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Szauna és Szaunaház
Szauna trend
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Az iSauna Design Kft. szauna manufaktúrát azzal a hivatástudattal alapítottuk, hogy népszerűsítsük azt az életformát 
és életstílust, melyet egy egyedi igényekre szabott prémium szauna napi használata jelent. A közelmúltban a 
legmodernebb gépekkel és további gyártási területtel bővült szauna gyártó üzemünk. Exkluzív szauna kabinjaink 
magyar szakemberek által kézzel és szenvedéllyel készülnek. 

Nyugati minőség magyar szakemberektől

Életcélunknak tekintjük, azt hogy az általunk gyártott 
szauna csak I. osztályú alapanyagokból, a legmodernebb 
gépekkel a legújabb sajátfejlesztésű technológiákkal, 
valamint környezettudatos módon készüljön kizárólag 
Magyarországon.

Magas színvonal maga a garancia

AAz egyedi építésű luxus szauna csak kiváló minőségű 
alapanyagokból és magas fokú hozzáértéssel készülhet. 
Mindezt a nemzetközi TÜV engedélyünk, minősítésünk is 
bizonyítja, mellyel Magyarországon csak az iSauna Design 
Kft. szauna manufaktúra büszkélkedhet. Kombinált kültéri 
szauna tekintetében egész Európában csak cégünk nyerte 
el a nemzetközi TÜV tanúsítványt.

Ötlettől a gyártásig egy kézben

A lehetőségek nem szabnak határt, kizárólag az Ön 
igényei határozzák meg a professzionális végeredményt. 
Lényeges tudnunk minden részletet, hogy Önnek a legjobb 
személyre szabott megoldást tudjuk megálmodni, 
megtervezni, elkészíteni és telepíteni.

Intelligens megoldások

Nemzetközi TÜV minősítéssel rendelkező gyártás 
technológiánk folyamatos fejlesztésével mindig azon 
dolgozunk, hogy ügyfeleinknek a legújabb megoldások 
mellett egyedi fejlesztésű, a kényelem egyre magasabb 
fokát szolgáló újításokat nyújthassuk. 

A mindig megújuló trendek, stílusok, formavilágok alapján gyártott iSauna Design prémium szauna egyaránt lehet méltó 
kiegészítője lakásoknak és kerteknek, teraszoknak és otthoni wellness tereknek. A manufaktúránk által készített 
szaunák szállodák és fitnesz centrumok szolgáltatás bővítéseként is tökéletes megoldást nyújthatnak a prémium 
minőség kedvelőinek.

_ Lépjen be az iSauna manufaktúra világába



Kombinált szauna ergonomikus relaxációs padozattal. Kényeztesse 
magát egyedi építésű kombinált szaunáinkban, gyönyörködjön a pazar 
kilátásban és pihenjen az egyedi relaxációs padon.
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_ Kültéri szaunaház relaxációs padozattal



A Lugano kültéri luxus szaunaház egy alkotás. Egy alkotás, mely a 
design-t ötvözte a funkcionalitással, a luxust a kényelemmel, és 
mindezt tökéletesen összehangolva a természettel.
AA kombinált szauna ház design-ját a minimál stílus, az egyszerű 
vonalvezetés, a minőségi anyagok, a különleges belső kialakítás és a 
nagy üvegfelületek adják. A szaunaház üvegfalainak köszönhetően 
légiessé válik a szaunatér és tökéletes kilátást kapunk a szaunaház 
környezetének szépségeire.
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_ Kombinált szaunaház zuhanyzóval
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Nagyobb kerttulajdonosoknak, akik komplett wellness házban 
gondolkodnak, mely akár egy méretes fedett terasszal is rendelkezik.
A nagyméretű komplex wellness ház a családi összejöveteleket is 
kiszolgálhatja, valamint kiváló helyszíne lehet baráti társaságok 
számára szervezett szauna szeánszoknak és azt követő relaxációnak.
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_ Egyedi komplex wellness ház 
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Az iSauna wellnes komfort szaunaházakat azoknak a kényelmet 
kedvelő ügyfeleknek ajánljuk, akik otthonukban, sőt saját kertjükben 
szeretnék élvezni egy komplett wellness részleg minden élvezetét.
iSauna kültéri wellness szauna ház, melyben helyet kap finn szauna, 
infra szauna, Himalája só terápia, pihenő helyiség modern mennyezeti 
infra fűtéssel (energiabarát) , egy kézmosó, egy mellékhelység és egy 
zuhanyzó.
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_ Luxus szaunaház fűtött pihenővel
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Az iSauna szauna manufaktúra szakemberei kiemelkedő figyelemmel 
készítik a szaunaház és kültéri szauna típusokat, így ügyfeleinknek 
mindenből prémium minőség jut. A komfort szaunaház minden eleme 
precízen, kézzel megmunkált és olyan kényelmi wellness elemeket 
tartalmaz, mint:
InfInfra szauna, finn szauna, gőz szauna, Himalája sóterápia, RGB LED 
fényterápia, fűtött zuhanyzó, fűtött WC, internet képes okostelefon 
szauna vezérlés
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_ Luxus szaunaház mosdóval, zuhanyzóval



Ki akarná a szaunáját manapság egy pincébe rejteni? Alakítsa udvarát 
modern wellness kertté egy szemet gyönyörködtető kültéri finn 
szaunával! Gyönyörű panorámával rendelkező kert központját 
képezheti a kültéri finn szauna. Egy kültéri szauna felöltözteti a kertet, 
legyen az a teraszon, az udvarban vagy egy különeső helyen.
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_ Modern stílusú panoráma szauna



A finn szauna igazi különlegessége a már meglévő ablakelem, melyet 
igényesen körbeépítettünk, így a család szauna használat közben a 
havas fák látványában gyönyörködhet.
Finn szauna egyedi elképzelések alapján, egyedi szauna építéssel.
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_ Egyedi beépített finn szauna



A kombinált szauna finn szauna kályhája a padozatba süllyesztve 
illeszkedik a letisztult formavilághoz. Az infraszauna hatását a 
lehajtható infraszauna panelek emelik. A himalája sóterápia 
egészségre gyakorolt hatása mind a finn szauna, mind az infraszauna 
használatakor élvezhető.
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_ Prémium kombinált panoráma szauna



Mérnöki fejlesztés, csúcstechnológia, dizájn és szakértelem: ezek az 
összetevői egy magas minőségű terméknek. A Villeroy & Boch 
kifejlesztett egy sor kifinomult funkciót az új masszázsmedence 
családjához. A világon magasan a legenergiatakarékosabb 
masszázsmedencéinek a szerkezeti belső teljes habszigetelése, a 
forradalmi csővezetékezés (a hagyományos medencéknél 90 %-kal 
kevesebb)  és a hőszigetelt thermotető biztosítja.
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_ A masszázsmedencék legújabb generációja



Egyedi masszázsélmény az egyedülálló JetPack technológiának 
köszönhetően. A pillanatok alatt elhelyezhető és átcserélhető JetPack 
masszázselemek segítségével a pillanatnyi igényekhez lehet szabni a 
wellness élményünket akár használat közben is. Valamint bármikor 
tovább lehet fejleszteni a legfrissebb JetPack-ekkel a Sport, a Wellnes 
és a Relax masszázselem kategóriákból.
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_ Egyedülálló JetPak technológia

Ultra-modern duplaszűrős rendszer Microban technológiával, mely egy 
antibakteriális felületi bevonat. A vegyszerek használatát tovább 
csökkenti az ozonizátor, mely semmilyen karbantartást nem igényel 
maximális biztonság mellett.

_ Higénia és biztonság

_ Teljeskörű garancia: 4 év Design Line, 3 év Premium Line és 2 év Comfort Line.
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A bioszauna egy igazán kímélő megoldás azok számára, akik nem 
bírják a finn szauna melegét, vagy a gőzfürdők páráját. Az Easy 
Comfort bioszauna egy újdonsággal, a Harvia Steamer gőzfejlesztő 
bioszauna kályhával felszerelt modell. A bioszauna különlegességét a 
himalája sóból kialakított, egyedi design-nal épített falburkolat adja.
EasyEasy Comfort bioszauna, ahol a gőz kellemes élménye találkozik a 
Himalája sóterápiával egymás hatását fokozva. Az illatok találkozása 
teszi igazán izgalmasság ezt a bioszauna kabint.
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_ Speciális ergonomikus infra szauna



Legújabb 2018 iSauna Color család tervezésénél a következőket vettük górcső alá:
Kimagasló ár-érték arány – Közvetlenül a gyártótól
Könnyű összeszerelhetőség – A világ bármely pontján
Mérnöki Forma tervezés – Egyéniségekre szabva

Az egyedi kombinációk RAL színskála szerint 
választhatóak több mint 100 különböző szín közül. 
Variálható a külső-belső borítás, az egyedi korcolt 
bádogtető és az alumínium ajtó színe is.
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_ Egyedi formatervezés igazi karaktereknek – Új iSauna Color



A himalája sóterápia által nemcsak egy gyönyörű felületet, hanem egy 
egészséges és gyógyító légteret is varázsolhatunk otthonunkba, 
fitnesz és wellness centrumokba, fürdőkbe, hotelekbe.
A himalája sótégla egy 20x10x5 cm méretű téglaformára faragott 
himalája sókristály. A himalája sótégla kézzel bányászott termék.
AA himalája sószoba légterében, barlangokban különleges, 
bakteriológiailag rendkívül tiszta mikroklíma uralkodik. Az ásványi 
anyagokkal és jótékony mikroorganizmusokkal telített himalája 
sószoba levegője az egészségre előnyös negatív töltéssel bír.
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_ Himalája sófalak prémium minőségben



A kombinált szauna dekoratív üveg felületei kulcs szerepet 
játszanak a kabin egyedi atmoszférájának megteremtésében. Az 
íves üveg, a Himalaya sófal kellemes árnyalata és a vörös cédrus 
faanyag különleges illata nyugodt eleganciát kölcsönöz a 
helyiségnek.

Lévén a szauna tervezésekor, kivitelezésekor más és más 
formavilág és hangulati elemek elevenednek meg, ügyfeleink 
egyedi igényeire kiemelt figyelmet fordítunk, személyre szabott 
megoldásokat kínálunk. A vevői igények alapján klasszikus és 
modern kialakításra egyaránt van igény. A szauna wellness teret 
oly módon alakítjuk ki ügyfeleink számára, hogy az az adott 
környezettel és egyedi igényekkel egyaránt összecsengjen.
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Mit kezd egy mindenre elszánt tervezői csapat egy különleges 
adottságú helyiséggel és szabad szellemű tulajdonosával?

iSauna Design Kft. szauna manufaktúra csapata a tervezés első 
fázisától egészen az utolsó percig rendelkezésére áll. 

SzakmailagSzakmailag hozzáértő tanácsadás, az ügyféllel történő szoros 
kapcsolattartás online és személyesen, 3D szauna látványtervezés és 
kiviteli tervezés révén segítünk Önnek, hogy megvalósíthassa álmai 
wellness részlegét, ill. új szolgáltatási rendszert vigyen be 
szállodájába, panziójába.
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_ Szauna wellness spa enteriőr
Tervezés és kivitelezés egy kézben



Kombinált szaunakert (infra szauna, finn szauna, bio szauna ), kézzel
épített Himalája só falak mobil pihenő ágyakkal, fahatású
hidegburkolat, gyógyvizes kád, Himalája só homokozó, Natúr égerfa
dekor állmennyezeti gerendázat, masszázs helyiség natúr éger
mennyezeti lambériázással és csillagos égbolttal, esőztető zuhanyzók,
falikút, a panziót és wellness világot összekötő folyosón egyedi Natúr
égeégerfa osztású dekor burkolat és illemhelység illetve a wellness
frontján végig üvegpanoráma tolóajtós megoldással.
Otthonában, panziójában, szállodájában wellness világot építene?
Váltson magasabb minőségre az iSauna Manufaktúra által tervezett és
kivitelezett szauna wellness részlegekkel!

„iSauna Manufaktúra – Életre szóló minőség”
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_ Prémium, közösségi wellness, spa



Szauna wellness munkánk során a legfontosabb az volt, hogy az 
egészség, a funkcionalitás és a design találkozzon egy tökéletes 
harmóniában az egyedi szauna wellness helyiségben. Az eredmény 
magáért beszél…

AA helyszín egyediségéhez méltón a finn szauna is egyedi kialakítással 
készült figyelembe véve a megrendelők szaunázási szokásait és 
egyedi kívánságait. A szauna különlegességét a helyszínből adódó 
beépítési konstrukció adja. Itt egy a beltérben épített wellness-ből 
nyíló, teljes magasságú üvegekkel a kerthez kapcsolódó szauna épült 
meg. 
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_ Privát, minőségi wellness élmény 



Mi a belsőépítész valódi feladata?

A szakmai vetületen túl, a belsőépítész feladata elérni, hogy Ön mikor 
beköltözés után leül a kanapéra, megelégedéssel nézzen körül új 
otthonában - örömmel gondoljon vissza a kivitelezés hosszas napjaira, 
és elmondhassa; a fárasztó hónapok minden egyes perce megtérült, 
mert most (végre) olyan otthona van, ahol saját magára talált!

EEgy jó belsőépítész tervezői díja már a tervezés fázisában 
többszörösen megtérül, ugyanis ő határozza meg, hogy egy ház, lakás, 
kültéri wellness létesítmény, modern nyaraló költsége a 
lehetőségekhez idomul, vagy akár a duplájára nő.

EEgy rossz szerkezeti megoldás, néhány használhatatlan négyzetméter 
- és máris százezreket, milliókat, a tervezési díj sokszorosát dobta ki 
az ablakon, pedig még hozzá sem kezdett a belső terek 
kivitelezéséhez! Ön sem erre vágyik, igaz?

A szakma iránti hivatástudattal és rugalmassággal rendelkező 
belsőépítész mindig eljut az optimális megoldáshoz!
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_ Belsőépítészet komplex megoldásokkal



Poolhouse modellünket a szőlő birtokok és a bennük rejlő 
kiaknázatlan lehetőségek ihlették!

A szőlészetben elhelyezett kültéri komfort szaunaház tökéletes 
kiegészítője lehet a bortúráknak és csapatépítő tréningeknek.
A tervezés során a fő hangsúlyt a külső terasz rendszerekre és a 
társasági életet maximálisan kielégítő funkciókra fektettük!
BaBarátok, ismerősök, családtagok vagy munkatársak együtt tudnak 
szaunázni, lazítani miközben jó hangulatban visszaemlékeznek a nap 
eseményeire, élményeire. 

isaunahome.szaunagyartas.hu

_ Poolhouse



A minimál stílus jellemzésénél a legtalálóbban „a tér szolgálja az 
embert” kifejezéssel élhetnénk. A minimál stílus az egyszerű formák 
és a rend alkalmazásával teremt harmóniát.
A család legkisebb tagjának megtervezésnél kézenfekvőnek tűnt a 
minimalista gondolkodás.
KKomfort Mobil nyaralónk megalkotása során helyet kapott egy 
kombinált kültéri szauna, kültéri élmény zuhany, teraszrendszerek, 
minimál konyha teljes gépészettel-étkezővel, nappali, hálószoba és 
egy beltéri fürdőszoba.
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_ Minimalista elegancia



iSauna Design
Hungary

Ebben a katalógusban szereplő illusztrációk és termékek csak jelzés értékűek. Az iSauna Design kft. minden termékével kapcsolatban fenntartja magának a 
jogot, hogy azokon bármilyen esztétikai és/vagy funkciót érintő változtatást eszközöljön mindenféle bejelentés nélkül, illetve valahányszor, ha úgy ítéli meg, hogy 
változtatásra van szükség kereskedelmi vagy gyártási indokból. Az iSauna Design kft. visszautasít minden nyomtatási hibából származó felelősséget.

AA katalógusban elhelyezett szöveges és képi anyagok, arculati és tartalmi elemek (pl. szöveg, kép, grafika, logo stb.) felhasználása, másolása, terjesztése, 
továbbítása - akár részben, vagy egészben - kizárólag az iSauna Design kft. előzetes, írásos beleegyezésével lehetséges.

iSauna Design Kft. MAXCity  | 2045 Törökbálint, Tópark út 1/A  |  +36 23 428 914   |   +36 70 313 5705  |  maxcity@szaunagyartas.hu
iSauna Design Kft. Dunaszeg  | 9174 Dunaszeg, Liget u. 11. |  +36 96 312 230   |   +36 70 362 55 97  |  info@szaunagyartas.hu

TervezésFelmérés Gyártás Kiszállítás Telepítés
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