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iSauna sauna manufakturu sme založili v roku 2004 za účelom popularizovať životnú formu a životný štýl, ktorého 
súčasťou je aj denné používanie vlastnej sauny špičkovej kvality. Nedávno sme rozšírili našu výrobnu s najnovšími 
strojmi. Naše exkluzívne sauny sa pripravujú ručne a s vášňou maďarskymi odborníkmi.

Západná kvalita od maďarských odboníkov

Naším životným cieľom je, aby nami vyrobená sauna bola 
vyhotovená len z I. triednych surovín s najmodernejšími 
strojmi, s najnovšou technológiou pričom vyhotovenie je 
šetrné na životné prostredie a výroba je vylučne v 
Maďarsku.

Vysoký štandard je samontná záruka

PPremium sauna na mieru je možné vyrobiť len s použitím 
vysokokvalitných materiálov a vysokým stupňom odbornej 
spôsobilosti. Našu profesionálnu výrobu dokazuje aj náš 
medzinárodný certifikát TÜV, ktorou sa môže pýšiť naša 
firma iSauna Design s.r.o. v Maďarsku.Medzinárodný 
certifikát TÜV na kombinované exteriérové sauny v celej 
Európe získala len naša spoločnosť.

V jednej ruke od nápadu po výrobu

Možnosti nám nerobia limity jedine Vaše potreby určia 
profesionálny výsledok. Je dôležité poznať všetky detaily, 
aby sme Vám vedeli vysnívať, naplánovať, pripraviť a 
nainštalovať najlepšie individuálne riešenie.

Inteligentné riešenia

Neustálym vývojom našej výrobnej technológie 
disponujúcou s medzinárodným TÜV povolením pracujeme 
na tom, aby sme vedeli poskytnúť to najlepšie riešenie pre 
našich zákazníkov zabezpečením čo najvyšším stupňom 
pohodlnosti.

Prémiové iSauna Design sauny vyrobené na základe neustále sa obnovujúcich sa trendov, štýlov, môžu byť hodným 
doplnkom bytov, záhrad, terás, domácich wellness miestností. Sauny vyhotovené našou sauna manufaktúrou môžu byť 
tiež hodným doplnkom hotelov, fitness stredísk k rozšíreniu služieb a je vynikajúcim riešením pre milovníkov prémiovej 
kvality.

_ Vstúpte do sveta iSauna manufaktúry



Kombinovaná sauna s ergonomickou relaxačnou lavicou. Doprajte si 
jedinečnú  saunu, vychutnajte si nádherný výhľad a oddýchnite si na 
jedinečnej relaxačnej lavici.
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_ Externý sauna dom s relaxačnou lavicou



Luxusný saunový dom Lugano je umelecké dielo. Práca, ktorá 
kombinuje dizajn s funkčnosťou, luxusom s komfortom a je v 
dokonalom súlade s prírodou.
NNávrh dizajnu kombinovaného saunového domu je založený na 
minimálnom štýle, jednoduchých liniách, vysoko kvalitných 
materiáloch, špeciálnom dizajne interiéru a veľkých plochách skla. 
Vďaka skleneným stenám sauna domu sa saunová plocha stáva 
vzdušným a zabezpečí dokonalý výhľad na krásu saunového 
prostredia.
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_ Kombinovaný sauna domček so sprchou
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Pre väčších majiteľov záhrad, ktorí rozmýšľajú v  
kompletnom wellness centre, ktorý disponuje aj s veľkou 
terasou. Veľký kompletný wellness dom ponúka riešenie 
pre rodinné podujatia, pre seánsy organizované pre 
priateľské spoločnosti a pre relaxáciu.
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_ Jedinečný komplexný wellness dom
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iSauna wellnes komfortné saunové domy sú ideálne pre tých, ktorí 
uprednostňujú pohodlné ubytovanie vo svojom dome alebo vo vlastnej 
záhrade, aby si mohli vychutnať všetky výhody kompletného wellness 
centra. iSauna exteriérový wellness saunový dom s fínskou saunou, 
infra saunou, himalájskou soľnou terapiou, miestom na odpočinok s 
moderným stropným infra kúrením (energeticky prijateľným), 
umývačkou riadu, WC a sprchou.
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_ Luxusný sauna dom s vykurovaným 
   oddychovým priestorom.
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Odborníci iSauna sa špecializujú na sauny a externé sauny s 
mimoriadnou pozornosťou, takže naši zákazníci využívajú prvotriednu 
kvalitu. Všetko v komfortnom saunovom dome je presné, ručne 
spracované a obsahuje vybavenie ako::
lnfra sauna. fínska sauna, parná sauna, Himalájska soľná terapia, RGB 
LED svetelná terapia, vykurovaná sprcha, toaleta a riadenie cez 
internet cez smart telefón. 
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_ Luxusný  sauna  dom s toaletou a sprchou



Kto by chcel svoju saunu skrývať v pivnici? Premente svoj dvor na 
modernú wellness záhradu s pútavou vonkajšou fínskou saunou! 
Externá sauna oblečie Vašu záhradu či je umiestnená na terase vo 
dvore, alebo na jedinečnom mieste. 
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_ Moderná panoramatická sauna



Fínska sauna je skutočnou raritou. Sauna bola vstavaná do miestnosti 
s existujúci oknom, ktorý je obklopený sofistikovaným prostredím, 
takže saunu si môžete vychutnať pri používaní zasnežených stromov.

Fínska sauna na základe jedinečných predstáv so stavbou na mieru.
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_ Vstavaná fínska sauna na mieru



Fínska saunová pec v kombinovanej saune zabudovaná do lavice 
zapadá do dizajnu prostredia. Efekt infrasauny sa vylepšuje so 
sklápacími infra panelmi. Účinok himalájskej soľnej terapie na zdravie 
sa dá užívať pri infrasaunovaní i pri užívaní fínskej sauny.
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_ Prémiová kombinovaná sauna s panoramou  



Biosauna je naozaj jedinečné riešenie pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť 
teplo fínskej sauny alebo parnej pary. Jednoduchá komfortná 
biosauna je novinkou s modelom Harvia Steamer, ktorý vyrába paru 
biosauny. Jednou zo špecialít biosauny himalájska soľná stena , ktorá 
je jedinečne navrhnutá. 
EasyEasy Comfort biosauna, kde sa  stretnú parná sauna s himalájskou 
soľnou terapiou a zvyšuje vzájomný vplyv. Stretnutie vôní robí túto bio 
sauna kabínu skutočne vzrušujúcou.
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_ Špeciálna ergonomická infrasauna



Najnovšia sauna rodina roka 2018 Color bola počas projektovania 
preskúmaná:
Vynikajúci pomer  ceny s kvalitou - Priamo od výrobcu
Jednoduchá montáž - Všade vo svete 
Inžiniersky dizaj - Vyrobené na zakázku

JednotliJednotlivé kombinácie je možné vybrať z výberu farieb RAL z viac ako 
100 rôznych farieb. Môžu sa variovať  farby vnútorného a vonkajšieho 
obloženia, oplechovania strechy a farba hliníkových dverí
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_ Unikátny dizajn pre skutočné osobnosti – Nová iSauna Color



Himalájska soľná terapia nielenže prináša krásny povrch, ale zdravý a 
uzdravujúci vzdušný priestor v našich domácich, fitness a wellness 
centrách, kúpeľoch, hoteloch, wellness centrách.
Himaláská soľná tehla je himalájsky soľný kryštál s rozmermi 20 x 1 x 
5 cm. Himalájska soľná tehla je ručne ťažená.
VVo vzduchu himalájskej soľnej miestnosti a v jaskyniach sa vyskytuje 
špeciálna bakteriologicky čistá mikroklíma. Soľná miestnosť nasýtená 
minerálmi a prospešnými mikroorganizmami má negatívny náboj pre 
zdravie.

luxusnesauny.sk

_ Hima lájska soľná stena v špičkovej kvalite 



Dekoratívne sklenené plochy kombinovanej sauny dostali veľký 
dôraz, tým sa vytvorila svojská nálada sauny, ktorú zvyšuje aj 
náladové osvetlenie pod lavicou. Formálne zladené klenuté 
sklenené plochy kombinovanej sauny, príjemná vôňa a farba 
červeného cédra a ukľudňujúce odtiene himalájskej soľnej steny 
spolu vytvárajú elegantnú atmosféru.

Počas procesu plánovania sauny a stavby sauny sa objavuje dizaj, 
ktorý vyžaruje rôznu atmosféru. Venujeme rovnakú pozornosť 
zákazníkom, ktorí majú radi klasický či moderný vzhľad. Sauna 
wellness miestnosť je prispôsobená k štýlu prostredia sauny a 
vkusu klienta.
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Projektovanie a realizácia v jednej ruke

Čo spČo spraví špecializovaný dizajnérsky tím s miestnosťou s jedinečnými 
danosťami? Tím spoločnosti iSauna Manufaktúry je k dispozícií od 
začatku procesu plánovania po poslednú minútu. Profesionálne 
kompetentné poradenstvo je v neustálom kontakte s klientom on - line 
alebo osobne a s 3D vizualizáciou Vám pomôže zrealizovať Vaše sny 
sauny, wellness miestnosti, alebo aby ste mohli zaviesť novú službu 
do Vašho hotelu, penziónu. 

exterierovesauny.sk

_ Interiér sauna wellness spa



Kombinovaná sauna záhrada realizovaná s (infra sauna, fínska sauna, 
bio sauna), ručne stavanými Himalájskymi soľnými stenami, 
mobilnými oddychovými postelami, s obložením s dreveným efektom, 
s Himalájskym soľným pieskoviskom, dekoratívnym falošným stropom 
z prírodnej jelše, s hviezdnou oblohou, sprchami s dažďovým efektom, 
s fontánou, spojovacou chodbou medzi wellness a penziónom 
obloženená s prírodnou jelšou a s prednou časťou s panoramatickými 
odsuodsuvacími dverami.
Dali by ste si postavit wellness do svojho hotelu, penziónu? 
Prepnite na vyššiu kvalitu sauna wellness navrhnutou a realizovanou 
iSauna manufaktúrou!
„iSauna manufaktúra – Doživotná kvalita“
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_ Prémiový verejný wellness, spa



Počas našej práce bolo najdôležitejšie to, aby zdravie a funkčnosť 
bola v dokonalej harmónií v jednej jedinečnej sauna wellness 
miestnosti. Výsledok hovorí za seba….
FínskaFínska sauna bola vytvorená tak, aby bola hodná k jedinečným 
danostiam miesta. Brali sme do úvahy jedinečné požiadavky a 
saunovacie zvyky klienta. Unikátnosťou sauny je zabudovacia 
konštrukcia. Tu bol zrealizovaný wellness s panoramatickým 
zasklením s priamim kontaktom so záhradou. 
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_ Kvalitný zážitok z privátního wellnessu



Čo je skutočnou úlohou dizajnéra interiéru?

  Okrem profesionálnej projekcie je úlohou interiérového dizajnéra 
osloviť Vás, aby ste sa po nasťahovaní spokojnosťou poobzerali vo 
Vašom domove a spomínali na dlhé dni realizácie. Aby ste mohli 
povedať, že po dlhých únavných mesiacoch je teraz konečne Váš 
domov taký, po akom ste vždy túžili. Cena jedného dobrého 
interiérového dizajnera sa už viacnásobne vráti späť, pretože on určí 
či náklady jedného domu, bytu, exteriérového wellness zariadenia sa 
prisposobíprisposobí k Vaším možnostiam, alebo sa zvýšia náklady na 
dvojnásobok. Jedno zlé štrukturálne riešenie, nevyužité metre 
štvorcové a už ste vyhodili cez okno viacnásobok ceny projektovania 
interiéru a ešte ste ani nezačali s realizovaním vnútorných priestorov!  
Vy tiež netúžite po tomto, však? Interiérový dizajnér,  ktorý svoju 
prácu považuje za misiu a je flexibilný sa vždy dostane k optimálnému 
riešeniu. 
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Interiérová architektúra komplexnými 
riešeniami



Náš Poolhouse model inšpirovalo vinohradníctvo a v ňom nevyužité 
možnosti! Exteriérový sauna dom umiestnený vo vinohradnícve môže 
byť dokonalým doplnkom vínnych výletov a školení budovania tímov. 
PPočas návrhu sme kladali hlavne dôraz na vonkajší terasový systém a 
na funkcie, ktoré maximálne obslúžia spoločenský život. Priatelia, 
známi, členovia rodiny alebo kolegovia sa vedia spolu saunovať a 
počas oddychu si môžu spomínať v dobrej nálade na udalosti, zážitky 
dňa.
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_ Poolhouse 



Minimalistický štýl podriaďuje všetko funkčnosti a praktickému 
využitiu. Minimálny štýl vytvára harmóniu s použitím jednoduchých 
foriem a poriadku. Pri navrhovaní najmänšieho člena rodiny bolo 
jednoznačné minimalistické myslenie. 
PriPri vytvorení komfortných mobilných rekreačných domov dostalo 
miesto jedna kombinovaná exteriérová sauna, exterierová zážitková 
sprcha, terasové systémy, kuchyňa v minimalistickom štýle s 
kuchynskymi spotrebičmi. Ďalej boli vytvorené jedáleň, obývačka, 
spáľňa a kúpeľňa.
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_ Minimalistická elegancia 



iSauna Design
Hungary

Ilustrácie a produkty uvedené v tomto katalógu sú len symbolické. ISauna Dizajn s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu bez vopred vydaného oznámenia pri 
jednotlivých produktoch, či sa jedná o estetickú a/alebo funkčnú zmenu,  bez akéhokoľvek oznámenia alebo kedykoľvek, ak sa domnieva, že je potrebné zmeny 
spraviť z obchodných alebo výrobných dôvodov. ISauna Design s.r.o. neručí za prípadné  tlačovej chyby.

V katalógu umiestnené textové a obrazové materiály, obrazové a obsahové prvky (napr. text, obrázky, grafika, logá, atď.) používať, kopírovať, distribuovať, 
prenášať  - a to buď čiastočne alebo úplne - je vyhradne možné len vopred vyžiadaným písomným súhlasom iSauna design s.r.o.
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