
Unique Sauna Wellness & SPA



LEGYEN ÖN IS ISAUNA MANUFAKTÚRA CSALÁDTAG!
Családi manufaktúránkat 2004-ben alapítottuk meg, hogy megismertessük a szauna gyártásról vallott filozófiánkat Magyarországgal és Európával.
Az elejétől kezdve a hosszútávú minőségre rendezkedtünk be, csak arra koncentráltunk, hogy kiváljunk a tömegből. Nem volt más opció a fejünkben! 
Meg akartuk ismertetni ügyfeleinkkel, hogy milyen előnyökkel jár egy tudatosan tervezett kézműves szauna, szaunaház vagy akár privát wellness
központ napi használata.
Családi manufaktúránk mára elismert név a szakmában, nemzetközi szinten is!
Az elmúlt időszakban újabb ipari minőségű gépekkel és további gyártási területtel bővültünk. Fontos számunkra, hogy zöld és fenntartható
körülmények között készüljenek termékeink, ezért a Szigetköz talajvize és napsütése biztosítja manufaktúránk energiaellátását, geotermikus hűtés-fűtés 
illetve napelem rendszer segítségével.
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TERVEZÉS – KIVITELEZÉS - SZERVIZ EGY KÉZBEN!
Filozófiánk fontos része, hogy szeretjük személyesen megismerni ügyfeleinket és az igényeiket egyaránt. Ezáltal személyre szabott és hosszútávú megoldásokat tudunk kínálni! 
Egyedi termékeink kizárólag magyar szakemberek által kézzel és szenvedéllyel készülnek, nemzetközi TÜV minősítésnek megfelelve. A mindig megújuló trendek alapján tervezett 
és gyártott iSauna Design Home termékek méltó kiegészítői lehetnek lakásoknak, kerteknek, teraszoknak, wellness hoteleknek, fitnesz centrumoknak és otthoni wellnesseknek.

Kíváncsi rá, hogyan készül?
Látogasson el manufaktúránkba, és vegyen részt egy irányított gyárlátogatáson, kötelezettségek nélkül!
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SZEMÉLYESEN ÖNNEK!

-4-



A szauna wellness télikert kialakítása, megépítése mellett sok érv szól: hasznos négyzetméterekkel
gazdagítja és látványossá teszi otthonunkat, egész évben zöld oázisként funkcionál és valószínűleg
ez lesz otthonunk és családunk kedvenc helye.
Igazi egyéniségnek tartja magát? 
Elutasítja a tömegtermékeket és a sablonos megoldásokat?
Ha magára ismert, ne várjon!

Kapcsoljon handmade minőségre az iSaunával!
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TETŐTERASZRA TERVEZVE
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IGÉNYES HOTEL, VENDÉGHÁZ 
VAGY PANZIÓ TULAJDONOS?
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Gondolt már arra, hogyan tudná a bevételét növelni a téli hónapokban? 
Bővítsük közösen wellness szolgáltatását 4 évszakos kivitelben, 
egyedi minőségben és duplázzuk meg a profitot!
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KÜLTÉRI WELLNESS SZAUNAHÁZ
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A szaunázás lehet életforma, a mindennapok része, egyszerre kikapcsolódás és felfrissülés. 
Időtálló forma és szerkezet, több generációra tervezve.
A kombinált szauna segít szervezetünknek megszabadulni a salakanyagoktól, hatékony 
immunrendszer-erősítő és érregeneráló hatású.
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MI LEHET A KAPCSOLAT A SZŐLÉSZET
ÉS A SZAUNA KÖZÖTT?
A legelső és egyben legrégebbi ilyen kapcsolat a fában rejtőzik. 
Mégpedig oly módon, hogy azt a bizonyos Thermowood eljárást, mellyel a szauna lambériákat is erősítik, a szőlészek 
fedezték fel. A szőlőtőkék végét olyan hőmérsékleten gőzölték, amin nem égett meg a fa, ezzel biztosították,
hogy a fa hosszú ideig megőrizze szerkezetét és ellássa funkcióját. Így van ez a mi szaunaházaink esetében is!
A szőlészetben elhelyezett iSauna szaunaház tökéletes kiegészítője a bortúráknak és csapatépítő tréningeknek!
Nagyszerű zárása egy-egy borkóstolásnak, kirándulásnak vagy továbbképzésnek.
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AZ ÖRÖK KLASSZIKUS ÉS A KIVÉTELES
HELYSZÍN TALÁLKOZÁSA
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Az esztergomi bazilika és a Duna társaságában, műemlék területen zajlott az építés, így speciális előírásoknak és a légi 
felvételnek is meg kellet felelni!
A külső megjelenést a Toscanából származó 60-70 éves gerendák biztosítják, egy régi istálló szétbontása után szállították 
őket Magyarországra. Ezután mesterfokú restauráláson estek át!
A tetőszerkezet egyedi megjelenését 200 éves szabálytalan kőpala biztosítja, ami szintén Dél-Olaszországból érkezett.
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PANORÁMÁS VAGY KERTKAPCSOLATOS? EZT IMÁDNI FOGJA!
Fektessen tudatosan az egészségbe és készítse fel immunrendszerét!
Tökéletes választás 4 fős családok számára, az év minden szakában.
Több funkciós privát iSauna wellness ház, életre szóló minőségben!
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RUSZTIKUS ÉS MODERN
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Napjainkban nagyon kedvelt a rusztikus és modern stílus ötvözete, amit nem csak szaunaházak, exteriőrök tervezésénél, 
hanem belsőépítészeti megoldásoknál is nagyon jól lehet alkalmazni.
Egy jól megtervezett kültéri wellness oázisban az ember kikapcsolódhat, regenerálódhat, és a feszültségtől
is megszabadulhat. A szauna kert lényege ugyanis az, hogy biztosítsa a teljes szellemi és fizikai megújulást!
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A SIÓFOKI PROJEKT
Örök panoráma – vadlovak - feszített víztükrű medence, 
és persze az iSauna sem hiányozhat a tökéletes összképből!
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MUNKA, GYEREKNEVELÉS, 
HATÁRIDŐK?
 
Lépjen ki a mindennapi mókuskerékből, és 
kapcsolódjon ki saját iSauna wellness-centrumában!
Mit ér a megszerzett pénz, ha egészség híján nem 
tudjuk élvezni?
Sokan hosszú évekig, vagy akár évtizedekig gőzerővel 
dolgoznak azért, hogy életük során valami igazán 
maradandót alkossanak. Fontos, hogy ez idő alatt se 
hanyagolják el egészségüket, és mindig teremtsenek 
alkalmat a feltöltődésre.
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BUDAI PANORÁMA, iSAUNA A VÁROS FELETT!

Speciális helyszín, egyedi igények? 
Nem véletlenül nézi ezt a katalógust!
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MINIMÁL STÍLUS CSAK ÖNNEK!

Handmade eljárás, letisztult formavilág, tőlünk - ÖNNEK!
Vegyen részt egy gyárlátogatáson és nézzen be a kulisszák mögé!
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Már 10 évvel ezelőtt ilyen 
színvonalon gyártottunk!

Találkozzunk és győződjön 
meg erről személyesen!
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EGYEDI DESIGN FA ELEMEK BELTÉREN ÉS KÜLTÉREN
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ISAUNA DESIGN HOME EZER ARCA
Értékálló és egyedi designt tükröző HANDMADE külső és belső szerelésű tömörfa árnyékolók,
enteriőr-exteriőr falburkolatok,térelválasztók, Tv-falak, válogatott minőségű faanyagokból. 
2004 óta folyamatosan fejlődő családi manufaktúránktól!
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ÖNNEL VAGYUNK MINDEN NAP!



-26-



NAPPALITÓL A FÜRDŐSZOBÁIG, RENDEZZÜK BE TERMÉSZETESEN OTTHONÁT!-27-



A MASSZÁZSMEDENCÉK LEGÚJABB GENERÁCIÓJA
Mérnöki fejlesztés, csúcstechnológia, design 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 masszázsmedencék. Mindezt  a  belső szerkezet teljes habszigetelése,
a forradalmi  csővezetékezés  (a  hagyományos medencéknél  90 %-kal kevesebb) és a hőszigetelt thermotető biztosítja.

2004 óta folyamatosan fejlődő családi manufaktúránktól!

villeroyboch-jacuzzi-spa
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EGYEDÜLÁLLÓ JETPAK TECHNOLÓGIA
Egyedi masszázsélmény az egyedülálló JetPack technológiának köszönhetően. A pillanatok alatt 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.

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

ÚJ SZINT A JACUZZIK VILÁGÁBAN

villeroyboch-jacuzzi-spa
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MINIMALISTA ELEGANCIA
Ügyfelünk a minimalista stílus megszállottja, ezért a wellness egység megjelenését illetően is szikla 
szilárd elképzelése volt. Számunkra is némi fejtörést okozott, de mint mindig, most is megtaláltuk
a legjobb megoldást! A front megjelenése ugyanis teljesen egyedi, speciális üvegfalat és rögzítés 
technikai rendszert kapott, így minden egyes illesztés síkban van és a profilok is rejtetten maradnak.

-30-



VÁLJON KI A TÖMEGBŐL!
A mai zsúfolt ingatlanpiacon többet kell adni az átlagnál, és a szakmában jártas profik ez tudják is! Hogyan tudom 
lakásaim, lakóparkom, vagy akár villaparkom értékét növelni, és azokat a leghatékonyabban értékesíteni? 
Most figyeljen, ezt nem sokan csinálják!
Családi manufaktúránk kimagasló szakértelemmel és kreatív designer csapattal segíti ügyfeleit a legjobb megoldás 
megtalálásában. Így garantáltan nem dob ki pénzt és hasznos területet az ablakon.

Ön készen áll?  
Mi igen! Lépjünk együtt a közös sikerért!
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2D TERVEZÉS - 3D TERVEZÉS - GYÁRTÁS
Ha olyan gyártót keres, aki mindent egy kézben tart és 
kizárólag csúcsminőségben dolgozik, akkor jó hírünk van! 

Megtalálta!
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ÖN NEM VIZUÁLIS TÍPUS? 
KÉRJEN ANIMÁCIÓS KISFILMET ELKÉPZELÉSÉRŐL!
Realisztikus minőségben sétálhatjuk körbe a megálmodott projektet,
így könnyedén magunkénak érezhetünk egy adott környezetet, hangulatot. 

A végén biztos nem lesz kérdés, hogy kit válasszon!
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MILYEN SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍT CÉGÜNK?
Manufaktúránk családi házak, lakások, ügyvéd irodák, wellness terek, kültéri 
wellness létesítmények műszaki tervezésével, valósághű 3D megjelenítésével, 
4K animációval és professzionális kivitelezéssel segíti Önt egyedi 
elképzelésében!
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BELSŐÉPÍTÉSZETI LÁTVÁNYTERVEZÉS TUDATOSAN
Kifinomult anyagok, egyedi formák, átgondolt részletek, odaadó és elhivatott kivitelezői hozzáállás, 
és az egész alapja a magas szintű tervezői szakértelem…

A belsőépítészet és az építészet a legnagyobb felelősséggel és egyúttal a legnagyobb használati 
értékkel bíró alkalmazott művészeti szegmens. A belsőépítész és az építész a tervezési fázis során 
a tervhez hozzáadja saját tudásanyagát, művészi gondolatait és jó esetben lelkének egy részét.
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ISAUNA MOBILE HOME

-36-



Minden elképzelés egyedi, pont mint az Ön iSauna wellness szaunaháza.
Legyen szó birtokáról, közvetlen vízparti telkéről, kertjéről vagy teraszáról, mi az egyéniségéhez tervezzük 
szaunaházának stílusát.
Ez a Toscan stílusú modern nyaraló nem csak az élménydús nyaralást biztosítja a család számára, hanem 
egyben kiváló befektetés is.
A moduláris rendszernek köszönhetően, könnyedén szállítható közúton és akár 5 hét alatt kulcsrakészre 
szerelhető.
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SKANDINÁV ÉLETÉRZÉS AZ ISAUNÁTÓL
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Skandinávia a hegyek, fjordok, szigetek és persze a szauna hazája, ahol az ott élő népeknek nap mint nap meg 
kell küzdeniük a sötétséggel és az időjárás viszontagságaival. 
A skandináv design legfőbb ismérvei; az egyszerűség, a letisztultság, ami nem egyenlő a minimalizmussal. 
Jellemzőek a nagy ablakok, hiszen hónapokig nem, vagy csak nagyon rövid ideig süt a nap.
Ezt a lakás berendezésével és színeivel kell kompenzálni.
Kedveltek a természetes anyagok, világos padlóburkolatok és az organikus formák.
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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. 
A katalógusban elhelyezett szöveges és képi anyagok, arculati és tartalmi elemek (pl. szöveg, kép, grafika, logó stb.) felhasználása, másolása, terjesztése, továbbítása - akár 
részben, vagy egészben - kizárólag az iSauna Design Kft. előzetes, írásos beleegyezésével lehetséges. 

www.szaunagyartas.hu

Maximális életminőség exklúzív megvalósítással
iSauna Design Kft. 9174 Dunaszeg

www.kulteriszaunahaz.huwww.isaunahome.szaunagyartas.hu


