
Cenová nabídka

Prodejce:

West Invest Holding s.r.o.
Adresa: 929 01 Dunajská Streda,ulica Biskupa Kondého 4577/18

Telefon: +421 918 909 138

E-mail: info@luxusnesauny.sk

OTP banka č.u.13704007/5200

IBAN: SK17 5200 0000 0000 1370 4007

Dátum: 25. 03. 2020

Kontaktní osoba: Csiszár Noémi

E-mail: info@luxusnesauny.cz

Telefon: +421 918 909 138

Zákazník:
Jméno:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Vážená / ný...................!

Děkujeme vám, že jste nás poctili Vaší důvěrou a Vašim nákupním záměrem jste oslovili naši firmu. Jsme přesvědčeni, že jste vybrali správně. Naše
výrobní technologie mezinárodním certifikátem TÜV nám umožní realizovat jakékoli unikátní představy zákazníkům, vzhledem k danosti místa. S naším
poradenstvím Vám pomůžeme najít to nejlepší řešení.

Ilustrační fotka



Hlavní parametry

Typ sauny Kombinovana relaxační sauna Como

Rozměry sauny 550 cm x 300 cm x 240 cm

Kapacita Pro 3-5 osob

Konštrukcia

Dřevo ke dřevěné konstrukce ze smrku do
(exteriérová)
Purenit základovému rámu sauny - exteriér
Dřevo ke dřevěné konstrukce střechy ze smrku
Dřevo ke dřevěné konstrukce ze smrku
(interiérová)
Milesi dvojnásobný vnější nátěr na povrch v
exteriéru
Parkety pro temperamentní vykurovanie pro
venkovní saunu
OSB deska - rozměr tabule: 250x126x18
Jedinečné oplechování se švihem - na střechu,
zadní stěnu 0,7mm hrubky
Unikátní oplechování na střechu
Žlab hliníkový / m
Sádrokarton - impregnovaný

Izolace

Knauf ekoboard tepelná izolace ve vnější střeše 15
cm
Knauf ekoboard tepelná izolace ve vnější stěně,
7,5 cm
isomaster Kročejová izolace o tloušťce 5 cm
Mastermax 3 classic paro-propustná /
parozábranná fólie
Alukraft reflexní fólie ve zdi a ve střeše

Dreveny materiál



Dreveny materiál

Vnitřní obložení
Dřevěný obklad Kanadský červený cedr 15 x 98 mm, minimalistický U-profil
 (Směr: Horizontální)

Vnější obložení
Dřevěný obklad Kanadský červený cedr 15 x 98 mm, minimalistický U-profil
 (Směr: Horizontální)

Materiál lavice Dřevo na lavici Kanadský červený cedr 94 x 26 mm

Podlahový rošt Podlahový rošt Kanadský červený cedr 95 x 28 mm

Opěrka na záda Opěrka do finské sauny - kanadský červený cedr 94 x 26 mm

Parametry vytvoření infra sauny

Infrapenely 6 ks Philips Vitae Dr Fischer infrapanel - 500W

Řízení iSauna Home inteligentní řízení s předním panelem s dotykovou obrazovkou



Parametry vytvoření finské sauny

Sauna kamna HARVIA Cilindro 9 KW

Řízení iSauna Home inteligentní řízení s předním panelem s dotykovou obrazovkou

Rozměry dveří

Dveře

8 mm ESG Tvrzené Parsol Bronzové sklo  (Otevření:
Levé)
Hliníkové dveře sautomatickým prahem, izolačním
dvojsklem, s 3 pantů - zamykatelné  (Otevření: Levé)
Vedlejší vchodové dveře hliníkové - 75 x 210 cm,
RAL7016  (Otevření: Levé)

Panty
3 ks Panty sklo-sklo
3 ks DORMA závěs pro kyvné dveře s broušeným
povrchem

Madla 4 ks Normální dřevěné madlo ke skleněným dveřím

Okno, Fixní skleněné tabule
6mm ESG hőszigetelt, távtartóval, gázzal, víztiszta / m²
88 mm ESG Tvrzené, Parsol Bronzové sklo



Kameny do sauny

90 kg Štípané kameny do sauny

Ochranny ram kamny

Montážní rám z nerezové oceli k HARVIA Cilindro saunové peci

Tacka

Velká tácka na vodu

Odvetrávání a ventilatory

2 ks Automatický odvětrávací ventilátor s čidlem na vlhkost E 100 GTH s bílým skleněným krytem
1 ks Odsuvacie dřevěný větrací otvor

Spot lampa

4 ks Stropní LED bodové osvětlení - možností otáčení, teplo bílá barva, s objímkou 
4 ks Stropní LED bodové osvětlení - možnost otáčení, teplo bílá barva, s objímkou (2-ka)



Elektricke materialy

1 ks Certifikát ochrany před dotykem

Další příslušenství

1 ks Luxusní set do sauny (vědro, naběračka, přesýpací hodiny, parometer)
Balicí materiál

Volitelné opce

Magnum heatboard podlahové topení pod parkety 15 m2 - X-treme termostatem, kročejovou izolací, parketami

1 963 EUR + DPH

RGB LED náladové osvětlení pod lavicí, s dálkovým ovladačem

484 EUR + DPH

Bluetooth hudební systém (1 ks bluetooth zesilovač, 2 ks IP reproduktory)

451 EUR + DPH

Hliníkové sklopné okno 150 x 40 cm

711 EUR + DPH

Celkem

Štandarní cena bez DPH 50 700 EUR + DPH



Celkem

Speciální cena / platná při objednání do
15 dnů 39 000 EUR + DPH

Spolu 39 000.- EUR + DPH

Příslušenství, dovoz, montáž, uvedení do
provozu

Cena obsahuje.

Poznámky Dovoz, montáž, uvedení do provozu cena neobsahuje.

Zakazník musí zajistit:

- Vytvoření vhodných elektrických přípojek na základě doporučení: 3x400V napětí, C16 jistič, 5x4 oder 5x2,5 silikonový kabel
- Jističová skříňka pro napájení sauny s proudovým chráničem (FI spínač)
- UTP kabel (Cat6) s konektory (RJ45) pro LAN nebo stabilní silný Wifi signál na místě pro Wifi modul
- Studená dlažba pod saunou, zabezpečení obkladače
- Obkládání stěn a dlažby sprchy, zabezpečení obkladače
- Zabezpečení a nainstalování sanitárních zařízení, podlahového žlabu ve sprše
- Instalatérské práce (vodoinstalatéři)
- Zabezpečení klimatizace, zabudování zařízení mistrem
- Případné oznamovací povinnosti, stavební povolení vyřizuje objednatel
- Vytvoření betonového základu podle doporučení
- Parkování pro nákladní vozidlo
- Bezbariérový přístup na místo instalace (případně zabezpečení jeřábu)
- Kontejner na odpad

Splátkový kalendář a dovoz

Při objednání 50% Převodem

Při předání 50% Převodem předem

Termín dodaní Od objednání 90 dnů

Kostra sauny (Vnější kostra): 5 let záruka Řízení, teplotní čidlo: 1 rok záruka Philips Vitae / Dr. Fischer infra panely: 5 let záruka Harvia pícky: 2 roky
záruka Potěr: 6 měsíců záruka. Vlivem změn prostředí a počasí konzistence solí se může změnit, což neovlivňuje funkci ani fyziologické účinky
sauny. Takto záruka se na solné cihličky nevztahuje.
V případě, že objednatel nesplní převzetí produktu do termínu dodání určen v objednávce, dodavatel určuje denní poplatek za skladování 20 EUR,
čili dvacet Eur.
Výrobce si vyhrazuje právo na přezkoumání oprávněnosti reklamace.
Do uhrazení ceny v plné výši produkt patří výrobci.
DPH v Maďarsku je 27%


