
Unique Sauna Wellness & SPA



STANTE SA AJ VY RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM ISAUNA MANUFAKTURY!
Naša rodinná manufaktúra bola založená v roku 2004, s tým účelom, aby predstavila našu filozofiu výroby sauny v Maďarsku a Európe.

Od začiatku sme sa zariadili na dlhodobú kvalitu, sústredili sme sa len na to, aby sme sa mohli vyňiknúť z davu! V našej hlave nebola iná možnosť! 
Chceli sme aby naši klienti spoznali výhody, čo ponúka používanie jednej vedome naprojektovanej sauny, sauna domu alebo privátneho wellness centra.
Naša rodina manufaktúra je dnes už uznávaným menom v odbore, a to aj na medzinárodnej úrovni!
V poslednom čase sa rozšírila naša výrobná plocha novými priestormi a s novšími priemyselnými strojmi.

Je pre nás dôležité vyrábať naše výrobky v udržateľných podmienkach, šetrnou na životné prostredie a preto využívame podzemné vody a slnečné lúče 
Szigetköz, ktoré zabezpečujú dodávku energie do našej manufaktúry pomocou geotermálneho chladenia a vykurovania a solárného systému.
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PROJEKTOVANIE – REALIZÁCIA – SERVIS V JEDNEJ RUKE!
FiDôležitou súčasťou našej filozofie je, že radi sa osobne spoznáme našími zákazníkmi a ich potrebami. Toto nám umožní aby sme klientom vedeli ponúknuť dlhodobé riešenia 
šité na mieru!Naše výrobky na mieru sú vyrábané výhradne maďarskými odborníkmi ručne a s vášňou v súlade s medzinárodnou certifikáciou TÜV.
Produkty iSauna Design Home, navrhnuté a vyrobené na základe neustále sa obnovujúcich trendov, môžu byť hodným doplnkom pre domácnosti, záhrady, terasy, wellness hotely, 
fitnes centrá a domáce wellness.

Ste zvedaví ako sa vyhotovuje? 
Navštívte našu manufaktúru a zúčastnite sa na prehliadke v našej výrobni bez záväzkov!
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OSOBNE PRE VÁS!
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Existuje veľa argumentov v prospech vytvorenia, stavby sauna wellness zimnej záhrady: obohacuje a zveľaďuje 
náš domov užitočnými metrami štvorcovými, funguje ako zelená oáza po celý rok a je pravdepodobne bude 
obľúbeným miestom nášho domovu, rodiny.

Považujete sa za jedinečnú osobnosť? 
Odmietate hromadne vyrábané výrobky a šablónové riešenia?
Ak je vám to známe, nečakajte!

Prepnite na handmade kvalitu s iSaunou! 
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PROJEKTOVANÉ NA STREŠNÚ TERASU
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STE MAJITEĽOM 
NÁROČNÉHO HOTELA, 
HOSŤOVSKÉHO DOMU ALEBO 
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Mysleli ste aj na to ako by ste vedeli zvýšiť profit cez zimné mesiace?  
Poďme spoločne rozšíriť vaše wellness služby  na celoročnú sezónu 
v prevedeni šitou na mieru s jedinečnou kvalitou a získajme dvojnásobný zisk! 
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EXTERIEROVÝ SAUNA DOM
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Saunovanie môže byť spôsobom života, súčasťou každodenného života, relaxáciou a zároveň 
osviežením. Nadčasová forma a konštrukcia navrhnutá pre viac generácií.
Kombinovaná sauna napomáha nášmu telu zbavovať sa odpadových látok. Je efektívna, má 
posilňujúci účinok na imunitný systém a regeneračný účinok na cievi.
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AKÝ MÔŽE BYŤ VZŤAH MEDZI 
VINOHRADNÍCTVOM  A SAUNOU?
Prvý a jeden z najstarších takýchto vzťahov je  vo vzťahu dreva.
A to takým spôsobom, že ten thermowood proces, čo zosilňuje drevo sauny objavili vinohradníci. Konce viniča boli 
zaparené v teplote, pri ktorej drevo ešte nehorelo a tým sa zabezpečilo, že si drevo zachovalo svoju štruktúru a dlho plnilo 
svoju funkciu.To isté platí aj v prípade naších sauna domov! iSauna sauna dom vo vinohradníctve je dokonalým doplnkom k 
vinárenským výletom a školení budovania tímu firiem.
Kombinovaný saunový dom je skvelým uzávretím dňa - ochutnávku vín, turistiky alebo tréningu.
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STRETNUTIE VEČNEJ KLASIKY S 
JEDINEČNÝ PROSTREDÍM
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V spoločnosti ostrihomskej baziliky a Dunaja prebiehala stavba v pamiatkovej oblasti, takže bolo treba dodržať špeciálne 
predpisy a trebalo vyhovieť aj leteckých pohľadom! Vonkajší vzhľad exteriérového saunového domu individuálnej výstavby 
zabezpečili 60-70 ročné hranoly pochádzajúce z Toskánska, do Maďarska boli prevezené po rozobratí starej stajne. Hranoly 
boli profesionálne umelecky reštaurované a len následne využité. Jedinečný vzhľad strešnej konštrukcie poskytuje 200 ročná 
nepravidelná bridlica, ktorá bola dovezená tiež z Južného Talianska.
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PANORAMATICKÁ ALEBO SÚČASŤOU ZÁHRADY? 
TOTO BUDETE MILOVAŤ
Investujte vedome do zdravia a pripravte svoj imunitný systém!
Ideálna voľba pre 4-členné rodiny kedykoľvek počas roka.
Multifunkčný súkromný wellness dom iSauna v doživotnej kvalite!
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RUSTIKÁLNY A MODERNÝ
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V dnešnom čase je veľmi populárna kombinácia rustikálneho a moderného štýlu, ktorú je možné uplatniť nielen v dizajne 
saunových domov a v projektovaní exteriérov, ale aj v riešeniach interiérového dizajnu.
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PROJEKT SIÓFOK 
Večná panoráma - divoké kone – moderný bazén a pre dokonalý 
obraz samozrejme nemôže chýbať ani iSauna!
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PRACA, VÝCHOVA DETÍ, 
TERMÍNY? 
 
Vystúpte z každonenného zhonu a oddýchnite si vo 
vlastnom ISauna wellness centre!
Čo zo získanými peniazmi, ak si ich nemôžeme 
vychutnať pre nedostatok zdravia? 
Veľací mnoho rokov, desiatky rokov pracujú s plnou 
parou na tom, aby počas svojho života vytvorili 
niečo nadčasové. Je dôležité, aby ani za tento čas 
nezanedbávali svoje zdravie a aby si vždy vedeli nájsť 
čas na regeneráciu. 
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BUDÍNSKA PANORÁMA, iSAUNA NAD MESTOM! 
Špeciálne umiestnenie, jedinečné potreby?
Nie je to náhoda, že pozeráte práve tento katalóg!
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MINIMÁL STÍLUS CSAK ÖNNEK!

Handmade proces výroby, minimalistická forma, od nás – PRE VÁS!
Zúčastnite sa jednej prehliadky našej výrobni a nahliadnite do zákulisia!
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Už pred 10 rokmi sme vyrábali 
na tejto úrovni!

Stretnime sa a presvedčte sa 
osobne!
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JEDINEČNÉ DIZAJNOVÉ DREVENÉ PRVKY V INTERIÉRI A V EXTERIÉRI
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TISÍC TVÁRÍ ISAUNA DESIGN HOME 

Nové nadčasové Handmade interiérové obkladové panely, oddelovače priestorov, 
TV steny z triedeného kvalitného prvotriedného dreva od našej rodinnej 
manufaktúry čo sa neustále rozvýja od roku 2004!

-24-



-25-

SME S VAMI KAŽDÝ DEŇ!
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ZARIADIME VÁŠ DOMOV PRIRODZENE OD OBÝVAČKY PO KÚPEĽŇU!-27-



MINIMALISTICKÁ ELEGANTNOSŤ
Náš klient je posadnutý minimalistickým štýlom a mal mal jasnú predstavu o vzhľade sauna wellness 
jednotky, čo spôsobilo i nám hlavolam, ale ako vždy i teraz sme našli to najlepšie riešenie!

Unikátna sklenená stena frontu sauna wellness je riešená so špeciálnou upevňovacou technikou, vďaka 
čoho každý spoj je v jednej rovine a profily zostanú skryté.
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VYSTÚPTE Z DAVU!
Na dnešnom preplnenom trhu s nehnuteľnosťami musíte dať viac ako priemer a vedia to aj profesionáli v odbore! 
Ako môžem zvýšiť hodnotu svojich bytov, bytových parkov alebo dokonca vílových parkov a predať ich najefektívnejšie?
Teraz sledujte, len málo ľudí to robí!
Naša rodinná manufaktúra pomáha svojim zákazníkom nájsť to najlepšie riešenie s vynikajúcimi odbornikmi a 
kreatívnym dizajnérskym tímom. Takto zaručene nevyhodíte peniaze a užitočný priestore cez okno.

Ste pripravený?
Mi áno! Vykročme spolu za spoločným úspechom!
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2D PROJEKTOVANIE - 3D VIZUALIZÁCIA - VÝROBA
Ak hľadáte takého výrobcu, ktorý drží všetko v jednej ruke a
pracuje výlučne v špičkovej kvalite, tak máme pre Vás dobrú správu!

Našli ste ho!
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VY NIE STE VIZUÁLNY TIP ČLOVEKA?
VYŽIADAJTE SI KRÁTKY ANIMAČNÝ FILM O VAŠÍCH PREDSTAVÁCH!
V realistickej kvalite môžeme sa poprechádzať vo svojom vysnívanom 
projekte a takto ľahko môžeme cítíť atmosféru daného prostredia. 

Na konci iste že nebude otázkou, že koho si zvolíte! 
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AKÉ SLUŽBY POSKYTUJE NAŠA FIRMA? 
Naša manufaktúra vám pomôže v realizácií vašej jedinečnej predstavy 
s technickým projektovaním, realistickou 3D vizualizáciou, 4K animáciou a 
profesionálnym prevedením rodinných domov, bytov, právnických kancelárií, 
wellness miestností, vonkajších wellness zariadení!
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VIZUALIZÁCIA INTERIÉRU VEDOME 
Sofistikované materiály, jedinečné tvary, premyslené detaily, špecializovaný a oddaný prístup 
realizátora a celému je základ vysoká úroveň odbornej znalosti v oblasti projektovania.....

Interiérový dizajn a architektúra sú najväčšou zodpovednosťou a súčastne s najväčšou hodnotou 
použitia aplikované umelecké segmenty.
Počas fázy projektovania interiérový designér a architekt pridávajú k projektu svoje vlastné znalosti, 
umelecké nápady a prípadne i časť svojej duše.
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ISAUNA MOBILE HOME
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Každá predstava je jedinečná presne tak, ako aj váš iSauna wellness sauna domček. 
Či už vlastníte nehnuteľnosť, pozemok priamo na nábreží, záhradu alebo terasu, navrhneme štýl vášho 
saunového domu prispôsobený k vašej osobnosti. Tento moderný víkendový dom v toskánskom štýle poskytuje 
nielen dobrodružnú dovolenku pre celú rodinu, ale je aj vynikajúcou investíciou.

Vďaka modulárnemu systému sa ľahko prepravuje na ceste a môže byť inštalovaný na kľúč až za 5 týždňov.
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SKANDINÁVSKY ŽIVOTNÝ POCIT OD ISAUNY
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Škandinávia je domovom kopcov, fjordov, ostrovov a samozrejme aj sauny. Tam žijúci ľudia deň čo den zápasia 
s tmou a  poveternostnými podmienkami.
Hlavné črty škandinávskeho dizajnu sú jednoduchosť, čistota, ktorá nie je ale rovnaká s minimalistickým štýlom.
Veľké okná sú typické, pretože slnko nesvieti dlhé mesiace alebo len veľmi krátky čas. Toto treba kompenzovať 
so zariadením a s farbami v rekreačnej chate.
Preferujú sa prírodné materiály, ľahké podlahové krytiny a organické tvary. 
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Ilustrácie a produkty v tomto katalógu sú iba informačné. ISauna Design Kft. si vyhradzuje právo vykonávať akékoľvek estetické a / alebo funkčné zmeny na ktoromkoľvek 
zo svojich výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia alebo kedykoľvek to považuje za potrebné z obchodných alebo výrobných dôvodov. ISauna Design Kft. odmieta 
akejkoľvek zodpovednosť za chyby tlače.
Použitie, kopírovanie, distribúcia, prenos - či už čiastočne alebo úplne - textových a obrazových materiálov, obrázkov a obsahových prvkov (napr. textu, obrázkov, grafiky, loga atď.) 
umiestnených v katalógu je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti iSauna Design Kft.

www.luxusnesauny.sk

Maximálna kvalita života s exkluzívnou implementáciou 
iSauna Design Kft. 9174 Dunaszeg

www.exterierovesauny.skwww.isaunahome.szaunagyartas.hu


