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občasník pro netradiční relaxaci
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Chtěli byste z Vaší zahrady vytvořit něco jedinečného a stále ještě nemáte konkrétní představu?
Setkáváte se rádi s přáteli a nebo naopak hledáte místo pro únik, kde byste byli na chvíli jen sami
se sebou? Líbilo by se Vám mít celoroční zázemí pro grilování nebo saunu a trápí Vás nedostatek
místa v domě? Pokud ano, pomůžeme Vám mezi Vaším domem a zahradou vytvořit prostor, kde
se budete cítit stejně komfortně jako doma a stejně svobodní jako venku v přírodě.

grilovací
koty

Po více než dvacetiletém působení na poli relaxace a
wellness nám totiž došlo, že kvalita odpočinku nespočívá
v luxusních materiálech a doplňcích, ale ve funkčnosti
zařízení a opravdovosti odpočinku. Proto přicházíme
s novou řadou grilovacích, saunových a campingových
objektů, založených na severské přímočarosti,
maximální funkčnosti a s důrazem na samotnou
podstatu odpočinku bez kompromisů. Montované KOTY,

grilovací
altány

které nabízíme, mají jedinečný vzhled, jsou zhotoveny
z odolného laponského dřeva a mají variabilní využití,
kde jediným zdrojem energie je oheň v centrálně
orientovaném krbu. Díky těmto možnostem, a také pro
nízké pořizovací a provozní náklady jsou ideálním
doplňkem pro Váš dům nebo chalupu se zahradou,
a stanou se místem, odkud se nebidete chtít vracet.
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RELAXACE POD HVĚZDNOU OBLOHOU
Pro ubytovací, rekreační a sportovní centra přináší využití našich relaxačních komplexů řadu dalších výhod. S minimální investicí rozšíříte
možnosti svého zařízení i svoji klientelu. Firemní večírky a školení v nevšedním prostředí grilovací koty budou lákadlem i pro náročného
zákazníka. Nabídněte hostům možnost připravit si jídlo na grilu nebo mu dopřejte plný servis ve formě tradiční obsluhy.
Odlište se od Vašich konkurentů a nabízejte jen to,
co zákazník skutečně vyhledává - opravdový
zážitek v nepančovaném prostředí, příchuť
bylinek, vůni dřeva a praskající oheň. neinvestujte
peníze ani čas do wellness systému, který mají
všude. Buďte jedineční. Ani nejdražší whirlpool
nebo luxusní vodní postel vám nenahradí
atmosféru odpočívárny pod širým nebem.
Vyprojektujeme a postavíme Vám jediný relaxační
domek na míru, nebo vybudujeme celou
saunovou vesničku. Náš systém je natolik
variabilní, že máte možnost svůj komplex kdykoliv
a jakkoliv rozšířit. Třešničkou na dortu pak je, že
realizace stavby probíhá bez nutnoszi stavebního
povolení a elektrických rozvodů.
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CELOROČNÍ GRILOVÁNÍ V LUXUSNÍM ZÁZEMÍ
Historie severské KOTY nás vrací o více jak tisíc let zpět v čase. Finové dnes pojmenováním KOTA označují dřevěnou stavbu kruhového typu s
centrálním ohněm, přestože první KOTY byly ve skutečnosti jen dřevěné konstrukce přikryté kožešinami, které umožnily obyvatelům Laponska
přežít extrémní podmínky. Postupem času se KOTA stala místem pro setkávání a trávení volného času po celém světe. Dnešní KOTY stále vycházejí z
tradice sdíleného ohně v centru stavby, ovšem oheň již není prostředek k přežití, ale společný jmenovatel pro příjemná setkání a pohodu.
Grilovácí KOTA je svou funkčností předurčena ke
kulinářské zábavě. Topeniště i velká spousta
grilovacích doplňků jsou uzpůsobené právě
přípravě jídel a grilování. Kruhový koncept KOTY s
2
ohništěm uprostřed o půdorysu 6 až 25m je
ideální prostředí, ať už jde o diskrétní firemní
jednání, romantickou večeři pro dva, nebo
živelnou oslavu poháru fotbalového klubu.
Atmosféra dřevěné KOTY a praskajícího
ohně je nenapodobytelná a současně

univerzální v možnostech využití bez ohledu na
počasí nebo roční dobu. V KOTĚ můžete grilovat
celoročně, ať už je léto proměnlivé, počasí
chladné nebo zcela mrazivé. Grilovací KOTA má
vynikající izolační vlastnosti díky odolnému,
pomalu rostoucímu dřevu těženém v Laponsku a
díky dojitým izolačním sklům, díky nímž
nepřicházíte o kontakt s venkovním prostředím.
KOTA je prostě funkční šperk pro každou zahradu!

MLADŠÍ SOUROZENEC ŘEŠENÍ PRO
MAXIMALISTY
FINSKÉ KOTY
Grilovací altán Victoria je modernější variantou tradiční KOTY a na první pohled má
soudobější design. Veškeré funkční prvky inspirované KOTOU jsou zachovány, stavba je
jen vyšší, okna větší a vybavení interiéru méně “ severské “. Stejně jako KOTY, také
grilovací altán Victoria dodáváme v několika provedeních a velikostech.
Pokud si chcete užít A třídu za cenu standartu,
pak je oválný GRILL ALTÁN VICTORIA Vaší
srdeční záležitostí. Máte jasno v tom, že
neslevíte z luxusu ani funkčnosti, protože víte,
že obojí si užijete v bohaté míře. A ta spousta
místa navíc! Je neuvěřitelné, jak větší okna a
vyšší stěny rozšiřují vnitřní prostor. Současně
zůstává kruhové rozmístění sedících okolo
krbu jako u tradiční koty a benefitem je pak
volný prostor na protější straně altánu.
Je pouze na Vás, jestli ho využijete pro
knihovnu s psacím stolem, jako místo
k lenošení v houpacím křesle nebo jako
plnohodnotnou kuchyň zařízenou moderním
nábytkem. Ano, je to jen a jen na Vás (tedy
pokud si poslední slovo nebude nárokovat
Vaše manželka ).
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ZKROCENÝ ŽIVEL JAKO ZDROJ NAŠÍ ENERGIE
Přes 20 let jsme stavěli sauny všude. Do sklepa, na půdu, do každého volného místa jsme
vyprojektovali “ dobrou “ saunu. Dnes ovšem pojem “ dobrá sauna “ vidíme trochu jinak…
Saunování je naší vášní, proto jsme strávili nějaký
čas ve Finsku a Lotyšsku a tam nám naplno došlo,
že sauna není jen designový spotřebič, kde
kamna generují teplo prospěšné pro organismus.
Sauna není pouze prohřívárna. Neméně je to i
relaxační část a ochlazovna pod širým nebem,
protože čerstvý vzduch hraje v saunování stejně
důležitou roli jako prohřívárna samotná. Sauna je
chrám očisty těla i duše současně. Je to komplexní
péče o celé naše fyzické a duševní JÁ, kde
prostředí a samotný zdroj tepla hrají stejně
významnou roli. Popravdě vlastně nezáleží na
tom, jestli se bavíme o finském, ruském nebo
pobaltském saunování, byť každé má své
specifika. To pojítko je jinde - očista těla a duše

SÍLA OHNĚ
Zná to každý. Nejjednodušší řešení nemusí být
automaticky to nejlepší a současně nejlepší cesta
nemusí vést ke každému. Můžeme polemizovat
o praktičnosti ohniště ve dvacátém prvním století,
můžeme namítat, že jednodušší je zmáčknout
tlačítko na přímotopu, jenže… Už lovec v době
kamenné nalézal vnitřní klid pozorováním
plamenů a přemítal o životě stejně jako to
děláme dnes. Možná to nelze úplně přesně
pojmenovat, nicméně, my nehledáme
argumenty, my oheň milujeme, protože víme, že
žádný jiný zdroj nenahradí jeho jedinečnou
atmosféru, stejně jako vůni a praskání dřeva materiálu do kterého desítky let vkládalo energii
pouze slunce a mraky.

jako nedělitelného celku, prostor a krajina ve
které jste, přírodní materiály, jimiž se obklopeni a
přírodní živel jako zdroj energie pro Vaší
relaxaci. Celkový dojem i intenzita regenerace
organismu v takovém prostředí nás skutečně
vrací ke kořenům. Do prostředí, z něhož jsme
vzešli, do našich přirozených vibrací. Oheň jako
energetický zdroj využívá lidstvo už tisíce let a na
poli saunování nenajdete jeho přirozeněnjší
alternativu. Finové dokonce tento efekt nazývají
“měkkým teplem”. Tak zřejmý je pocitový rozdíl
oproti sauně s elektrickými kamny, kde je teplo
charakterem agresivní a rázové. V ruské části a v
pobaltí navíc doprovází saunovací očistu
asistence takzvaného bánčika. V praxi šamana, či
léčitele, který Vám při stavbě domu řekne, kde
máte mít vchod, ložnici a obývací pokoj, současně
bylinkáře, lékárníka a regionálního léčitele v jedné
osobě. Je to ten stejný muž či žena, kteří Vám v této
části světa šlehají v sauně záda březovou
metličkou ( narozdíl od finů, kteří to dělají sami ).
Tito lidé znají přírodu a lidské tělo a tímto
způsobem ho uzdravují už po staletí. Přesně sem
se vracíme, tady jsou naše kořeny a přesně
taková řešení Vám nabízíme.

VOLBA JE NA VÁS

Nezanevřeli jsme na elektrická kamna.
Mají své místo uvnitř domu, nebo ve
veřejných saunách, kde je kladen
maximální důraz na bezpečnost a
jednoduchou obsluhu, na druhou stranu
soudobá saunová kamna na dřevo mají
nepatrnou spotřebu dřeva a vysokou
výhřevnost. Ovládání a obsluha jsou velmi
jednoduché a kromě toho, že se Vám
budou líbit zpracováním a nízkými
energetickými náklady, oceníte rozhodně
krátkou dobu vytápění. Vaše sauna je do
hodiny vyhřátá.

PRAKTIČNOST
NEBO PRAKTIČNOST
Nezáleží pouze na tom, zda zvolíte
elektřinu nebo oheň. Poradíme Vám
jaké výhody má obsluha saunových
kamen přímo v prohřívárně nebo
pokud budete chtít přikládat z vedlejší
místnosti, případně úplně zvenčí. V
každém případě si však můžete
dopřát vizuální kontakt s ohněm, a to
bez ohledu na místo obsluhy. Vše
záleží jen na Vás a dispozicích Vámi
vybraných saunových lázní.
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SAUNOVÉ KOTY SUDOVÉ SAUNY
Půdorysem šesti nebo osmihranu využívají
Saunové koty dokonale každý metr prostoru,
takže i v nejmenší kotě o velikosti 9m2 máte pocit,
že místnost je mnohem větší. V nabídce
samozřejmě nechybí kompinované koty s
odpočívárnou s krbem.

Pro svůj tvar, který minimalizuje objem vyhřátého
vzduchu se sudová sauna stala v mnoha zemí
světa jednou z nejoblíbeněnších typů
venkovních saun. Saunování v přírodě s
výhledem do zahrady nebo na Vaše jezírko je
opravdovým zážitkem, který může být umocněn
klasickým vytápěním na dřevo.
Sudové sauny TYNNYRI se vyznačují vysokou
kvalitou zpracování, jako jediné sudové sauny
mají tepelně izolované stěny a strop, což bývá
největší slabinou konkurenčních saunových
sudů kde jedinou izolací je obvodové prkno.
Můžete vybírat od malé prohřívárny až po sud se
saunou, odpočívárnou a sprchou.

SAUNA
POD
- novinka ze Severní Evropy

Sauna Pod je elegantní a funkčí řešení na
podobném principu jako sudová sauna. Jeho
kupulový tvar poskytuje maximální využitelnost
prostoru bez zbytečného vyhřívání vzduchu v
rozích u stropu a současně stabilitu, která je dána
klasickým obdélníkovým půdorysem. Je navržen
pro pohodlí 6 osob, takže je vhodný nejen jako
soukromá rodinná sauna, ale současně může
být využíván jako komerční objekt i pro zákazníky
horských chat, hotelů a kempů. Ti pak ocení
zejména možnost instalace domku bez
stavebního povolení.
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OVAL SAUNA ROZMARNÉ
Sudová sauna nádherného designu, to je Oval
sauna z naší nabídky. Díky svému netradičnímu
tvaru i relativně malá sauna nabízí výrazně větší
užitný prostor, než by jste čekali. Vybírat můžete
ze dvou velikostí, u větší o délce 4000mm je v
nabídce i praktická varianta s odpočívárnou.

LÉTO PO FINSKU
Ať už jste romantická povaha a nebo
střízlivý praktik, zaručeně oceníte
naše koupací sudy. Jsou geniální
jednoduchostí a nenáročností obsluhy
- prostě zatopíte a za dvě hodiny si
dopřejete neskutečnou koupel po
širým nebem. Svým naturálním
vzezřením se skoro nechce věřit, že
tento typ lázně pochází také ze severu,
ale vyzkoušejte koupel například když
sněží a poznáte, proč ji finové tak milují.
Skvělé provedení, skvělé materiály
(Severský smrk nebo Sibiřský modřín),
vnitřní PVC folie, kulatý nebo oválný tvar
1600-3000mm až pro 15 osob, vnitřní
nebo venkovní topení na dřevo.
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