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O NÁS

Dovolte, abychom se Vám představili. Jsme český výrobce finských saun
a infrakabin pro privátní a veřejný sektor. Náš tým má dlouholeté zkušenosti
s návrhy, výrobou a případným záručním či pozáručním servisem.
Veškeré výrobky dodáváme na klíč, včetně bezplatného zaměření na místě
montáže. Nabízíme jak typové provedení (kabiny), tak vestavěné
a atypické sauny na míru se 100% využitím daného prostoru.
V naší nabídce najdete finské sauny, parní sauny, bylinné sauny, aroma
sauny, infrakabiny i kombinované sauny s infrazářiči. Poskytujeme záruky
na obklad sauny dle druhu použitého materiálu v délce až 10 let.
Chcete vědět více? Prohlédněte si tuto nabídku, kontaktujte nás.
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pro rychlý přesun klikněte na vybranou kapitolu

O SAUNÁCH

Přijměte saunování jako součást svého životního stylu. Využijte staletími
prověřený způsob relaxace, duševní a tělesné léčby, zesílení radosti ze
života. Ponořte své tělo do horkého vzduchu, prosyceného vůní dřeva,
provoněného bylinnými nebo vonnými esencemi. Po ochlazení si dopřejte
odpočinek v kruhu přátel s oblíbeným nápojem.
Opakujte celou kůru několikrát přesně podle Vašeho pocitu a potom prožijte
hezký večer. Projasní se Vám mysl, vyčistí póry, obklopí Vás klid a pohoda.

V naší nabídce najdete širokou škálu provedení saun
od základní řady NATIVE přes luxusní GRAND, nadčasové
MODUS, AVALON, MODERN až po exkluzivní EDGE nebo
FUTURE. Veškeré typy dodáváme jako saunové kabiny
i vestavěné sauny, které se na 100 % přizpůsobí danému
prostoru.
Ve většině námi vyráběných saun je možno zabudovat topidlo s výparníkem
pro parní a bylinnou saunu včetně automatického dopouštění vody,
relaxační stropní a liniové osvětlení, reproduktory, krystaly soli a mnoho
jiných doplňků, které dovedou naše výrobky k dokonalosti.
Pro začlenění sauny do moderních interiérů můžeme saunu vyrobit
s celoprosklenými bočními stěnami, které mohou být v dřevěném nebo
hliníkovém rámu, a dodají tak vaší sauně punc jedinečnosti.
Vybírejte z obsáhlé řady našich výrobků a vyžádejte si cenovou nabídku
dle Vašich požadavků.
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SAUNY

FUTURE
tajemná krása

OBSAH

SAUNY
FUTURE

FUTURE je inovativní luxusní sauna se zcela novým typem interiéru a obkladu stěn,
kterou nabízíme již od rozměru 1700 x 1700 mm.
Moderní obklad stěn nabízíme ze speciálních dýhovaných desek od rakouské
společnosti ROHOL, která nabízí cca 100 různých dekorů dřeva. Jednotlivé desky jsou
spojovány vloženým širokým perem, které zajistí horizontální či vertikální efektní linii
spojů. Zcela nově a výjimečně je řešen také interiér sauny. Jedná se zejména o unikátní
ergonomické lamelové opěrky zad a rošty lavic. Lamelové opěrky jsou zasazeny ve
stěně sauny a jsou dvojitě nasvíceny liniovým LED osvětlením.
Technologii v sauně FUTURE zastupují nejmodernější regulátor od společnosti EOS – typ
EMOTOUCH II+ nebo variantně typ wawe.com4 touch od společnosti SENTIOTEC.
Správné klima v sauně zajišťuje topidlo exkluzivní řady S LINE typ HERKULES nebo
příplatkově typ MYTHOS. Skutečným klenotem je pak exteriér sauny, který je řešen
speciálním bezrámovým prosklením dvou pohledových stěn, s luxusním nerezovým
kováním sklo/sklo a prostorově dominantním prvkem válcového madla, ostatní
pohledové strany jsou řešeny masivním obkladem z Abachi nebo Thermo Abachi.

SAUNA FUTURE NABÍZÍ NAPROSTOU ŠPIČKU DESIGNU A KVALITY
MEZI INTERIÉROVÝMI SAUNAMI. PRODUKT SVÝMI PARAMETRY
PATŘÍ SPÍŠE DO OBLASTI INTEIÉROVÉHO NÁBYTKU A JE VHODNÝ
JAKO DOMINANTNÍ PRVEK BYTOVÉHO INTERIÉRU.
Cena již od 450.000,- Kč bez DPH.
Vyžádejte si cenovou nabídku dle Vašich požadavků.
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EDGE je sauna představující jednoduchost, strohost a ostré hrany. Řada se vyznačuje
levitujícmi lavicemi z masivních hranolů ABACHI doplněných latěmi červeného CEDRu
a opěrkami zad ze tří horizontálních masivních profilů doplněných latěmi červeného
CEDRu. Důraz je kladen na hranolovitý vzhled nábytku v kontrastu k čistým plochám
skla a deskového obkladu.
Moderní obklad stěn je ze speciálních dýhovaných desek od rakouské společnosti
ROHOL, která nabízí cca 100 různých dekorů dřeva, s různou skladbou formátů
i orientace desek (svisle, vodorovně).
Zajámavý je pak také exteriér sauny, který je řešen speciálním bezrámovým
prosklením tří pohledových stěn, s luxusním nerezovým kováním skla a prostorově
dominantním prvkem válcového madla, ostatní pohledové strany jsou řešeny
masivním obkladem z deskového materiálu (dřevo, průmyslové desky apod.).
Nevšedním doplňkem může být OKNO DO DUŠE - kruhový prostor pro ležení.

SAUNA EDGE NABÍZÍ NÁVRAT KE KLASICKÉ FINSKÉ SAUNĚ Z LET
DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ, AVŠAK S PŘÍMĚSÍ KVALITNÍCH
MATERIÁLU A BRILANTNĚ ŘEŠENÝCH DETAILŮ.
Produkt svými parametry patří spíše do oblasti interiérového nábytku a oslovit by měla
zejména pravidelné saunaře, kteří v sauně hledají zejména zážitek, uvolnění,
odproštění se od okolního světa.
Cena již od 420.000,- Kč bez DPH.
Vyžádejte si cenovou nabídku dle Vašich požadavků.
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Luxusní atypické sauny MODERN vyrábíme a dodáváme na míru dle přání zákazníka
v rozměrech od 2000 x 1850 mm s výškou 2100 mm.
Naprosto jedinečný vnitřní obklad stěn z masivních CEDRových kazet a exkluzivní
strop, který je osazen špalíky z masivního CEDRU, dává této výjímečné designové
sauně skutečný punc originality.
Vybavení interiéru jen podtrhuje jedinečnost tohoto skvostu. Sauny MODERN jsou
standardně vybaveny liniovým RGB LED podsvícením opěrek zad a hrany lavice se
samostatným ovládáním. Je zde osazeno opravdu špičkové topidlo EOS typ MYTHOS
S LINE o výkonu 7,5–15 kW s designovými lávovými kameny ve tvaru kvádrů, které je
řízeno nejmodernějším regulátorem EOS typ EMOTOUCH II+ s dotykovou obrazovkou.

ŘADA MODERN PŘEDSTAVUJE LUXUSNÍ SAUNU PRO OPRAVDU
NÁROČNÉ KLIENTY, KTEŘÍ POŽADUJÍ JEDINEČNOST V KAŽDÉM
DETAILU.
Cena již od 370.000,- Kč bez DPH.
Vyžádejte si cenovou nabídku dle Vašich požadavků.
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Prvotřídní sauny AVALON vyrábíme a dodáváme na míru dle přání zákazníka
v rozměrech od 2000 x 2000 mm s výškou 2100 mm.
Kromě výjimečného obkladu z masivních neomítaných lipových fošen AVALON
nabízí kvalitní topidlo MYTHOS Anthracite o výkonu 7,5–30 kW, které je řízeno
nejmodernějším regulátorem EOS typ EMOTOUCH D4 (samozřejmostí je 18 jazyků
včetně češtiny, předvolba teploty a doby provozu, intenzita osvětlení atd.),
příjemné světlo s krytem, kulatý teploměr.
Interiér z masivního CEDRu doplňuje celoskleněné křídlo dveří s cedrovou zárubní,
magnetické zavírání a dřevěné madlo s kovovým logem SaunaSystem. Dále pak
lavice šíře 500–600 mm, mezilavicová výplň, podhlavníky, kryt kamen a podlahový
rošt.

NADSTANDARDNÍ SAUNA AVALON NECHÁVÁ PROMLOUVAT
DÁVNOU ŘEMESLNOU KVALITU, JEDINEČNÉ LIPOVÉ DŘEVO
A ZNOVUOBJEVENÝ PŘÍRODNÍ DESIGN.
Cena již od 280.000,- Kč bez DPH.
Vyžádejte si cenovou nabídku dle Vašich požadavků.
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Luxusní sauny MODUS vyrábíme a dodáváme na míru dle přání zákazníka v rozměrech
od 2000 x 1600 mm s výškou 2100 mm. Vedle naprosto jedinečného a nadčasového
interiéru jsou standardně vybaveny liniovým LED podsvícením opěrek zad nebo lavic,
topidlem CUBO Plus o výkonu 7,5–30 kW, které je řízeno nejmodernějším regulátorem
EOS typ EMOTOUCH II+ s dotykovou obra- zovkou, exkluzivním stropním LED a jinými
nadstandardními prvky.

ŘADA MODUS PŘEDSTAVUJE LUXUSNÍ, NADČASOVOU
A NADSTANDARDNĚ VYBAVENOU NEJVYŠŠÍ TŘÍDU,
VYROBENOU VE VYSOKÉ KVALITĚ.
Cena již od 260.000,- Kč bez DPH v provedení masiv ABACHI.
Vyžádejte si cenovou nabídku dle Vašich požadavků.
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Sauny GRAND vyrábíme a dodáváme na míru dle přání zákazníka v rozměrech od
1850 x 1600 mm s výškou 2100 mm. Dle velikosti jsou vybaveny topidlem EOS
prémiové řady o výkonu 6 až 30 kW, které je řízeno zcela novým regulátorem
EMOSTYLE s barevným LCD displejem a dvěma až pěti lavicemi. Vedle bohatšího
příslušenství a interiéru vyrobeného z masivního ABACHI a CEDRU jsou standardně
vybaveny barevným LED osvětlením COLORIUM.

ŘADA GRAND PŘEDSTAVUJE SAUNU VYŠŠÍ TŘÍDY, VYROBENOU
VE VYSOKÉ KVALITĚ.
Cena od 165.000,- Kč bez DPH v provedení skandinávský smrk.
Vyžádejte si cenovou nabídku dle Vašich požadavků.
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Sauny NATIVE vyrábíme a dodáváme v rozměrech dle požadavku zákazníka od
rozměru 1340 x 1340 mm s výškou 2100 mm. Dle velikosti jsou vybaveny topidlem EOS
o výkonu 3 až 30 kW, které je řízeno novým digitálním regulátorem EOS typ ECON D4.
Vnitřní vybavení obsahuje lavice s malou masivní hranou, anatomické opěrky zad
a mezilavicové výplně s dekoračními prvky z CEDRu, podhlavníky, podlahový rošt
z ABACHI, teploměr. Dveře jsou celoskleněné, nebo dřevěné dle požadavku
zákazníka.

ŘADA NATIVE PŘEDSTAVUJE SAUNU STŘEDNÍ TŘÍDY,
VYROBENOU VE VYSOKÉ KVALITĚ.
Cena od 86.000,- Kč bez DPH v provedení skandinávský smrk.
Vyžádejte si cenovou nabídku dle Vašich požadavků.
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přírodě blíž
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Ať již přání být blíže přírodě, užívat si saunu tak, jak to dělali naši předkové, či
nedostatek místa v interiéru - existuje mnoho důvodů, proč může být vhodnější
právě varianta venkovní sauny umístěné na vaší zahradě či terase.
Ochlazování ve venkovní nádrži či v zimě ve sněhu, to vše je vítaným
zpestřením saunování, které saunový domek může poskytnout.
Výbavu a zpracování interiéru sauny můžete zvolit z nabízených variant NATIVE,
GRAND, MODUS, MODERN a FUTURE.
Venkovní sauny dodáváme jako venkovní saunové kabiny nebo jako masivní
dřevostavby.
Vyžádejte si cenovou nabídku dle Vašich požadavků.
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PUUTALO 1 je realizován jako dřevostavba, založená na betonových pilotách. Stavba je řešena systémem two by
four, z trámů průřezu 120 x 60 mm. Střecha je pultová s přesahem.
Terasa je dřevěná z tropické dřeviny, stěny z vnější strany jsou obloženy cedrovými palubkami. Interiér je řešen
palubkovým obkladem, resp. sádrokartonovými deskami, popř. jiným, investorem vybraným deskovým
materiálem. Vstup do objektu je řešen prosklenými balkonovými dveřmi s dřevěným rámem a zasklením
izolačním dvojsklem. Vstup do samotné sauny je pak řešen prosklenými dveřmi v dřevěném rámu.
Součástí interiéru je finská sauna, sprchový kout a prostor pro odpočinek. Pro správnou funkčnost domu je potřeba
přivést el. kabel a vodu. Topidlo lze zaměnit za topidlo na tuhá paliva (dřevo).
PUUTALO 2 nabízí navíc v prostoru pro odpočinek místo pro 3 lehátka, PUUTALO 3 dále zapuštěný ochlazovací
bazén a obytnou místnost.
Cena od 650.000,-Kč bez DPH.
Vyžádejte si cenovou nabídku dle Vašich požadavků.
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O INFRAKABINÁCH

Odpoutejte se od všedních starostí a dopřejte si hřejivý balzám v podobě
infračervených paprsků. Vaše unavené tělo se prohřeje a uvolní, krevní
oběh nabere na síle, bolest ustoupí. Tělo se zbaví škodlivých látek, kůže
se pročistí a zregeneruje. Budete se cítit mladší a krásnější.
Infrakabiny nedosahují rozměrů klasických saunových potíren, jsou navrženy
pro 1 až 5 sedících osob, a zaujímají tedy menší prostor. K předání tepla
využívají speciální zářiče, které vytvářejí infrapaprsky o různých vlnových
délkách, přičemž provozní teploty vzduchu a okolních stěn jsou nižší. Teplo
je zde vnímáno především po dopadu paprsků na pokožku. Díky menšímu
objemu mají infrakabiny menší elektrický příkon a doba náběhu
na pracovní teplotu je v řádu minut.

Infrakabiny se nejčastěji využívají pro prohřátí svalů před
cvičením ve fitness, rehabilitaci pohybového ústrojí
či k relaxaci.
Vybírejte z obsáhlé řady našich výrobků a vyžádejte si cenovou nabídku dle
Vašich požadavků.
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Hledáte u své nové infrakabiny netradiční design, kombinaci
luxusní dýhy a skla kterou nikde jinde nenajdete? Pak právě
Vy dokážete ocenit krásu a jedinečnost designového
skvostu, infrakabiny GLASSY.
Na první pohled Vás upoutá kabinka, která je celá pokrytá sklem, které si můžete
vybrat v kouřovém nebo čirém odstínu. Interiér je kompletně vyroben z nádherné
ROHOL dýhy včetně designových sloupů pro infrazářiče a podlahy. Infrakabiny
GLASSY nabízejí design, který jste ještě neviděli a zároveň tu nejvyšší úroveň
zpracování interiéru. GLASSY můžete mít v provedení CRYSTAL nebo BRONZE.
Exkluzivní ROHOL desky pokryté dýhou z AKÁCIE navozují maximální dojem
luxusu. Úroveň zpracování detailů a spojů snese ta nejpřísnější měřítka.
Infrakabiny GLASSY používají spolehlivou a prémiovou technologii vysoce
účinných infrazářičů VITAE PROTECT s exkluzivním sklokeramickým
krytem. Použité zářiče Vitae jsou právem považovány za jedny z nejlepších,
kterými může být infračervená sauna vybavena. K ovládání celé infrakabiny je
pak použit nejnovější model vnitřní digitální regulace INFRATEC PREMIUM od
německé společnosti EOS s možností nastavení výkonu infrazářičů.
Infrakabiny GLASSY nabízíme v několika velikostech – od kompaktní kabinky pro
jednoho po prostornou variantu pro 3 osoby.
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Cena od 194.000,-Kč bez DPH.
Vyžádejte si cenovou nabídku dle Vašich požadavků.

INFRAKABINY

GRAND
VITAE
luxus na první pohled
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Hledáte u své nové infrasauny luxusní design, nadstandardní zpracování
a ty nejušlechtilejší materiály? Pak právě vy dokážete ocenit krásu vlajkové
lodi našeho sortimentu, infrasauny GRAND VITAE.
Bohaté prosklení čelních i bočních stěn a masivní pevnost cedrového dřeva
infrasauny GRAND VITAE poskytuje pocit lehkosti, vzdušnosti, ale zároveň
také uklidňujícího bezpečí. CEDR patří mezi nejluxusnější materiály, ze
kterých vůbec může být infrasauna postavena. V případě infrasauny GRAND
VITAE se jím rozhodně nešetřilo – z cedru je interiér i exteriér.
Infrasauny GRAND VITAE používají jedinečné zářiče Philips VITAE, které jsou
právem považovány za jedny z nejlepších, kterými může být infračervená
sauna vybavena. K ovládání celé infrakabiny je pak použit nejnovější model
regulace INFRATEC PREMIUM, který umožňuje regulaci výkonu infrazářičů.
Kabinu je možné vyrobit v rozměru dle přání.

Cena od 139.900,-Kč bez DPH.
Vyžádejte si cenovou nabídku dle Vašich požadavků.
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Takové infrazářiče jinde nenajdete!
Špičkové širokospektrální zářiče Vitae vás budou
léčit, uklidňovat a šetřit čas i peníze.
Pobyt v infrakabině se zářiči VITAE stimuluje krevní oběh, zvyšuje rozpínavost
tkání, zlepšuje elasticitu a napětí kůže, snižuje svalové napětí, ztuhlost svalstva,
vaziva, šlach atd.
Záření snižuje otoky, bolest, zastavuje záněty a urychluje hojení. Působí pozitivně
při léčbě chorobných zánětlivých procesů kůže, zlepšuje její prokrvení, likviduje
viry a bakterie.
Díky vyzařování světla a tepla poskytují infrazářiče účinnou psychickou relaxaci.
Nový luxusně působící materiál: masivní prkna z THERMO ABACHI o profilu
175 x 22 mm – dodá Vaší infrakabině nábytkový design.
Díky zářičům Vitae je vaše kabina okamžitě připravena k použití.
Kabinu je možné vyrobit v rozměru dle přání.
Cena od 122.900,- Kč bez DPH.
Vyžádejte si cenovou nabídku dle Vašich požadavků.
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Špičkové širokospektrální infrazářiče Philips VITAE stimulují krevní oběh, zvyšují
rozpínavost tkání, zlepšují elasticitu a napětí kůže, snižují svalové napětí, ztuhlost
svalstva, vaziva, šlach atd. Snižují otoky, bolest, zastavují záněty a urychlují hojení.
Působí pozitivně při léčbě chorobných zánětlivých procesů kůže, zlepšují její
prokrvení, likvidují viry a bakterie. Díky vyzařování světla a tepla poskytují účinnou
psychickou relaxaci.
Díky zářičům VITAE je Vaše infrakabina okamžitě připravena k použití. Takové
infrazářiče jinde nenajdete! Kabinu je možné vyrobit v rozměru dle přání.
Cena od 81.900,- Kč bez DPH.
Vyžádejte si cenovou nabídku dle Vašich požadavků.
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KOMBINOVANÉ
SAUNY
tři v jednom

OBSAH

KOMBINOVANÉ
SAUNY

Na přání dodáváme i kombinaci finské sauny nebo BIO sauny se
zabudovanými infrazářiči VITAE. Taková sauna umožňuje provoz až tří druhů
lázně v jednom zařízení. Vše je ovládáno jediným regulátorem s ovládáním
pomocí dotykové obrazovky. Infrazářiče je možno zabudovat do saun typu
NATIVE, GRAND, MODUS i MODERN a FUTURE.
Cena od 150.000,- Kč bez DPH.
Vyžádejte si cenovou nabídku na Vámi požadovaný rozměr.
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design

PRO POTĚCHU OKA
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cihly z himalájské soli

masivní obklad AVALON

design
OBSAH

design

ATYPICKÉ ŘEŠENÍ vestavěné sauny z Abachi
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INFRAKOUTEK ve wellness
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design

design
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stěny sauny KAMENNÁ DÝHA ROHOL

navštivte

NÁŠ
SHOWROOM
v Uhříněvsi
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KONTAKT

Františka Diviše 1275/1a
104 00 Praha 10 – Uhříněves
zelená linka 800 433 433
info@saunasystem.cz
www.saunasystem.cz

Uvedená prezentace představuje indikativní nezávaznou nabídku.
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