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Cenová ponuka 
Predajca: 

West Invest Holding s.r.o. 
Adresa: 929 01 Dunajská Streda,ulica Biskupa 

Kondého 4577/18 
Tel.: +421 918 909 138 
E-mail: info@luxusnesauny.sk 
OTP banka č.u.13704007/5200 
IBAN: SK17 5200 0000 0000 1370 4007 

 Zákazník 
Meno:  
Adresa:  
Telefón:  
E-mail:  

Dátum:  
Kontaktná osoba: Csiszár Noémi 
E-mail: info@luxusnesauny.sk 
Tel.: +421 918 909 138 
 

  

Vážená pani ! 
 

Ďakujeme Vám, že ste nás poctili Vašou dôverou a Vašim nákupným zámerom ste oslovili našu firmu. Sme 
presvečení, že ste vybrali správne. Naša výrobná technológia medzinárodným certifikátom TÜV nám umožní 
realizovať akékoľvek unikátne predstavy zákazníkom, vzhľadom na danosti miesta. S naším poradenstvom Vám 
pomôžeme nájsť to najlepšie riešenie. 
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                                                                       Panorama my Garden s prístreškom 

Typ sauny  Exteriérový komfortný sauna dom so sprchou a oddychovým priestorom 

Vnútorné obloženie  I.triedny  Thermowood Tiroli Black Angel 

Vonkajšie obloženie I.triedny  Thermowood Tiroli Black Angel  

Smer obloženia  Vodorovné 

Rozmer sauny  380x280x243 +380x280 s prístreškom a terasovým obložením 

Kapacita  pre 3-4 osoby 

 

Parametre infrasauny 

Infražiariče 4 ks Philips Vitae infražiaričov– špičková technológia 

Infra výkon 2,00 kW 

Infra riadenie  iSauna inteligentné app riadenie doplnení s riadením s dotykovou 
obrazovkou 

  

Parametre fínskej sauny 

Finská saunová pec  HARVIA Cilindro 9 kW  

Riadenie 
iSauna inteligentné app riadenie doplnení s riadením s dotykovou 
obrazovkou 

  

Doplnkové parametre 

Izolácia  Rockwool izolćia s tepelným zrkadlom  s parozábrannou fóliou 
Purenit  ohňo a vodovzdorná izolácia na spodej kostry sauny - bez 
tepelného roštu 
5cm Kročajová izolácia  

  

Typ dverí 1ks kalené sklenené dvere – číre sklo v saune  
1 ks hliníkové dvere s automatickým prahom, s izolačným dvojsklom- číre 
sklo pri oddychovej časti  

Smer otvorenia  pravé 

Rozmery dverí 80x210 cm hliníkové dvere s automatickým prahom, s izolačným 
dvojsklom- číre sklo 
63x210 cm kalené sklenené dvere – číre sklo v saune  (8mm hrubé) so 
sklo-sklo pánmi ,s moderným dreveným madlom 
(k presným rozmerom je potrebné premeranie ) 

Fixné zasklenie  Kalené fixné fix zasklenie vedla dverí sauny  (8mm hrubé) 
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2 ks izolačných fixných skiel   
1 ks  Jambo izolačné fixné sklo 

Lavice I.triedna fínska osika v širokom prevedení   

Podlahový rošt I. triedna Thermowood fínska osika v širokom prevedení pri terase  
I. triedna fínska osika v širokom prevedení delená, vyberateľná v saune   

Opierky Pri infrapaneloch moderné opierky z I. triednej fínskej osiky  
 

Príslušenstvo  90 kg sauna kamene 
RGB náladové podsvietenie pod lavicou  
2ks  podhlavníkov 
2ks špeciálnych reproduktorov s IP ochranou s   Bluetooth zosilňovačom 
Luxsná sada do sauny  (vedro,naberačka, presýpacie hodiny,higrometer) 
Hviezdna obloha z optického vlákna  
1ks Automatický ventilátor so senzorom pary 
1ks drevený odsúvací otvor  
Spot lampa v strope sauny 
1 ks Legrand vypínač 
4 ks Legrand zásuvka 
T§cka pod Cilindro saunová pec 
1,5m2 I. triedna Himalájska soľná stena s led podsvietením ručne 
brúsená, leštená 
Jedinečné oplechovanie steny 
Parkety v oddychovom priestore 
Magnum elektromos padlófűtés a pihenőben, intelligens termosztáttal 

  

Poznámky Individuálny náčrt: áno  / Potrebuje ďalšie meranie:áno 
 
 
Čo zákazník musí zabezpečiť: 
- Betonový základ na základe nášho doporučenia 
-Vhodné výtvorenie elektrických prípojok na základe doporučenia  
-Zabezpečenie parkovania pre nákladné vozidlo  
-Zabezpečenie bezbarierového prístupu  na miesto inštalácie 

 
 
 
 

            Štandardná základná cena              zľava                 Predobjendávková cena   
 

 
             41 990 Eur + DPH                                -30%                                   32 190 Eur + DPH 

 
                       

                  Využite predobjednávkovú špeciálnu zľavu ešte dnes! 
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Ďalšie opcie:  

Ručne stavané obloženie z himalájskej 
soli s podsvietením okolo saunovej 
peci  

1 428 Eur + DPH 

RGB Led náladové podsvietenie pod 
lavicou 

380 Eur + DPH 

Bluetooth hudobný systém s 2ks 
reproduktormi s IP ochranou 

445 Eur + DPH 

  

 

Príslušenstvo  Cena obsahuje  

Dvozo, uvedenie do prevádzky Cena neobsahuje 

Dovoz Cena neobsahuje 

Pri objednaní 50%  

Pri odovzdaní 50%  

Termín dodania Od objednania do 60-90 dní 

Konštrukciu kostry sauny (Vonkajšiu kostru): 5 rokov záruka  
Na riadenie a tepelný senzor: 1 rok záruka  
Philips Vitae / Dr. Fischer infra panely: 5 rokov záruka 
Harvia saunové pece: 2roky záruka 
Náter: 6 mesiacov záruka  
 
Vplyvom zmien prostredia a počasia konzistencia solí sa môže zmeniť, čo neovplyvňuje funkciu ani fyziologické 
účinky sauny, takto záruka sa nevzťahuje na soľné tehly, soľné steny. 
 
V prípade, ak objednávateľ nesplní prevzatie/odovzdanie produktu do30.dňa ratane od termínu dodania určeného v 
objednávke, dodávateľ určuje od 31.dňa denný poplatok za skladovanie 67 EUR, čiže dvadsať Eúr. 
 
Na preskúmanie právnosti záručnýh prác si ponecháva nárok výrobca pre seba.  
Do uhradenia ceny v plnej výške produkt patrí výrobcovi. 
 

 


