet av kinesisk medicin har 
Yin Your Skin tagit fram gua shas i vackraste 
Xiuyan-jadesten. Med verktyget i rätt vinkel och 
lagom tryck släpper muskelspänningar i ansik-
tet och blodcirkulationen ökar vilket gör din hy 
vaken och energisk. Istället för att motverka 
ålderstecken, är målet med en gua sha att göra 
dig glödande och levande – en bättre version 
av dig själv helt enkelt.

Från 280:-

Tillbehör

“Genuine beauty is all about appreciating 
and treating the environment with love and 
care, opening both the mind and body.”

– KATJA KOKKO

ERGONOMISKT RYGGSTÖD
För Nordic Relax 1 och 2.

995:-

ACU CUPS
Acu cups från svenska Nordic Superfood. Två 
mindre koppar för ansiktet och två större för 
kroppen. Kombinera din bastusession med 
lymfdränage och stimulera hud, bindväv och 
muskler.

390:-

KONVERTERINGSKIT
Bygg om din traditionella bastu till en effe-
ktiv IR-bastu. Eller platsbygg en ny! Paketet 
innehåller en rygglampa, ett ryggstöd och en 
styrenhet från österrikiska B Intense. 
Extra rygglampa kan köpas separat.

18 500:-

SORTIMENT / TILLBEHÖR & YIN YOUR SKIN
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