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iSauna sauna Manufakturu jsme založili v roce 2004 za účelem popularizovat životní formu a životní styl, jehož 
součástí je i denní používání vlastní sauny špičkové kvality. Nedávno jsme rozšířili naši výrobu s nejnovějšími stroji. 
Naše exkluzivní sauny se připravují ručně a s vášní maďarských odborníky.

Západní kvalita od maďarských odboníkov

Naším životním cílem je, aby námi vyrobená sauna byla 
vyhotovena jen z I. třídních surovin s nejmodernějšími 
stroji, s nejnovější technologií přičemž provedení je šetrné 
na životní prostředí a výroba je výlučně v Maďarsku.

Vysoký standard je samontní záruka

PPremium sauna na míru je možné vyrobit pouze s použitím 
vysoce kvalitních materiálů a vysokým stupněm odborné 
způsobilosti. Naši profesionální výrobu dokazuje i náš 
mezinárodní certifikát TÜV, kterou se může pyšnit naše 
firma iSauna Design s.r.o. v Madarsku. Mezinárodní 
certifikát TÜV na kombinované exteriérové sauny v celé 
Evropě získala jen naše společnost.

V jedné ruce od nápadu po výrobu

Možnosti nám nedělají limity jedině Vaše potřeby určí 
profesionální výsledek. Je důležité znát všechny detaily, 
abychom Vám věděli vysnít, naplánovat, připravit a 
nainstalovat nejlepší individuální řešení.

Inteligentní řešení

Neustálým vývojem naší výrobní technologie disponující s 
mezinárodním TÜV povolením pracujeme na tom, abychom 
věděli poskytnout to nejlepší řešení pro naše zákazníky 
zajištěním co nejvyšším stupněm pohodlnosti.

Prémiové iSauna Design sauny vyrobené na základě neustále se obnovujících se trendů, stylů, mohou být hodným 
doplňkem bytů, zahrad, teras, domácích wellness místností. Sauny vyhotoveny naší sauna manufakturou mohou být 
také hodným doplňkem hotelů, fitness center k rozšíření služeb a je vynikajícím řešením pro milovníky prémiové kvality.

_ Vstupte do světa iSauna manufaktury



Kombinovaná sauna s ergonomickou relaxační lavicí. Rozmazlujte se v 
našich kombinovaných saunách na míru a žasněte nad nádherným 
výhledem při odpočinku na jedinečné relaxační lavici.
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_ Venkovní sauna domek s relaxační lavicí



Lugano venkovní sauna domek je jedno dílo. Dílo, které je kombinací 
designu a funkčnosti, luxusem a pohodlím a to vše v perfektním 
souladu s přírodou.
Design kombinovaného sauna domu v minimalistickém stylu udávají 
jednoduché linie, kvalitní materiál, jedinečné vytvoření interiéru sauny 
a velké skleněné povrchy. Díky velkých skleněných ploch je sauna 
vzdušná a dostaneme dokonalý výhled na krásu okolí.
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_ Kombinovaný sauna dům se sprchou
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Pro větších majitele zahrad, kteří přemýšlejí v kompletním 
wellness centru, který disponuje i s velkou terasou. Velký 
kompletní wellness dům nabízí řešení pro rodinné akce, pro 
seance organizované pro přátelské společnosti a pro 
relaxaci.
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_ Jedinečný komplexní wellness dům



5,00

5,
00

2,
36

iSauna wellness komfortní saunový dům doporučujeme pro ty 
zákazníky, kteří mají rádi užívání kompletního wellness přímo u sebe 
doma v zahradě.
iSauna venkovní wellness sauna domek ve kterém je umístěna jedna 
finská sauna, infrasauna, Himalájská solná terapie, oddechový prostor 
s moderním stropním (šetrný na energii) infra topením, umyvadlem, 
toaletou a sprchou.
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_ Luxusní saunový dům s vytápěním 
 odpočinkovým prostorem
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Odborníci iSauna sauna manufaktury zhotovují venkovní sauny a 
sauna domy s mimořádnou pozorností, takže zakazníci ze všeho 
dostanou špičkovou kvalitu. Každý prvek komfortního sauna domu 
obsahuje precizní, ručně opracované takové wellness prvky zajišťující 
pohodlí, jako jsou:
InfInfra sauna, finská sauna, parní sauna, Himalájská solná terapie, RGB 
LED světelná terapie, vytápěná sprcha, vytápěný záchod, inteligentní 
sauna  řídit s řízením přes smart telefon.
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_ Luxusní sauna dům se záchodem, sprchou



Kdo by chtěl skrýt svou saunu ve sklepě? Proměňte svůj dvůr na 
moderní wellness zahradu s poutavou venkovní finskou saunou! 
Externí finská sauna může být středem zahrady s krásným výhledem. 
Jedna venkovní sauna oblékne zahradu, ať je na terase nebo na 
osobytnom místě dvora.
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_ Panoramatická sauna v moderním stylu



Opravdovou zvláštností finské sauny je okno, které je náročně a pěkně 
zabudovaná a takto se může rodina kochat ve výhledu na zasněžené 
stromy.
Finská sauna na míru na základě individuálních požadavků.
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_ Vestavěná finská sauna na míru



Finská saunová kamna kombinované sauny je zapuštěna do lavice a 
takto se přizpůsobuje k čisté formě sauny. Výkonnost infra terapie 
zvyšují sklápěcí sauny infrapanely. Účinky Himálajské solné terapie se 
může užívat rovněž při používání infrasauny a finské sauny.
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_ Prémiová kombinovaná sauna s panorama



Biosauna je napozaj jedním šetrným řešením pro ty, kteří nesnášejí 
teplo finské sauny nebo páru parních saun. Easy Comfort biosauny je 
vybavena s jednou novinou Harvia Steamer bio saunovou kamny. 
Jedinečností této biosauny je z himalájské soli vytvořená jedinečná 
stěna z himálajské soli.
EasyEasy Comfort biosauna kde se slučuje příjemný zážitek páry a 
Himálajské solné terapie posilují své účinky. Setkáním vůní se stane 
tato biosauna kabina opravdu vzrušující.
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_ Speciální ergonomická infra sauna



Odborníci iSauna sauna manufaktury zhotovují venkovní sauny a 
sauna domy s mimořádnou pozorností, takže zakazníci ze všeho 
dostanou špičkovou kvalitu. Každý prvek komfortního sauna domu 
obsahuje precizní, ručně opracované takové wellness prvky zajišťující 
pohodlí, jako jsou:
InfInfra sauna, finská sauna, parní sauna, Himalájská solná terapie, RGB 
LED světelná terapie, vytápěná sprcha, vytápěný záchod, inteligentní 
sauna  řídit s řízením přes smart telefon.
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_ Luxusní sauna dům se záchodem, sprchou



Finská saunová kamna kombinované sauny je zapuštěna do lavice a 
takto se přizpůsobuje k čisté formě sauny. Výkonnost infra terapie 
zvyšují sklápěcí sauny infrapanely. Účinky Himálajské solné terapie se 
může užívat rovněž při používání infrasauny a finské sauny.
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_ Prémiová kombinovaná sauna s panorama



Dekorativní skleněné plochy kombinované sauny dostali velký 
důraz, tím se vytvořila svá nálada sauny, kterou zvyšuje i 
náladové osvětlení pod lavicí. Formálně sladěny klenuté 
skleněné plochy kombinovanje sauny, příjemná vůně a barva 
červeného cedru a uklidňující odstíny himálajské solné stěny 
spolu vytvářejí elegantní atmosféru.

Během procesu plánování sauny a stavby sauny se objevuje desi, 
který vyzařuje různou atmosféru. Věnujeme stejnou pozornost 
zákazníkům, kteří mají rádi klasický či moderní vzhled. Sauna 
wellness místnost je přizpůsobena ke stylu prostředí sauny a 
vkusu klienta.

luxusnesauny.cz luxusnesauny.cz



Co udělá specializovaný designérský tým s místností s jedinečnými 
danostmi. Tým společnosti iSauna Manufaktury je k dispozici od 
začátku procesu plánování po poslední minutu. 
Profesionální kompetentní poradenství je v neustálém kontaktu s 
klientem on - line nebo osobně a s 3D vizualizací Vám pomůže 
zrealizovat Vaše sny sauny, wellness místnosti, nebo abyste mohli 
zavést novou službu do Vašeho hotelu, penzionu.
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_ Interiér sauna wellness spa



Kombinovaná sauna zahrada realizována s (infra sauna, finská sauna, 
bio sauna), ručně stavěnými himálajský solnými stěnami, mobilními 
oddychovými postelemi, s obložením s dřevěným efektem, s 
himálajský solným pískovištěm, dekorativním falešným stropem z 
přírodní olše, s hvězdnou oblohou, sprchami s dešťovým efektem, s 
fontánou, spojovací chodbou mezi wellness a penzionem obloženená 
s přírodní olší as přední částí s panoramatickými odsuvacími dveřmi.
Dali Dali byste si postavit wellness do svého hotelu, penzionu?
Přepněte na vyšší kvalitu sauna wellness navrženou a realizovanou 
iSauna manufakturou!

"ISauna manufaktura - Doživotní kvalita"

venkovnisaunadomky.cz

_ Prémiové veřejné wellness, spa



Během naší práce bylo nejdůležitější to, aby zdraví a funkčnost byla v 
dokonalé harmonii v jedné jedinečné sauna wellness místnosti. 
Výsledek mluví za sebe ....
FinskáFinská sauna byla vytvořena tak, aby byla hodná k jedinečným 
podmínkám místa. Brali jsme v úvahu jedinečné požadavky a 
saunovací zvyky klienta. Unikátností sauny je vestavovací konstrukce. 
Zde byl zrealizován wellness s panoramatickým zasklením s přímým 
kontaktem se zahradou.
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_ Kvalitní zážitek ze Zobí wellnessu



Co je skutečnou úlohou designéra interiéru?

KKromě profesionální projekce je úkolem interiérového designéra 
oslovit Vás, abyste po nastěhování spokojeností porozhlédli ve Vašem 
domově a vzpomínali na dlouhé dny realizace. Abyste mohli říci, že po 
dlouhých únavných měsících je nyní konečně Váš domov takový, po 
jakém jste vždy toužili. Cena jednoho dobrého interiérového návrháře 
se již vícenásobně vrátí zpět, protože on určí zda náklady jednoho 
domu, bytu, exteriérového wellness zařízení se přizpůsobí k Vaším 
momožnostem, nebo se zvýší náklady na dvojnásobek. Jedno špatné 
strukturální řešení, nevyužité metry čtvereční a už jste vyhodili přes 
okno vícenásobek ceny projektování interiéru a ještě jste ani nezačali 
s realizováním vnitřních prostor! Vy také netoužíte po tomto, však? 
Interiérový designér, který svou práci považuje za misiu a je flexibilní 
se vždy dostane k optimálních řešení.

venkovnisaunadomky.cz

_ Interiérová architektura 
komplexními řešeními.



Náš Poolhouse model inspirovalo vinohradnictví a v něm 
nevyužité možnosti! Venkovní sauna dům umístěn ve 
vinohradnícve může být dokonalým doplňkem vinných výletů a 
školení budování týmů.
BěhemBěhem návrhu jsme kladali hlavně důraz na vnější terasový 
systém a na funkce, které maximálně obslouží společenský život. 
Přátelé, známí, členové rodiny nebo kolegové se umí spolu 
saunovat a během odpočinku si mohou vzpomínat v dobré náladě 
na události, zážitky dne.

isaunahome.cz

_ Poolhouse



Minimalistický styl podřizuje vše funkčnosti a praktickému využití. 
Minimální styl vytváří harmonii s použitím jednoduchých forem a 
pořádku. Při navrhování najmänšieho člena rodiny bylo jednoznačné 
minimalistické myšlení. Při vytvoření komfortních mobilních 
rekreačních domů dostalo místo jedna kombinovaná exteriérová 
sauna, venkovní zážitková sprcha, terasové systémy, kuchyň v 
minimalistickém stylu s kuchyňské spotřebiče. Dále byly vytvořeny 
jídelna, ojídelna, obývací pokoj, ložnice a koupelna.

isaunahome.cz

_ Minimalistická elegance



iSauna Design
Hungary

Ilustrace a produkty uvedené v tomto katalogu jsou pouze symbolické. ISauna Design s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu bez předem vydaného oznámení při 
jednotlivých produktech, zda se jedná o estetickou a / nebo funkční změnu, bez jakéhokoliv oznámení nebo kdykoliv, pokud se domnívá, že je třeba změny udělat 
z obchodních nebo výrobních důvodů. ISauna Design s.r.o. neručí za případné tiskové chyby.
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