
Unique Sauna Wellness & SPA



STANTE SA AJ VY RODINNÝM PŘISLUŠNÍKŮM ISAUNA MANUFAKTURY! 
Naše rodinná manufaktura byla založena v roce 2004, s tím účelem, aby představila naši filozofii výroby sauny v Maďarsku a Evropě.

Od začátku jsme se zařídili na dlouhodobou kvalitu, soustředili jsme se jen na to, abychom se mohli vynikat z davu! V naší hlavě nebyla jiná možnost!
Chtěli jsme aby naši klienti poznali výhody, co nabízí používání jedné vědomě projektované sauny, sauna domu nebo privátního wellness centra.
Naše rodina manufaktura je dnes již uznávaným jménem v oboru, a to i na mezinárodní úrovni!
V poslední době se rozšířila naše výrobní plocha novými prostorami a s novějšími průmyslovými stroji.

Je pro nás důležité vyrábět naše výrobky v udržitelných podmínkách, šetrnou na životní prostředí a proto využíváme podzemní vody a sluneční paprsky 
Szigetköz, které zajišťují dodávku energie do naší manufaktury pomocí geotermálního chlazení a vytápění a solárního systému.
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PROJEKTOVÁNÍ - REALIZACE - SERVIS V JEDNÉ RUCE! 
Důležitou součástí naší filozofie je, že rádi se osobně poznáme našimi zákazníky a jejich potřebami. Toto nám umožní abychom klientům věděli nabídnout dlouhodobé řešení šité 
na míru!Naše výrobky na míru jsou vyráběny výhradně maďarskými odborníky ručně a s vášní v souladu s mezinárodní certifikací TÜV.
Produkty iSauna Design Home, navrženy a vyrobeny na základě neustále se obnovujících trendů, mohou být hodným doplňkem pro domácnosti, zahrady, terasy, wellness hotely, 
fitness centra a domácí wellness.

Jste zvědaví jak se pořizuje?
Navštivte naši manufakturu a zúčastněte se na prohlídce v naší výrobně bez závazků!
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OSOBNĚ PRO VÁS!
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Existuje mnoho argumentů ve prospěch vytvoření, stavby sauna wellness zimní zahrady: obohacuje a zvelebuje 
náš domov užitečnými metry čtverečními, funguje jako zelená oáza po celý rok a je pravděpodobně bude 
oblíbeným místem našeho domovu, rodiny.

Považujete se za jedinečnou osobnost?
Odmítáte hromadně vyráběné výrobky a šablonové řešení?
Pokud je vám to známo, nečekejte!

Přepněte na handmade kvalitu s iSaunou!
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PROJEKTOVANÉ NA STŘEŠNÍ TERASU

PROJEKTOVANÉ NA 
STŘEŠNÍ TERASU

-6-



JSTE MAJITELEM NÁROČNÍHO 
HOTELU, HOSTITELSKÉHO DOMU 
NEBO PENZIONU?
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Mysleli jste na to jako byste věděli zvýšit profit přes zimní měsíce?
Pojďme společně rozšířit vaše wellness služby na celoroční sezónu v provedení šitou na míru s 
jedinečnou kvalitou a získajme dvojnásobný zisk!
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VENKOVNÍ SAUNA DOMEK
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Saunování může být způsobem života, součástí každodenního života, relaxací a zároveň 
osvěžením. Nadčasová forma a konstrukce navržená pro více generací.
Kombinovaná sauna napomáhá našemu tělu zbavovat se odpadních látek. Je efektivní, má 
posilující účinek na imunitní systém a regenerační účinek na cévy.
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JAKÝ MŮŽE BÝT VZTAH MEZI 
VINÁŘSTVÍ A SAUNOU?
První a jeden z nejstarších takových vztahů je ve vztahu dřeva.
A to takovým způsobem, že ten thermowood proces, což zesiluje dřevo sauny objevili vinaři. Konce révy byly zapařené v 
teplotě, při které dřevo ještě nehořelo a tím se zajistilo, že si dřevo zachovalo svou strukturu a dlouho plnilo svou funkci.
Totéž platí i v případě našich sauna domů! iSauna sauna dům ve vinohradnictví je dokonalým doplňkem k vinařském 
výletům a školení budování týmu firem.
Kombinovaný saunový dům je skvělým uzavřením dne - ochutnávku vín, turistiky nebo tréninku.
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SETKÁNÍ VEČNĚ KLASIKY S 
JEDINEČNÝM PROSTŘEDÍM
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Ve společnosti ostřihomské baziliky a Dunaje probíhala stavba v památkové oblasti, takže bylo třeba dodržet speciální 
předpisy a trebalo vyhovět i leteckých pohledem! Vnější vzhled venkovního saunového domu individuální výstavby zajistily 
60-70 roční hranoly pocházející z Toskánska, do Maďarska byly převezeny po rozebrání staré stáje. Hranoly byly profesionálně 
umělecky restaurovány a jen následně využity. Jedinečný vzhled střešní konstrukce poskytuje 200 letá nepravidelná břidlice, 
která byla dovezena také z Jižního Itálie.
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PANORAMATICKÁ NEBO SOUČÁSTÍ ZAHRADY? TOTO BUDETE MILOVAT
Investujte vědomě do zdraví a připravte svůj imunitní systém!
Ideální volba pro 4-členné rodiny kdykoliv během roku.
Multifunkční soukromý wellness dům iSauna v doživotní kvalitě!
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RUSTIKÁLNÍ A MODERNÍ
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V dnešním době je velmi populární kombinace rustikálního a moderního stylu, kterou lze uplatnit nejen v designu 
saunových domů a v projektování exteriérů, ale i v řešeních interiérového designu.
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PROJEKT SIOFOK
Věčná panorama - divoké koně - moderní bazén a pro dokonalý 
obraz samozřejmě nemůže chybět ani iSauna!
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PRACA, VÝCHOVA DĚTÍ, 
TERMÍNY?
 
Vystupte z každonenného shonu a odpočiňte si ve 
vlastním ISauna wellness centru!
Co ze získanými penězi, pokud si je nemůžeme 
vychutnat pro nedostatek zdraví?
Velací mnoho let, desítky let pracují s plnou parou 
na tom, aby během svého života vytvořili něco 
nadčasové. Je důležité, aby ani za tento čas 
nezanedbávali své zdraví a aby si vždy uměli najít čas 
na regeneraci.
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BUDÍNSKA PANORÁMA, iSAUNA NAD MĚSTEM!
Speciální umístění, jedinečné potřeby?
Není to náhoda, že díváte právě tento katalog!
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MINIMALISTICKY STYL POUZE PRO VÁS!

Handmade proces výroby, minimalistická forma, od nás - PRO VÁS!
Zúčastněte se jedné prohlídky naší výrobně a nahlédněte do zákulisí!
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Již před 10 lety jsme vyráběli 
na této úrovni!

Setkejme se a přesvědčte se 
osobně!
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JEDINEČNÉ DESIGNOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY V INTERIÉRU A V EXTERIÉRU
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TISÍC TVÁŘÍ ISAUNA DESIGN HOME
Nové nadčasové Handmade interiérové obkladové panely, oddělovače prostorů, 
TV stěny z tříděného kvalitního prvotřídního dřeva od naší rodinné manufaktury 
co se neustále rozvíjí od roku 2004!
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JSME S VÁMI KAŽDÝ DEN!
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ZAŘÍDÍME VÁŠ DOMOV PŘIROZENĚ OD OBÝVACÍHO POKOJE PO KOUPELNU!-27-



NEJNOVĚJŠÍ GENERACE VIŘIVÁ VANA
Villeroy Boch vyvinuli řadu vytříbených funkcí pro svůj nový řadu masážních bazénů. Inženýrský vývoj, špičková 
technologie, design a odbornost: toto jsou součásti vysoce kvalitního produktu.

Jsou to zdaleka energeticky nejefektivnější masážní bazény. To vše zajišťuje kompletní pěnová izolace vnitřní konstrukce, 
revoluční potrubí (o 90% méně než tradiční bazény) a tepelně izolovaná termo střecha.

Od naší rodinné manufaktury co se neustále rozvíjí od roku 2004!

villeroyboch-jacuzzi-spa
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JEDINEČNÁ JETPAK TECHNOLOGIE
Jedinečný zážitek z masáže díky jedinečné technologií Jetpack. Pomocí masážních prvků Jetpack, které lze vyměnit za 
okamžik, je možné přizpůsobit náš wellness zážitek aktuálním potřebám, a to i během používání. Mohu kdykoliv dále ji 
rozvíjet pomocí nejnovějších balíčků jetpacks z kategorie masážních prvků Sport, Wellness a Relax.

Ultramoderní systém dvojitého filtru s technologií Microban, což je antibakteriální povrchový nátěr. Používání chemikálií 
dále snižuje ozonátor, který nevyžaduje údržbu s maximální bezpečností.

NOVÁ ÚROVEŇ VE SVĚTĚ VÍŘIVEK

villeroyboch-jacuzzi-spa
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MINIMALISTICKÁ ELEGANTNOST 
Náš klient je posedlý minimalistickým stylem a měl měl jasnou představu o vzhledu sauna wellness 
jednotky, což způsobilo i nám hlavolam, ale jako vždy i nyní jsme našli to nejlepší řešení!

Unikátní skleněná stěna fronty sauna wellness je řešena se speciální upevňovací technikou, díky čehož 
každý spoj je v jedné rovině a profily zůstanou skryté.
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VYSTUPTE Z DAVU!
Na dnešním přeplněném trhu s nemovitostmi musíte dát více než průměr a vědí to i profesionálové v oboru! Jak mohu 
zvýšit hodnotu svých bytů, bytových parků nebo dokonce vilové parků a prodat je nejefektivnější?
Nyní sledujte, jen málo lidí to dělá!
Naše rodinná manufaktura pomáhá svým zákazníkům najít to nejlepší řešení s vynikajícími odborníky a kreativním 
designérským týmem. Takto zaručeně nevyhodíte peníze a užitečný prostoru přes okno.

Jste připraven?
Mi ano! Vykročme spolu za společným úspěchem!
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2D PROJEKTOVÁNÍ - 3D VIZUALIZACE - VÝROBA
Pokud hledáte takového výrobce, který drží vše v jedné ruce a
pracuje výlučně ve špičkové kvalitě, tak máme pro Vás dobrou zprávu!

Našli jste ho!
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VY NEJSTE VIZUÁLNÍ TIP ČLOVĚKA?
VYŽÁDEJTE SI KRÁTKÝ ANIMAČNÝ FILM O VAŠICH PŘEDSTAV!

V realistické kvalitě můžeme se projít ve svém vysněném projektu a takto snadno můžeme cítit atmosféru daného 
prostředí.

Na konci jistě že nebude otázkou, že koho si zvolíte!
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JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJE NAŠE FIRMA?
Naše manufaktura vám pomůže v realizaci vaší jedinečné představy 
s technickým projektováním, realistickou 3D vizualizací, 4K animací a 
profesionálním provedením rodinných domů, bytů, právnických kanceláří, 
wellness místností, vnějších wellness zařízení!
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VIZUALIZACE INTERIÉRU VĚDOMĚ
Sofistikované materiály, jedinečné tvary, promyšlené detaily, specializovaný a oddaný přístup 
realizátora a celému je základ vysoká úroveň odborné znalosti v oblasti projektování .....

Interiérový design a architektura jsou největší zodpovědností a současně s největší hodnotou 
použití aplikovány umělecké segmenty.
Během fáze projektování interiérový designér a architekt přidávají k projektu své vlastní znalosti, 
umělecké nápady a případně i část své duše.
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ISAUNA MOBILE HOME

-36-



Každá představa je jedinečná přesně tak, jak i váš iSauna wellness sauna domeček.
Ať už vlastníte nemovitost, pozemek přímo na nábřeží, zahradu nebo terasu, navrhneme styl vašeho saunového 
domu přizpůsoben k vaší osobnosti. Tento moderní víkendový dům v toskánském stylu poskytuje nejen 
dobrodružnou dovolenou pro celou rodinu, ale je také vynikající investicí.

Díky modulárnímu systému se snadno přepravuje na cestě a může být instalován na klíč až za 5 týdnů.
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SKANDINAVSKY ŽIVOTNÍ POCIT OD ISAUNY
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Skandinávie je domovem kopců, fjordů, ostrovů a samozřejmě i sauny. Tam žijící lidé den co den potýkají s tmou a 
povětrnostními podmínkami.
Hlavní rysy skandinávského designu jsou jednoduchost, čistota, která není ale stejná s minimalistickým stylem.
Velká okna jsou typické, protože slunce nesvítí dlouhé měsíce nebo jen velmi krátkou dobu. 
Toto třeba kompenzovat se zařízením a s barvami v rekreační chatě.
Preferují se přírodní materiály, lehké podlahové krytiny a organické tvary.
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Ilustrace a produkty v tomto katalogu jsou pouze informační. ISauna Design Kft. si vyhrazuje právo provádět jakékoliv estetické a / nebo funkční změny na kterémkoli ze svých 
výrobků bez předchozího upozornění nebo kdykoli to považuje za nezbytné z obchodních nebo výrobních důvodů. ISauna Design Kft. odmítá jakékoliv odpovědnost za chyby 
tisku.
Použití, kopírování, distribuce, přenos - ať už částečně nebo úplně - textových a obrazových materiálů, obrázků a obsahových prvků (např. Textu, obrázků, grafiky, loga atd.) 
Umístěných v katalogu je možné pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti iSauna Design Kft .

www.luxusnesauny.cz

Maximální kvalita života s exkluzivní implementací
iSauna Design Kft. 9174 Dunaszeg

www.exterierovesauny.czwww.isaunahome.szaunagyartas.hu


