
Árajánlat

Gyártó:

iSauna Design Kft.
Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 23 428 914 (törökbálinti iroda)

Tel.: +36 96 312 230 (dunaszegi iroda)

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUHB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum: 

Kapcsolatartó:

E-mail:

Tel.:

Ügyfél:
Név:  
Cím:
Tel.:
E-mail:

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól
választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk
valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.

A kép illusztráció



Fő paraméterek

Szauna típusa Komfort wellness szaunaház

Szauna méretei 1250 cm x 650 cm x 300 cm

Férőhely 10-15

Szerkezet

10x20 cm-es, BSH ragasztott gerenda nagy
szaunaházakhoz
10x16 cm-es, BSH ragasztott gerenda nagy
szaunaházakhoz
Faanyag szerkezethez lucfenyőből (kültéri 8,6)
Faanyag szerkezethez lucfenyőből tetőhöz
Faanyag szerkezethez lucfenyőből (beltéri 4,3)
Egyedi korcolt bádogozás - tetőre
Bádog csatorna / m
Lock-T csatlakozó 52,5 x 120 x 20 (+ 24 db
csavar)
Milesi háromszori felületkezelés kültéri felületen
Egyedi méretben gyártott trapézlemez BL8
RAL7016
Gipszkarton - impregnált
OSB lap - táblaméret: 250x126x12 (tetőhöz vagy
bádog alá)
16x20 cm-es, BSH ragasztott gerenda nagy
szaunaházakhoz
Fémdübel (10x120)
Összesítet vasalat nagy szaunaházhoz (db.)
Professzionális padlószerkezet vinyl burkolattal
Bauder top ts40 nsk alátétlemez

Előtető

Kanadai vörös cédrus külső lambéria
Párazáró fólia
Faanyag szerkezethez kültéri
OSB



Szigetelések

Roofbond tető átszellőztető kültéri szaunákba
Isomaster lépésálló szigetelés 4 cm vastagságban
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia
/ m²
Knauf ekoboard hőszigetelés kültéri tetőben 15 cm
Knauf ekoboard hőszigetelés kültéri falban 7,5 cm

Faanyagok

Belső lambéria
Prémium I. osztályú Kanadai vöröscédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U
profil  (Irány: Vízszintes)

Külső lambéria
Prémium I. osztályú Kanadai vöröscédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U
profil  (Irány: Vízszintes)

Padanyag I. osztályú Kanadai vöröscédrus padanyag 94 x 26 mm

Lábrács I. osztályú Kanadai vöröscédrus lábrács 94 x 26 mm

Háttámla Finn szaunázáshoz háttámla kanadai vöröscédrus 94 x 26 mm



Infra szauna kialakítási paraméterei

Infrapanelek 7 db. Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W

Vezérlés iSauna TOUCH intelligens érintőképernyős vezérlés
AJÁNDÉK iSauna Home applikációs vezérléssel (LAN modul) 300.000.- Ft értékben

Finn szauna kialakítási paraméterei

Szaunakályhák HARVIA Virta Combi kézi feltöltéssel 11kW

Vezérlés iSauna TOUCH intelligens érintőképernyős vezérlés
AJÁNDÉK iSauna Home applikációs vezérléssel (LAN modul) 300.000.- Ft értékben

Védőkeretek szaunakályhához Fa kályhavédőkeret Harvia Virta szaunakályhákhoz- rövid (db)

Ajtó paraméterei



Ajtó paraméterei

Ajtó

6 mm ESG Edzett, Víztiszta  (Nyitás: balos)
Edzett, savmart üveg - 8 mm, víztiszta  (Nyitás: balos)
5 szárnyas kifelé nyíló harmonika ajtó alacsony
küszöbbel, prémium vasalattal - 4550 x 2100 mm, 2
rétegű ESG üveg, víztiszta, RAL7016 keret  (Nyitás:
jobbos)
Alumínium tokos emelő-toló ajtó lapos küszöbbel, ESG
hőszigetelt bronz üveggel, keret RAL7016 - 3520 x 2100
mm  (Nyitás: jobbos)
Alumínium ajtó, teli - 950x2100 mm RAL7016,
olajfékkel, zárható  (Nyitás: balos)

Vasalatok 12 db. DORMA Talpas Pánt szálcsiszolt

Fogantyúk 8 db. iSauna, egyedi fa fogantyú üveg ajtóhoz

Ablak, FIX üveg táblák
6 mm ESG Edzett, Víztiszta
Alumínium tokos fix üvegelem (2430 x 2100 mm) -
víztiszta, ESG, 2-rétegű üveg, keret RAL7016

Víztálca

Víztálca kis méretű, normál, nagy méretű kályhákhoz

Szellőzés és ventilátorok



Szellőzés és ventilátorok

2 db. Speciális szauna ventilátor
2 db. Elhúzható fa szellőztető

Spot világítás

5 db. Mennyezeti LED spot világítás - forgatható, meleg fehér fényű, foglalattal együtt (2-es)

RGB led fényterápia

Mennyezetben dimmelhető RGB LED világítás, távirányítóval, trafóval, vízálló aluprofilban / m
Lebegő előtetőben dimmelhető RGB LED világítás, távirányítóval, trafóval, vízálló aluprofilban / m
Tápegység LED szalaghoz
Érintős vezérlés RGB LED szalaghoz
Betáp kábelezés LED szalaghoz

villanyszerelési anyagok

1 db. EU szabvány
2 db. HDMI
6 db. Schneider Electric Asfora 2-es dugalj kerettel - antracit
6 db. Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, váltókapcsoló, kerettel, antracit
300 m MT betáp kábel
1 db. Elosztó doboz főkapcsolóval, sorkapcsokkal - 700x400 mm, 18 m2 felett
1 db. Érintésvédelmi tanúsítvány



Egyéb tartozékok

2 db. Normál Fejtámla
1 db. Luxus Szauna kellék szett - fekete (vödör, kanál, homokóra, higrométer)
1 db. Vents légtechnika a komplett szaunaházra (95 m2)
1 db. Geberit Duofix Basic WC tartály
1 db. Geberit Delta nyomólap
1 db. Csillagos égbolt 100-as (HL0003539)
1 db. Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 8 db IP védett hangfal)

Választható extrák

Prémium masszázsmedence szállítással, beszereléssel

6 700 000 HUF + ÁFA

Egyedi gránit black konyhapult kanadai vöröscédrus ajtórendszerrel, borhűtővel, hűtővel, elektromos főzőlappal, gránit
mosogatóval, csapteleppel 3,60 x 0,60 m szállítással, beszereléssel

6 596 700 HUF + ÁFA

2 db. egyedi dizajn tetőelem elő osztályú kanadai vöröscédrus tömörfából - 110 x 281 cm szállítással, beszereléssel

2 448 072 HUF + ÁFA

1 db. egyedi térelválasztó első osztályú kanadai vöröscédrus tömörfából - 160 x 230 cm szállítással, beszereléssel

1 457 280 HUF + ÁFA

1 db. egyedi médiafal első osztályú kanadai vöröscédrus tömörfából - 255 x 230 cm szállítással, beszereléssel

2 322 540 HUF + ÁFA



Választható extrák

2 db. egyedi, beltéri dizájnfal első osztályú kanadai vöröscédrus tömörfából - 103 x 230 cm szállítással, beszereléssel

1 876 248 HUF + ÁFA

2 db. egyedi, kültéri tömör fa árnyékoló kanadai vöröscédrsól 240 x 240 cm szállítással, beszereléssel

4 561 920 HUF + ÁFA

1 db. egyedi konyhai polcrendszer fekete üveggel, kanadai vöröcédrus polrendszerrel - 3,56 m2 szállítással, beszereléssel

1 409 760 HUF + ÁFA

2 db. egyedi rejtett polcrendszer, ajtóval, első osztályú kanadai vöröscédrus tömörfából - 106 x 230 szállítással,
beszereléssel

1 930 896 HUF + ÁFA

KOMODER FOCUS II Masszázsfotel

986 700 HUF + ÁFA

Magnum heat board padlófűtés, szigetelő táblával parketta alá / m2 

AJÁNDÉK 30 600 HUF + ÁFA értékben

Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz - 5 m2 

AJÁNDÉK 92 730 HUF + ÁFA értékben

Végösszeg



Végösszeg

Kedvezményes Nettó ár 116 988 000 HUF + ÁFA

Előrendelési ár 20% kedvezménnyel –
15 napon belül történő megrendelés
esetén érvényes

97 490 000 HUF + ÁFA szállítva, szerelve, beüzemelve

Összesen 97 490 000.- HUF + ÁFA szállítva, szerelve, beüzemelve

Tartozékok, szállítás, beszerelés,
beüzemelés

Az ár tartalmazza

Megjegyzések Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem

Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Villamos betáp hálózat kiépítése: javasolt 3x400V, C16 megszakító, 5x4 vagy 5x2,5 szilikon kábel
- A szauna ellátására szolgáló villamossági biztosíték tábla kiépítése áram-védőkapcsolóval (Érintésvédelmi relé/Fí relé)
- UTP (Cat6) kábel LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval; vagy stabil WIFI jelerősség a helyszínen WIFI modulnak
- A szaunatér padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása, szakember biztosítása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszerelési munkálatok biztosítása
- Klíma berendezés beszerzése, beszerelése szakember által
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Betonalap elkészítése javaslat szerint
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (esetleg daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása esetenként
- A vezérléshez kapcsolódó applikáció rendeltetésszerű működése érdekében Megrendelő köteles biztosítani az otthoni hálózatra történő
kapcsolódás technikai feltételeit, és a kapcsolat létesítéséhez szakember közreműködését köteles igénybe venni. Ennek elmaradása esetén az
iSauna Design Kft. az applikáció megfelelő működéséért felelősséget nem vállal.

Fizetési ütemezés és szállítás

Megrendeléskor 50% Előre utalással

Beüzemeléskor - átadáskor 50% Helyszíni utalással

Szállítási határidő Megrendeléstől szállított  150-180 napon belül



Fizetési ütemezés és szállítás

Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év garancia
Vezérlés, hő szenzor: 1 év garancia
Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek: 5 év gyártói garancia
Harvia kályhák: 2 év gyártói garancia
Festés: 6 hónap garancia
Egyéb elektromos berendezésekre: hangulatvilágítás, zenei előkészítés, fényterápia, szauna ventilátor, cata ventilátor, padlófűtés 1 év gyártói
garancia.
A szauna/szaunaház vezérléséhez az iSauna Design Kft. által biztosított mobil applikáció felhasználási helyhez kötött beüzemelése Megrendelő
kötelezettsége
A garancia nem vonatkozik az ajtó pántokra és ajtó pánt beállításokra.
Külföldön az alkatrészekre csere garancia érvényes.
A környezet és időjárás ingadozásra a sótéglák halmazállapota megváltozhat, ez a szauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így
garancia a a sótéglákra, sófalakra nem vonatkozik.
Amennyiben a termék telepítése / elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 20.000
Ft + áfa/nap kötbér fizetésére köteles.
A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja.
A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad.
A képek csak illusztrációk! A megrendelt termékhez használt faanyag színe és mintázata a képtől eltérést mutathat.
A magyarországi ÁFA értéke 27%




