
Cenová nabídka

Výrobce:

iSauna Design Kft.
Adresa: 2045 Törökbálint, Tópark út 1/A.

Telefon: +36 96 312 230 (Győri iroda)

Fax: +36 96 312 230 (Győri iroda)

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUHB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum:  2020

Kontaktní osoba: Csiszár Noémi

E-mail: info@luxusnesauny.cz

Telefon: +421 918 909 138

Zákazník:
Jméno:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Vážená klientka/ vážený klient!

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 4D Art venkovní finská sauna

Rozměry sauny 220 cm x 220 cm x 256 cm

Kapacita Pro 2-4 osob

Konštrukcia

Dřevo ke dřevěné konstrukce ze smrku do
(exteriérová)
Purenit základovému rámu sauny - exteriér
Žlab hliníkový / m
Dřevo ke dřevěné konstrukce střechy ze smrku
Parkety do venkovní sauny
Unikátní oplechování na střechu
OSB deska - rozměr tabule: 250x126x18

Izolace

Roofbond na provzdušnění střechy externí sauny
Knauf ekoboard tepelná izolace ve vnější střeše 15
cm
Knauf ekoboard tepelná izolace ve vnější stěně,
7,5 cm
Isomaster kročejová izolace - 4 cm tloušťka
Mastermax 3 classic paro-propustná /
parozábranná fólie
Alukraft reflexní fólie ve zdi a ve střeše

Dreveny materiál

Vnitřní obložení
I. třídní dřevěný obklad Thermowood tyrolský smrk kelo šedý  (Směr:
Horizontální)



Dreveny materiál

Vnější obložení
I.triedny dřevěný obklad Thermowood Tyrolský smrk kelo šedý  (Směr:
Horizontální)

Materiál lavice I. třídní thermowood finská osika dřevo na lavici, široké 28 x 140 mm

Podlahový rošt Podlahový rošt I. třídní Thermowood finská osika, šířka 28 x 140 mm

Opěrka na záda
Opěrka do finské sauny - thermowood finská osika v širokém provedení 140
x 28 mm

Parametry vytvoření finské sauny

Sauna kamna HARVIA Cilindro 11kW

Řízení iSauna TOUCH inteligente řízení s dotykovou obrazovkou s Wifi modulem



Rozměry dveří

Dveře Hliníkové dveře sautomatickým prahem, izolačním dvojsklem, s 3 pantů -
zamykatelné  (Otevření: Levé)

Okno, Fixní skleněné tabule 6 mm ESG,izolační, sklo plněné s plynem čiré

Sauna kameny

120 kg Štípané kameny do sauny

Ochranný rám k saunových kamnech

Dřevěný ochranný rám 11kW Cilindro saunové peci

Odvětrávání, ventilátory

1 ks Speciální kovový ventilátor
1 ks Odsuvacie dřevěný větrací otvor

Bodové osvětlení

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



Elektrické materiály

1 ks

Další příslušenství

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

Volitelné opce

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

450 EUR + DPH

RGB LED náladové osvětlení pod lavicí, s dálkovým ovladačem

490 EUR + DPH

Celkem

Cena bez DPH                  21 590 EUR + DPH

Speciální cena / platná při objednání do
15 dnů 17 980 EUR + DPH

Spolu 17 980.- EUR + DPH

Příslušenství                                                  Cena obsahuje

Dovoz, monáž, uvádení 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 nebo v hotovosti

Při předání sauny 50% Převodem nebo v hotovosti

Termín dodaní Od objednání 90 - 120 dnů

Na kostru sauny (vnější kostra): 5 let záruka
Řadič, tepelný senzor: 1 rok záruka
Philips Vitae / Dr. Fischer infra panely: 5 let záruka výrobce
Harvia pícky: 2 roky záruka výrobce
Potěr: záruka 6 měsíců
Na ostatní elektrická zařízení: náladové podsvícení, hudební předpříprava, světelná terapie, sauna ventilátor, cata ventilátor, podlahové topení
je 1 rok záruka.
Záruka se nevztahuje na panty dveří a na nastavení pantů dveří.
Mimo Maďarska je platná pouze výměna náhradních součástek.
Vlivem změn prostředí a počasí konzistence solí se může změnit, což neovlivňuje funkci ani fyziologické účinky sauny, takto záruka se
nevztahuje na solné cihly, solné stěny.
V případě, že objednatel nesplní převzetí / předání produktu do 30.dňa ratanou od termínu dodání určeného v objednávce, dodavatel určuje
od 31.dňa denní poplatek za skladování 65 EUR, šestdesátpäť Eur.
Na přezkoumání právnosti záručnýh prací si ponechává nárok výrobce pro sebe. Do uhrazení ceny v plné výši produkt patří výrobci.


