
Cenová ponuka

Predajca:

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

Telefón: +421 918 909 138

E-mail: info@luxusnesauny.sk

OTP banka č.u.13704007/5200

IBAN: SK17 5200 0000 0000 1370 4007

Dátum: 20. 03. 2020 Kontaktná 

osoba: Csiszár Noémi

E-mail: info@luxusnesauny.sk

Telefón: +421 918 909 138

Zákazník:
Meno: 

Adresa:

Telefón:

E-mail:

Vážená/ný ........................................!

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.

Ilustračná fotka



Hlavné parametre

Typ sauny Como luxusný sauna dom

Rozmery sauny 550 cm x 300 cm x 240 cm

Kapacita pre 3-5 osôb

Kostra

Drevo ku drevenej konštrukcie zo smreku do
(exteriérová)
Purenit základovému rámu sauny - exteriér
Drevo ku drevenej konštrukcie strechy zo smreku
Drevo ku drevenej konštrukcie zo smreku
(interiérová)
Milesi dvojnásobný vonkajší náter na povrch v
exteriéri
Parkety pre temperamentné vykurovanie pre
vonkajšie sauny
OSB doska – rozmer tabule: 250x126x18
Jedinečné oplechovanie so švihami – na strechu,
zadnú stenu 0,7mm hrubka
Unikátne oplechovaie na strechu
Žlab hliníkový / m
Sádrokartón - impregnovaný

Izolácie

Knauf ekoboard tepelná izolácia vo vonkajšej
streche 15 cm
Knauf ekoboard tepelná izolácia vo vonkajšej
stene, 7,5 cm
Isomaster Kročajová izolácia s hrúbkou 5 cm
Mastermax 3 classic paro-
priepustná/parozábranná fólia
Alukraft reflexná fólia v stene a v streche

Dreveny materiál



Dreveny materiál

Vnútorné obloženie
Drevený obklad Kanadský červený céder 15 x 98 mm, minimalistický U-profil
 (Smer: Vodorovný)

Vonkajšie obloženie
Drevený obklad Kanadský červený céder 15 x 98 mm, minimalistický U-profil
 (Smer: Vodorovný)

Materiál lavice Drevo na lavicu Kanadský červený céder 94 x 26 mm

Podlahový rošt Podlahový rošt Kanadský červený cedr 95 x 28 mm

Opierka na chrbát Opierka do fínskej sauny - kanadský červený céder 94 x 26 mm

Parametre vytvorenia infra sauny

Infrapenely 6 ks Philips Vitae Dr Fischer infrapanel - 500W

Riadenia
iSauna Home inteligentné riadenie s predným panelom s dotykovou
obrazovkou



Parametre vytvorenia fínskej sauny

Sauna kachle HARVIA Cilindro 9 KW

Riadenia
iSauna Home inteligentné riadenie s predným panelom s dotykovou
obrazovkou

Rozmery dverí

Dvere

8 mm ESG Tvrdené Parsol Bronzové sklo  (Smer
otvorenia: Ľavé)
Hliníkové dvere sautomatickým prahom, izolačným
dvojsklom, s 3 pantmi - zamykateľné  (Smer otvorenia:
Ľavé)
Vedľajšie vchodové dvere hliníkové - 75 x 210 cm,
RAL7016  (Smer otvorenia: Ľavé)

Pánty
3 ks Pánty sklo-sklo
3 ks DORMA záves pre kývne dvere s brúseným
povrchom

Madlá 4 ks Drevené madlo ku skleneným dveriam

Okno, Fixné sklenené tabule
6mm ESG izolačné zasklenie s prlynom plnené Bronzové 

sklo / m²

8 mm ESG Tvrdené, Parsol Bronzové sklo



Príslušenstvo

Sauna kamene 90 kg Štiepané kamene do sauny

Ochranný rám k saunovej piecke
Montážny rám z nerezovej ocele k HARVIA Cilindro
saunovej peci

Tácka na vodu Veľká tácka na vodu

Odvetrávanie, ventilátory
2 ks Automatický odvetrávací ventilátor s čidlom na
vlhkosť E 100 GTH s bielym skleným krytom
1 ks Odsúvací drevený vetrací otvor

Bodové osvetlenie

4 ks Stropné LED bodové osvetlenie - možnosť otáčania,
teplo biela farba, s objímkou
4 ks Stropné LED bodové osvetlenie - možnosť otáčania,
teplo biela farba, s objímkou (2-ka)

Elektrické materiály 1 ks Certifikát ochrany pred dotykom

ďalšie prislušenstvá
1 ks Luxusný set do sauny (vedro, naberačka,
presýpacie hodiny, parometer)
Obalový materiál

Voliteľné opcie



Voliteľné opcie

Magnum heatboard podlahové kúrenie pod parkety 15 m2 - X-treme termostatom, kročajovou izoláciou, parketami

1 963 EUR + DPH

RGB LED náladové osvetlenie pod lavicou, s diaľkovým ovládačom

484 EUR + DPH

Bluetooth hudobný systém (1 ks bluetooth zosilňovač, 2 ks IP reproduktory)

451 EUR + DPH

Hliníkové sklopné okno 150 x 40 cm

711 EUR + DPH

Celková cena

Štandardná cena bez DPH 50 700 EUR + DPH

Špeciálna cena/platná pri objednaní do
15 dní 

39 000.-EUR + DPH

Spolu 39 000.- EUR + DPH

Príslušenstvo  
Cena obsahuje.

Poznámky Dovoz, montáž, uvedenie do prevádzky cena neobsahuje!



Zakazník musí zabezpečiť:

- Vytvorenie vhodných elektrických prípojok na základe doporučenia: 3x400 V napätie, C16 istič, 5x4 oder 5x2,5 silikónový kábel
- Ističová skrinka pre napájanie sauny s prúdovým chráničom (FI spínač)
- UTP kábel (Cat6) s konektormi (RJ45) pre LAN alebo stabilný silný Wifi signál na mieste pre Wifi modul
- Studená dlažba pod saunou, zabezpečenie obkladača
- Obkladanie stien a dlažby sprchy, zabezpečenie obkladača
- Zabezpečenie a nainštalovanie sanitárnych zariadení, podlahového žľabu v sprche
- Inštalatérske práce (vodoinštalatér)
- Zabezpečenie klimatizácie, zabudovanie zariadenia majstrom
- Prípadné oznamovacie povinnosti, stavebné povolenia vybavuje objednávateľ
- Vytvorenie betónového základu podľa odporúčania
- Parkovania pre nákladné vozidlo
- Bezbariérový prístup na miesto inštalácie (prípadne zabezpečenie žeriava)
- Kontajner na odpad

Splátkový kalendár a dovoz

Pri objednaní 50% Prevodom

Pri odovzdaní 50% Prevodom vopred

Termín dodania Od objednania 90 dní

Na kostru sauny (vonkajšia kostra) : 5 rokov záruka
Riadič, tepelný senzor: 1 rok záruka
Philips Vitae / Dr. Fischer infra panely: 5 rokov záruka
Harvia piecky: 2roky záruka
Poter: záruka 6 mesiacov
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 20 EUR, čiže dvadsať Eúr.
Na preskúmanie právnosti zárucnych prác si ponecháva nárok výrobca pre seba. Do uhradenia ceny v plnej výške produkt patrí výrobcovi.
DPH v Maďarsku je 27%


