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Úvodní slovo k cenové nabídce – exteriérové sauny 
 

 

 
 

Předem Vám děkujeme za Váš zájem o zhotovení sauny a za oslovení naší firmy. 
 

Na základě Vašich požadavků Vám předkládáme návrh 
několika typů již realizovaných saun. Jedná se o inspirativní 
cenovou nabídku, všechny sauny vyrábíme na základě 
konkrétních požadavků Při realizaci našich zakázek klademe 

důraz především na individuální přístup a přání zákazníků. 

Jejich maximální spokojenost je pro nás prioritní! 

Naše sauny se vyznačují především velkou užitnou hodnotou 
a dlouhou životností, které jsme schopni docílit používáním 
pouze prvotřídních komponentů od renomovaných firem, jako 
jsou např. SAWO, Harvia, apod. a samozřejmě také prvotřídních 
výběrových dřevařských materiálů, které používáme při výrobě. 

Dále  se  vyznačují  precizním  technologickým  zpracováním 

s důrazem na každý detail a to především v konstrukci lavic, na 

které používáme masivní robustní hranoly (lípa, topol, osika) o 

průřezu 3,5x9cm, což zajišťuje somonosnost i ve velkých 

rozponech (až 2,5m) bez nutnosti podpůrných sloupků a nožek. 

Díky   tomu   je   zajištěn   bezproblémový   přístup   pod   lavice 

v případě úklidu, apod. Důraz klademe rovněž na další atributy, 

jako např. barevná sladěnost a design, bohatá vybavenost 

doplňky, atd. 

 

 

Použitý materiál 
 

 

 

Na  vnitřní obložení  stěn  sauny  mohou  být  dle  přání  použity 
obkladové palubky z následujících materiálů: 

Severský smrk, palubky o tl. 15mm (profil softline) 
Výběrový topol, palubky o tl. 16mm (profil softline) 

Cedr se zdravými zarostlými suky, palubky o tl.18mm (profil klasik) 
Hemlock, palubky o tl.16mm (profil softline) 

Výběrový cedr, palubky o tl.18mm (profil softline) 

 
 

 

Profil softline 

Výběrový cedr, palubky o tl.18mm (profil klasik) Profil klasik 
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Varianta č.1 - základní parametry kabiny a cenová nabídka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
• vnitřní a vnější obložení stěn 
kabiny 

• lavicové rošty, mezilavicový 
rošt 

• zádové opěrky 

• topidlo včetně externí 
ovládací jednotky a cca 20kg 
lávových kamenů 

• podlahový rošt, dveře 
dřevěné, oplechování, svody a 
okapy z pozinku, střecha 
pískovaná lepenka 

• osvětlení se stínítkem, 
doplňky
 (podhlavníky,, vědro, 
naběračka, přesýpací hodiny) 
• montáž a doprava 

 

Exteriérová suchá finská sauna 

 
 

Severský smrk - soft 104.800,-

Výběrový topol – soft                112.800,-

Cedr se suky – klasik 132.300,-

Hemlock – soft 132.300,-

       Výběrový cedr – soft    135..900,- 

       Výběrový cedr – klasik    145.800,- 
 
Sauna je samostatně stojící kabina sendvičové konstrukce Vnější 
obložení by bylo z palubek ze severského smrku či modřínu, 
tloušťky 19mm. Celková tloušťka stěny by byla zesílena na cca 
10cm. Podlaha z modřínových terasových čtverců, položena na 
naimpregnovaných hranolech cca 8cm nad zemí, zateplena.  Celá 
konstrukce je v praxi odzkoušená, tepelně i izolačně naprosto 
vhodná do venkovního prostředí.

 

 

Provedení Cena v Kč bez DPH 

Vnější rozměry 220 x 160cm 

Výška 210 cm v nejnižším místě, 230cm nejvyšší místě, šikmá střecha 

Provedení exteriérová kabina 

Topidlo SAWO 8kW s ovládáním na plášti 

Šířka lavice 55 cm 

Dveře Dřevěné s oknem 25x25cm (25x50, 25x100, apod.) 

Izolace vrstva minerální izolační vaty pro venkovní použití 

Utěsnění sauny  

hliníkovou fóií, která plní funkci parozábrany a současně odráží teplo zpět do kabiny 

ena zahrnuje: 
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Varianta č. 2 - základní parametry kabiny a cenová nabídka 
 

Vnější rozměry 250 x 200cm 

Výška 220 cm v nejnižším místě, 240cm nejvyšší místě, šikmá střecha 

Provedení exteriérová kabina 

Topidlo SAWO 9kW s ovládáním na plášti topidla 

Šířka lavice 60 cm 

Dveře Dřevěné s oknem 25x25cm (25x50, 25x100, apod.) 

Izolace vrstva minerální izolační vaty pro venkovní použití 

Utěsnění sauny  

hliníkovou fóií, která plní funkci parozábrany a současně odráží teplo zpět do kabiny 
 

Cena zahrnuje:  Exteriérová suchá finská sauna  
• vnitřní a vnější obložení stěn kabiny   
• lavicové rošty, mezilavicový rošt 

 

Provedení        Cena v Kč bez DPH 

• zádové opěrky Severský smrk - soft 127.500,-

• topidlo s ovládáním na plášti a cca Výběrový topol – soft 139.900,-

20kg lávových kamenů Výběrová osika – soft 148.600,-

• podlahový   rošt,   dveře   dřevěné, Výběrová olše – soft 148.600,-

oplechování, svody a okapy z pozinku, Výběrová olše thermoúprava – soft 152.500,-

střecha pískovaná lepenka Cedr se suky – klasik 160.600,-

• osvětlení se stínítkem, doplňky Hemlock – soft 160.600,-

(podhlavníky,, vědro, Výběrový cedr – soft 165.800,-

naběračka, přesýpací hodiny) Výběrový cedr – klasik 177.600,-

• montáž a doprava   
 

Sauna je samostatně stojící kabina sendvičové konstrukce. Vnější obložení z palubek ze severského smrku či   modřínu, 
tloušťky 19mm. Celková tloušťka stěny zesílena na cca 10 cm. Podlaha dřevěná z modřínových terasových čtverců, 
položena na naimpregnovaných hranolech cca 8cm nad zemí, zateplená. Celá konstrukce je v praxi odzkoušená, tepelně i 
izolačně naprosto vhodná do venkovního prostředí. 
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Varianta č.3 – základní parametry kabiny a cenová nabídka 
 

 

Exteriérová suchá finská sauna 
Vnější   rozměry: 220 x 180cm, výška maximální 220, minimální 210cm Vnější obložení palubky ze smrku tl. 19mm 
Střecha sklon z čelního pohledu dozadu, pískovaná lepenka , přesahy střechy 20cm na každou stranu, svod u levé zadní 
stěny (oplechování, svod, okap z pozinku) 
Podlaha zateplena, dřevěná  z modřínových terasových čtverců, položena na naimpregnovaných hranolech cca 8cm nad 
zemí 
Lavice šíře 60cm, opěrky 4 dílné šikmé, podlahový rošt, mezilavicová opěrka, kryt kamen vše vyrobeno z výběrového 
topolu 
Dveře celoskleněné bronzové kalené na hliníkových pantech, dřevěné madlo, panty na levé straně  
Okno fix, cca 40cm (šíře) x 50cm (výška) 
Topidlo Sawo 8kW, dvouplášťové,  včetně lávových kamenů  
Externí ovládání  programovatelná jednotka C90 
Osvětlení se stínítkem rohové 
Doplňky vědro, naběračka, podhlavníky, teploměr s vlhkoměrem, přesýpací hodiny  
Doprava, montáž, uvedení do provozu, záruka 48 měsíců na stavbu a saunu, 24 měsíců na topidlo a další elektrické 
součásti. 
 

Provedení                                                   Cena bez DPH 

Severský smrk - soft 118.500,-

Výběrový topol – soft 126.900,-

Výběrová osika – soft 135.600,-

Výběrová olše – soft 135.600,-

Výběrová olše thermoúprava – soft 137.500,-

Cedr se suky – klasik 145.600,-

Hemlock – soft 145.600,-

Výběrový cedr – soft 151.800,-

Výběrový cedr – klasik 159.600,-

 

Rozšíření o šatnu 120 x 220cm 
+ vlastní konstrukce,  severský smrk tl.15mm  uvnitř a tl. 19mmi vnější stěny + Kč 24.000,  
+ 1x dveře včetně zámku a kování + Kč 7500,  
+ minirozvaděč vč. proudového chrániče, 1x světlo, 1x zásuvka + Kč 4500,  
+  konstrukce základny, zateplení, podlaha terasové čtverce + Kč 6000,  
+  střecha pískovaná lepenka, oplechování a ostatní + Kč 6000, Rozšíření 
celkem Kč 48.000,  bez  DPH 
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Varianta č.4 – základní parametry sauny 
 

Vnější rozměry 240 x 190 cm 

Výška 210cm 

Provedení exteriérová kabina 

Topidlo Sawo 9kW s ovládáním na plášti + lávové kameny 

Šířka lavice 60 cm 

Dveře Celoskleněné bronzové kalené 

Izolace vrstva minerální izolační vaty 

Utěsnění sauny  

hliníkovou fóií, která plní funkci parozábrany a současně odráží teplo zpět do kabiny 
 

                                                               Provedení                                          Cena bez DPH               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cena zahrnuje: 
• vnitřní obložení stěn kabiny 

• lavicové rošty , mezilavicový rošt 

• zádové opěrky šikmé, 4-dílné 
topidlo s ovládáním na plášti 

• podlahový rošt, dveře celoskleněné, 
okno fix 70x90cm 

• doplňky (podhlavníky, podkoleníky, 
vědro, naběračka, přesýpací hodiny, 
teploměr s vlhkoměrem) 
• montáž, doprava, uvedení do 
provozu, záruka 36 měsíců 

 

Severský smrk - soft 123.500,-

Výběrový topol – soft 133.900,-

Výběrová osika – soft 141.600,-

Výběrová olše – soft 141.600,-

Výběrová olše thermoúprava – soft 146.500,-

Meranti – soft 151.000,-

Cedr se suky – klasik 154.600,-

Hemlock – soft 154.600,-

Výběrový cedr – soft 159.800,-

Výběrový cedr – klasik 167.600,-
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Základní parametry odpočívárny 
 

Vnější rozměry 320x320 cm 

Výška 210cm 

Provedení exteriérová 

Dveře dvoukřídlé francouzské dveře 

Izolace vrstva minerální izolační vaty 

Utěsnění sauny  

hliníkovou fóií, která plní funkci parozábrany a současně odráží teplo zpět do kabiny 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Provedení – vnitřní obklad                      Cena v Kč bez DPH 
                                                Severský smrk                                                                 124.000,- 
                                                Výběrový modřín                                                            128.000,-         
 
Střecha pultová – v ceně  
Pískovaná lepenka, oplechování pozink, 1x okap, 1x svod – rovněž pozink 
 
Případně střecha sedlová + Kč 19.500,- 
Pískovaná lepenka, vazníky, záklop z prken, oplechování pozink, 2x okap, 2x svod – rovněž pozink 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Součásti odpočívárny: minirozvaděč, 1x světlo, 2x zásuvka, 1x dvoukřídlé dveře s mřížkami (80x80cm), 1x ventilační 

okno otvírka 70x90cm, 1x okno fix 160x90cm. 

 Podlaha celého objektu (sauna i odpočívárna) z modřínových terasových čtverců,  položena na naimpregnovaných                        

hranolech tl.6mm,  zateplena. Na venkovní opláštění mohou být použity smrkové palubky tl. 19mm. nebo modřínové 

palubky tl. 20mm (+Kč 6.900,-)  Cena je bez impregnace a venkovních nátěrů (možno zajistit).  
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     Varianta č.5 – základní parametry sauny 
 
Suchá finská sauna 

Vnější rozměry  225 x 195cm (vnitřní rozměr 205x175cm) 

Výška  Střecha šikmá v kratší stfěně 220cm nejnižší, 230cm nejvyšší 

Provedení exteriérová kabina 

Topidlo SAWO 9kW s externím ovládáním C90, lávové kameny  

Šířka lavice 60 cm 

Dveře       Celoskleněné bronzové kalené na hliníkových pantech, dřevěné madlo 

Izolace  vrstva minerální izolační vaty pro venkovní použití 

Utěsnění sauny 
hliníkovou fóií, která plní funkci parozábrany a současně odráží teplo zpět do kabiny 

 

 Vnitřní obložení sauny 
 Provedení                    Cena v Kč bez DPH 

 Severský smrk - soft                                     119.600,- 

 Výběrový topol – soft                                  129.800,- 

 Výběrová osika –soft                                   136.500,- 

 Výběrová olše – soft                                    136.500,- 

 Smrk thermoúprava                                     139.400. 

 Výběrová olše thermoúprava                     139.400.    

 Výběrová borovice thermoúprava            139.400,- 

 Meranti                                                          143.300,- 

 Cedr se suky – klasik                                    147.000,- 

 Hemlock                                                         147.000,- 

 Výběrový cedr – soft                                    155.700,- 

 Výběrový cedr – klasik                                 162.500,- 

 
                                                                          

 
 
 

 
 
 
 
 

Cena zahrnuje: 
•samotná konstrukce sauny, vnitřní 
obložení stěn (viz tabulka), vnější 
obložení stěn kabiny sukatý modřín tl 
20mm (možno i ze severského smrku 
tl 19mm – Kč 3000,-) 
• lavicové rošty, mezilavicový rošt 

• zádové opěrky 2-dílné ploché 

• topidlo, cca 20kg lávových kamenů 

• podlahové modřínové čtverce 
50x50cm, dveře celoskleněné, 
oplechování, svod a okap z pozinku, 
střecha pískovaná lepenka 

• osvětlení se stínítkem, doplňky 
(podhlavníky, podkoleníky, vědro, 
naběračka, přesýpací hodiny) 
• montáž a doprava, uvedení do 
provozu, záruka 48 měsíců na saunu, 
24 měsíců na topidlo a elektrické 
součásti. 

 

Sauna i odpočívárna je samostatně stojící kabina sendvičové konstrukce. Vnější obložení  z palubek ze 

severského smrku či  modřínu, tloušťky 20mm. Celková tloušťka stěny zesílena na cca 10 cm. Podlaha 

dřevěná z podlahových prken tl. 20mm, položena na naimpregnovaných hranolech cca 8cm nad zemí, 

zateplená.  Na ni položeny modřínové pochůzné terasové čtverce 50x50cm. Celá konstrukce je v praxi 

odzkoušená, tepelně i izolačně naprosto vhodná do venkovního prostředí. 
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Základní parametry odpočívárny 
 

Vnější rozměry 225 x 260 cm 

Výška 210cm 

Provedení exteriérová 

Dveře                     Dřevěné s oknem 25x25 cm (možno I 25x50, 25x100, 25x150cm) 

Izolace, zateplení, střecha totožné jako sauna 

Utěsnění sauny  

hliníkovou fóií, která plní funkci parozábrany a současně odráží teplo zpět do kabiny 
 

 
 
 
 
 
 
 
Provedení                                                                                                                          Cena v Kč bez DPH 
Severský smrk vnitřní I vnější obklad                                                                                             89.500,- 
Vnitřní obložení severský smrk, vnější obložení modřín                                                           94.800,- 
Výběrový modřín  vnitřní I vnější obklad                                                                                      97.600,-         
 

 
 

Součásti odpočívárny: minirozvaděč, 1x světlo, 2x zásuvka  

 Podlaha celého objektu (sauna i odpočívárna) z modřínových terasových čtverců,  položena na naimpregnovaných                        

hranolech tl.6mm,  zateplena. Na venkovní opláštění mohou být použity smrkové palubky tl. 19mm. nebo modřínové 

palubky tl. 20mm.   Cena je bez impregnace a venkovních nátěrů (možno zajistit).  

 



Jan Tlamka 
Okrouhlá 55 

680 01 BOSKOVICE 

telefon: +420 608 764 401 

web: www.sauny-tlamka.cz 
e-mail: info@sauny-tlamka.cz 

Výroba, montáž a prodej 

saunových kabin, infrasaun, zahradních saunových chatek 
a kompletního saunového příslušenství, 

s dlouholetými zkušenostmi. 

      

 

 

 

     Varianta č.6 – základní parametry sauny 
Suchá finská sauna 

Vnější rozměry  225 x 185cm  

Výška  Střecha pultová 

Provedení exteriérová kabina 

Topidlo SAWO 9kW s externím ovládáním C90, lávové kameny  

Šířka lavice 60 cm 

Dveře       Celoskleněné bronzové kalené na hliníkových pantech, dřevěné madlo 

Izolace  vrstva minerální izolační vaty pro venkovní použití 

Utěsnění sauny 
hliníkovou fóií, která plní funkci parozábrany a současně odráží teplo zpět do kabiny 

 

 Vnitřní obložení sauny 
 Provedení                    Cena v Kč bez DPH 

 Severský smrk - soft                                     118.600,- 

 Výběrový topol – soft                                  127.800,- 

 Výběrová osika –soft                                   134.500,- 

 Výběrová olše – soft                                    134.500,- 

 Smrk thermoúprava                                     136.400. 

 Výběrová olše thermoúprava                     136.400.    

 Výběrová borovice thermoúprava            136.400,- 

 Meranti                                                          139.300,- 

 Cedr se suky – klasik                                    145.000,- 

 Hemlock                                                         145.000,- 

 Výběrový cedr – soft                                    153.700,- 

 Výběrový cedr – klasik                                 161.500,- 

          
 
                                                                 

 
 

 
 
 
 
 

Cena zahrnuje: 
•samotná konstrukce sauny, vnitřní 
obložení stěn (viz tabulka), vnější 
obložení stěn kabiny sukatý modřín tl 
20mm (možno i ze severského smrku 
tl 19mm – Kč 3000,-) 
• lavicové rošty, mezilavicový rošt 

• zádové opěrky 2-dílné ploché 

• topidlo, cca 20kg lávových kamenů 

• podlahové modřínové čtverce 
50x50cm, dveře celoskleněné, 
oplechování, svod a okap z pozinku, 
střecha pískovaná lepenka 

• osvětlení se stínítkem, doplňky 
(podhlavníky, podkoleníky, vědro, 
naběračka, přesýpací hodiny) 
• montáž a doprava, uvedení do 
provozu, záruka 48 měsíců na saunu, 
24 měsíců na topidlo a elektrické 
součásti. 

 

Sauna i odpočívárna je samostatně stojící kabina sendvičové konstrukce. Vnější obložení  z palubek ze 

severského smrku či  modřínu, tloušťky 20mm. Celková tloušťka stěny zesílena na cca 10 cm. Podlaha 

dřevěná z podlahových prken tl. 20mm, položena na naimpregnovaných hranolech cca 8cm nad zemí, 

zateplená.  Na ni položeny modřínové pochůzné terasové čtverce 50x50cm. Celá konstrukce je v praxi 

odzkoušená, tepelně i izolačně naprosto vhodná do venkovního prostředí. 
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Základní parametry odpočívárny 
 

Vnější rozměry 325 x 200 cm 

Výška 210cm 

Provedení exteriérová 

Dveře                     Dřevěné s oknem 25x25 cm (možno I 25x50, 25x100, 25x150cm) 

Izolace, zateplení, střecha totožné jako sauna 

Utěsnění sauny  

hliníkovou fóií, která plní funkci parozábrany a současně odráží teplo zpět do kabiny 
 

 
 
 
 
 
 
 
Provedení                                                                                                                          Cena v Kč bez DPH 
Severský smrk vnitřní I vnější obklad                                                                                            95.200,- 
Vnitřní obložení severský smrk, vnější obložení sukatý modřín                                             99.500,-        
Výběrový modřín  vnitřní I vnější obklad                                                                                   105.800,-         
 

Okno v odpočívárně, cca 80 x 100cm, výklopné + otvírka, cena Kč 3.500,- bez DPH 
Příplatek za sedlovou střechu s přesahem kolem objektu 20cm + další okap a svod, cena Kč 
18.000,- bez DPH 
 

  
 
 
 

Součásti odpočívárny: minirozvaděč, 1x světlo, 2x zásuvka 

 Podlaha celého objektu (sauna i odpočívárna) z modřínových terasových čtverců,  položena na naimpregnovaných                        

hranolech tl.6mm,  zateplena. Na venkovní opláštění mohou být použity smrkové palubky tl. 19mm. nebo modřínové 

palubky tl. 20mm.   Cena je bez impregnace a venkovních nátěrů (možno zajistit).  
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     Varianta č.7 – základní parametry sauny 
Suchá finská sauna 

Vnější rozměry  220 x 230cm  

Výška  Střecha šikmá, 220cm nejnižší, 230cm nejvyšší 

Provedení exteriérová kabina 

Topidlo Sawo Scandia 9kWs externím ovládáním Edas Sauna, lávové kameny  

Šířka lavice 55 cm 

Dveře       Celoskleněné bronzové kalené na hliníkových pantech, dřevěné madlo 

Izolace  vrstva minerální izolační vaty pro venkovní použití 

Utěsnění sauny 
hliníkovou fóií, která plní funkci parozábrany a současně odráží teplo zpět do kabiny 

 

 Vnitřní obložení sauny 
 Provedení                    Cena v Kč bez DPH 

 Severský smrk - soft                                     127.500,- 

 Výběrový topol – soft                                  137.300,- 

 Výběrová osika –soft                                   148.800,- 

 Výběrová olše – soft                                    148.800,- 

 Smrk thermoúprava                                     153.400,- 

 Výběrová olše thermoúprava                     153.400.-   

 Výběrová borovice thermoúprava            153.400,- 

 Meranti                                                          155.300,- 

 Cedr se suky – klasik                                    159.000,- 

 Hemlock                                                         159.000,- 

 Výběrový cedr – soft                                    166.700,- 

 Výběrový cedr – klasik                                 178.500,- 

          
 
                                                                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cena zahrnuje: 
•samotná konstrukce sauny, vnitřní 
obložení stěn (viz tabulka), vnější 
obložení (viz níže) 
• lavicové rošty, mezilavicový rošt 

• zádové opěrky 4-dílné šikmé 

• topidlo, cca 20kg lávových kamenů 

• podlahové modřínové čtverce 
50x50cm, dveře celoskleněné, 
oplechování, svod a okap z pozinku, 
střecha pískovaná lepenka černá 

• osvětlení se stínítkem, doplňky 
(podhlavníky, podkoleníky, vědro, 
naběračka, přesýpací hodiny) 
• montáž a doprava, uvedení do 
provozu, záruka 48 měsíců na saunu, 
24 měsíců na topidlo a elektrické 
součásti. 

 

 

Sauna i odpočívárna je samostatně stojící kabina sendvičové konstrukce. Vnější obložení  z palubek ze 

severského smrku či  modřínu, tloušťky 20mm. Celková tloušťka stěny zesílena na cca 10 cm. Podlaha 

terasové modřínové čtverce 50x50cm, položeny na  naimpregnovaných hranolech cca 8cm nad zemí, 

zateplená.  Celá konstrukce je v praxi odzkoušená, tepelně i izolačně naprosto vhodná do venkovního 

prostředí. 
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Základní parametry odpočívárny 
 

Vnější rozměry 220 x 230 cm 

Výška 210cm 

Provedení exteriérová 

Dveře                     Dřevěné s oknem 25x25 cm (možno I 25x50, 25x100, 25x150cm) 

Izolace, zateplení, střecha         totožné jako sauna 

Utěsnění sauny  

hliníkovou fóií, která plní funkci parozábrany a současně odráží teplo zpět do kabiny 
 

 
 
 
 
 
 
 
Provedení                                                                                                                          Cena v Kč bez DPH 
Severský smrk vnitřní I vnější obklad                                                                                            99.000,- 
Vnitřní obložení severský smrk, vnější obložení sukatý modřín                                           116.500,-        
Výběrový modřín  vnitřní I vnější obklad                                                                                   126.800,-         
 

Okno v odpočívárně, cca 80 x 100cm, výklopné + otvírka, cena Kč 3.500,- bez DPH 
Příplatek za sedlovou střechu s přesahem kolem objektu 20cm + další okap a svod, cena Kč 
18.000,- bez DPH 
 

    

Součásti odpočívárny: minirozvaděč, 1x světlo, 2x zásuvka 

 Podlaha celého objektu (sauna i odpočívárna) z modřínových terasových čtverců,  položena na naimpregnovaných                        

hranolech tl.6mm,  zateplena. Na venkovní opláštění mohou být použity smrkové palubky tl. 19mm. nebo modřínové 

palubky tl. 20mm.   Cena je bez impregnace a venkovních nátěrů (možno zajistit).  
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Varianta č. 8 - základní parametry kabiny a cenová nabídka 
 

Vnější rozměry 290 x 250cm 

Výška 220 cm v nejnižším místě, 240cm nejvyšší místě, šikmá střecha 

Provedení exteriérová kabina 

Topidlo Harvia Cilindro 13,5kW, externí ovládání Harvia C150 

Šířka lavice 55 cm, stupínek 35cm 

Dveře Celoskleněné bronzové kalené na hliníkových pantech, dřevěné madl 

Izolace vrstva minerální izolační vaty pro venkovní použití 

Utěsnění sauny  

hliníkovou fóií, která plní funkci parozábrany a současně odráží teplo zpět do kabiny 
 

 

 Vnitřní obložení sauny 

 Provedení                                           Cena v Kč bez DPH 

 Severský smrk - soft                                     172.500,- 

 Výběrový topol – soft                                  192.300,- 

 Výběrová osika –soft                                   204.800,- 

 Výběrová olše – soft                                    204.800,- 

 Smrk thermoúprava                                     208.400,- 

 Výběrová olše thermoúprava                     208.400.-    

 Výběrová borovice thermoúprava            205.400,- 

 Meranti                                                          212.300,- 

 Cedr se suky – klasik                                    219.000,- 

 Hemlock                                                         219.000,- 

 Výběrový cedr – soft                                    232.700,- 

 Výběrový cedr – klasik                                 258.500,- 

          
 
Okna v sauně : fixní cca 60x80cm, z odpo čívárny 1x otevíratelné cca 60x80cm, 1x fix 60x80cm  
Venkovní obložení ze severského smrku, tl. 19mm. Možno I modřín, tl. 20mm, + Kč 7.500,- 
 
Sauna  je samostatně stojící kabina sendvičové konstrukce. . Celková tloušťka stěny zesílena na cca 10 cm. 
Podlaha terasové modřínové čtverce 50x50cm, položeny na  naimpregnovaných hranolech cca 6cm nad 
zemí, zateplená.  Celá konstrukce je v praxi odzkoušená, tepelně i izolačně naprosto vhodná do venkovního 
prostředí. 
 
 
 
 

Cena zahrnuje: 
•samotná konstrukce sauny, vnitřní a 
vnější obložení stěn  
• lavicové rošty, mezilavicový rošt 

• zádové opěrky 4-dílné šikmé 

• podlahové modřínové čtverce 
50x50cm, dveře celoskleněné, 
oplechování, svod a okap z pozinku, 
střecha pískovaná lepenka černá 

• osvětlení se stínítkem, doplňky 
(podhlavníky, podkoleníky, vědro, 
naběračka, přesýpací hodiny) 
• montáž a doprava, uvedení do 
provozu, záruka 48 měsíců na saunu, 
24 měsíců na topidlo a elektrické 
součásti. 

 



Jan Tlamka 
Okrouhlá 55 

680 01 BOSKOVICE 

telefon: +420 608 764 401 

web: www.sauny-tlamka.cz 
e-mail: info@sauny-tlamka.cz 

Výroba, montáž a prodej 

saunových kabin, infrasaun, zahradních saunových chatek 
a kompletního saunového příslušenství, 

s dlouholetými zkušenostmi. 

      

 

 

Odpočívárna 
Vnější  rozměry: 300 x 300cm 
Dveře dřevfěné s oknem 25x25cm 
Vnitřní obložení severský smrk, tl. 15mm (možno I výběrový modřín + Kč 3.900,-) 
Vnější obložení severský smrk, tl. 19mm (možno I sukatý modřín, tl. 20mm + Kč 6.500,-) 
2x lavička  
Přesah střechy 20cm na každou stranu, oplechování, 1x okap, 1x svod – vše v pozinku, krytina pískovaná 
lepenka.  
Elektroinstalace: v odpo čívárně rozvodová sk říňka (3x16A, 1x16A, 1x10A, 1x proudový chráni č, 1x 
osvětlení, 3x zásuvka na 220cm, v saun ě 2x osv ětlení se stínítkem  
Cena Kč 135.000,- 
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Varianta č. 9 - základní parametry kabiny a cenová nabídka 
 

Vnější rozměry 250 x 200cm 

Výška 220 cm v nejnižším místě, 240cm nejvyšší místě, šikmá střecha 

Provedení exteriérová kabina 

Topidlo Viz níže – elektrická topidla či topidla na dřevo 

Šířka lavice 55 cm, stupínek 35cm 

Dveře Celoskleněné bronzové kalené na hliníkových pantech, dřevěné madl 

Izolace vrstva minerální izolační vaty pro venkovní použití 

Utěsnění sauny  

hliníkovou fóií, která plní funkci parozábrany a současně odráží teplo zpět do kabiny 
 

 

 Vnitřní obložení sauny 

 Provedení                                           Cena v Kč bez DPH 

 Severský smrk - soft                                     115.500,- 

 Výběrový topol – soft                                  130.300,- 

 Výběrová osika –soft                                   136.800,- 

 Výběrová olše – soft                                    136.800,- 

 Smrk thermoúprava                                     142.400,- 

 Výběrová olše thermoúprava                     142.400.-    

 Výběrová borovice thermoúprava            142.400,- 

 Meranti                                                          146.300,- 

 Cedr se suky – klasik                                    149.000,- 

 Hemlock                                                         149.000,- 

 Výběrový cedr – soft                                    155.700,- 

 Výběrový cedr – klasik                                 169.500,- 

          
 
Okno v sauně – otvírka,  140x60cm + Kč 4.900,- 
Venkovní obložení ze severského smrku, tl. 19mm. Možno I modřín, tl. 20mm, + Kč 6.900,- 
 
Sauna  je samostatně stojící kabina sendvičové konstrukce. . Celková tloušťka stěny zesílena na cca 10 cm. 
Podlaha terasové modřínové čtverce 50x50cm, položeny na  naimpregnovaných hranolech cca 6cm nad 
zemí, zateplená.  Celá konstrukce je v praxi odzkoušená, tepelně i izolačně naprosto vhodná do venkovního 
prostředí. 
 
 
 
 

Cena zahrnuje: 
•samotná konstrukce sauny, vnitřní a 
vnější obložení stěn  
• lavicové rošty, mezilavicový rošt 

• zádové opěrky 4-dílné šikmé 

• podlahové modřínové čtverce 
50x50cm, dveře celoskleněné, 
oplechování, svod a okap z pozinku, 
střecha pískovaná lepenka černá 

• osvětlení se stínítkem, doplňky 
(podhlavníky, podkoleníky, vědro, 
naběračka, přesýpací hodiny) 
• montáž a doprava, uvedení do 
provozu, záruka 48 měsíců na saunu, 
24 měsíců na topidlo a elektrické 
součásti. 
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Odpočívárna 
Základní rozměry: 250 x 150cm 
Dveře dřevěné s oknem 25x25cm 
Vnitřní obložení severský smrk, tl. 15mm (možno I výběrový modřín + Kč 3.900,-) 
Vnější obložení severský smrk, tl. 19mm (možno I sukatý modřín, tl. 20mm + Kč 4.900,-) 
2x lavička  

Cena Kč 74.500,- 
 
Přesah střechy 20cm na každou stranu, oplechování, 1x okap, 1x svod – vše v pozinku, krytina pískovaná 
lepenka. Možno záměna za oplechování Rukki, cena + Kč 22.900,- 
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Saunová topidla elektrická 
Výkon topidel je zvolen již pro Vaši konkrétní saunu . Topidla jsou již dodávána s potřebným množstvím 
lávových kamenů od 20kg do 100kg.  Ceny jsou uvedeny bez DPH 15%. 
 
 
 
Harvia SOUND – cena Kč 8.500,-          Sawo SCANDIA  -  cena Kč 6.900,-           Harvia SENATOR – cena Kč 13.900,-  
(standa                                                            

 
 
 
 
 
 
  
Harvia FIGARO – cena Kč 17.400,-         Harvia KIVI – cena Kč 28.500,-                            Harvia FUGA – cena Kč 26.500,- 

 
 
 
 
   
 

 
Harvia LEGEND – cena Kč 34.500,-         Harvia CILINDRO – Kč 13.500,-     
+ ochranný kryt dle konkrétního           + ochranný kryt dle konkrétního                              
   typu od Kč 2.-900,-                                 typu od Kč 2.500,- 

 

 
 
 
 
Ke všem topidlům možnost instalace automatického dávkovače esencí nebo čisté vody 
z vodovodního řádu. Možné i manuální ovládání tlačítky uvnitř sauny pro vytvoření parních 
rázů v sauně. Cena Kč 19.500,- bez DPH. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Harvia ELEGANCE 
-  cena s nepodsvícenou dřevěnou 

ohrádkou Kč 32.300,- 

- Cena s podsvícenou dřevěnou 

ohrádkou Kč 42.600,- 
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Saunová topidla na dřevo  
Ceny jsou uvedeny bez DPH a bez potřebného množství lávových kamenů. 
 
Harvia M1 – do 14m3 – litinová dvířka – Kč 9.500,-            Harvia Pro 20 – do 20m3- Kč 15.900,- 
Harvia M3 – do 14m3 – skleněná dvířka – Kč 9.500,- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
Harvia 20 ES Pro (esenciální)               Harvia WK 360 – 14 - 36 m3            Harvia WK 500 – 20 - 50 m3                       
do 20m3 ,   cena Kč 19.500,-                 cena Kč 21.800,-                             cena Kč 72.500,- 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
Harvia Legend 150 (nebo 300)        Harvia Legend SL 150 (nebo 240)           Harvia Premium, 8 - 20 m3                       
 5 - 15m3,  cena Kč 18.900,-                 5 - 15m3,  cena Kč 21.500,-                 cena Kč 19.500,-                                       
15 - 30m3  cena Kč 33.500,-               10 - 24m3  cena Kč 24.500,-                                                     
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Komínový systém Harvia 
Vysoce kvalitn nerezový komínový set Harvia WHP1500 obsahuje: 1,5m dlouhý dvouplášťový komín, 1 m 

jednoplášťové trubky, nerezový lem kolem komínu z vnitřní strany sauny, izolační lem kolem komínu, 

upevňovací sponky, gumový lem na střechu sauny ukončovací krytku komínu proti dešti. 

Cena kompletu Kč 12.900,-bez DPH. 
 

 

 
 

 
 
Možnost rozšíření - bojler na vodu pro kamna na dřevo 
Tento ohřívač vody o objemu 22 litrů se instaluje přímo nad kamna. Voda se v něm zahřívá rychle, jelikož 

roura, vedoucí skrz bojler, funguje jako stěna bojleru a vede přímo z kamen. Sedí na všechna kamna na dřevo 

Harvia kromě Harvie 50.  

Cena Kč 7.490,- bez DPH 
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