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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 MySauna Pro Comfort kültéri finn szauna

Szauna méretei 210 cm x 210 cm x 256 cm

Férőhely 2-4 fő

Szerkezet

Faanyag szerkezethez lucfenyőből (kültéri 8,6) 
Purenit szauna keret alaphoz - kültéri
OSB lap - táblaméret: 250x126x18 (tetőhöz vagy bádog alá)
Egyedi korcolt bádogozás - tetőre
Faanyag szerkezethez lucfenyőből (beltéri 4,3) 
Faanyag szerkezethez lucfenyőből (kültéri, 43x145) Bádog 
csatorna / m

Szigetelések

Roofbond tető átszellőztető kültéri szaunákba Knauf 
ekoboard hőszigetelés kültéri tetőben 15 cm Knauf 
ekoboard hőszigetelés kültéri falban 7,5 cm 
Professzionális padlószerkezet laminált parkettával 
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia / m²
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben

Faanyagok

Belső lambéria I. osztályú Tiroli thermowood fenyő lambéria 21 x 194 mm  (Irány: Vízszintes)



Faanyagok

Külső lambéria I. osztályú Thermowood Tyroli lambéria - Black Angel  (Irány: Vízszintes)

Padanyag I. osztályú Finn rezgő nyárfa padanyag 95 x 28 mm

Lábrács I. osztályú Finn rezgő nyárfa lábrács 95 x 28 mm

Háttámla Finn szaunázáshoz háttámla finn rezgő nyárfa 95 x 28 mm

Finn szauna kialakítási paraméterei

Szaunakályhák HARVIA Virta 11kW

Vezérlés iSauna TOUCH intelligens érintőképernyős vezérlés

Védőkeretek szaunakályhához

Fa kályhavédőkeret Harvia Virta szaunakályhákhoz- rövid
(db)
Fa kályhavédőkeret Harvia Virta szaunakályhákhoz-
hosszú (db)



Ajtó paraméterei

Ajtó
Alumínium ajtó automata küszöbbel, hőszigetelt 2 rétegű üvegezéssel, 3 db
pánttal, olajfékkel, speciális fogantyúval (belső fa, külső fém) - Zárható
 (Nyitás: balos)

Ablak, FIX üveg táblák 6mm ESG, edzett, hőszigetelt, távtartóval, gázzal, víztiszta

Vezérlés

Titok ajtó vezérléshez kültéri szaunák esetén - 20x20 cm

Szaunakő

70 kg Pattintott szaunakő

Víztálca

Víztálca kis méretű, normál, nagy méretű kályhákhoz



Szellőzés és ventilátorok

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

Spot világítás

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

villanyszerelési anyagok

1 db. Villanyszerelési anyagok

Egyéb tartozékok

1 db. Luxus Szauna kellék szett - fekete (vödör, kanál, homokóra, higrométer)
1 db. RGB LED hangulatvilágítás, távirányítóval - Padozat alatt és a háttámlába építve

Választható extrák

Magnum heat board padlófűtés parketta alá 3 m2

116 000 HUF + ÁFA

Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 2 db IP védett hangfal)

139 000 HUF + ÁFA



Választható extrák

iSauna Home applikációs szauna vezérlés (Wifi modul) 

AJÁNDÉK 300.000 Ft értékben

Végösszeg

Kedvezményes Nettó ár 8 988 000 HUF + ÁFA

Speciális egyedi ár – 15 napon belül
történő megrendelés esetén érvényes

7 490 000 HUF + ÁFA szállítva, szerelve, beüzemelve

Összesen 7 490 000.- 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, 3x20 A, C20 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
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Betonalap elkészítése javaslat szerint
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (esetleg daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása szükség esetén
- 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

Üzemi megtekintéskor 40% Helyszíni utalással

Beüzemeléskor - átadáskor 10% Helyszíni utalással



Fizetési ütemezés és szállítás

Szállítási határidő Megrendeléstől számított 90-120 nap

Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év garan ia
Vezérlés, hő szenzor: 1 év garan ia
Philips Vitae / Dr. Fis her infra panelek: 5 év gyártói garan ia
Harvia kályhák: 2 év gyártói garan ia
Festés: 6 hónap garan ia
Egyéb elektromos berendezésekre: hangulatvilágítás, zenei előkészítés, fényterápia, szauna ventilátor, ata ventilátor, padlófűtés 1 év gyártói 
garan ia.
A garan ia nem vonatkozik az ajtó pántokra és ajtó pánt beállításokra. Külföldön az alkatrészekre sere garan ia érvényes.
A környezet és időjárás ingadozásra a sótéglák halmazállapota megváltozhat, ez a szauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így 
garan ia 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 garan iaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja.
A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad.
A magyarországi ÁFA értéke 27%. A forint drasztikus és kiszámíthatatlan gyengülése miatt fenntartjuk az árfolyam különbözettel arányos felár 
felszámolását, melynek mértéke a napi euró árfolyam szerint lesz meghatározva.




