
 

Proč chtít saunu? Finské sauny jsou po staletí prověřenou formou relaxace. Saunováním 
pomůžete odstranit stres každodenního života, psychické vypětí nebo nespavost . Po těžkém 
dni v práci jsou sauny určitě perfektním prostředkem k relaxaci, kromě toho posilují 
obranyschopnost organizmu nebo dokonce  fyzickou kondici. Pobyt v sauně má vliv 
především na zvyšování odolnosti organismu. Intenzivní pocení pomáhá tělu zbavovat se 
škodlivin a na zdraví člověka mají tedy sauny bezesporu blahodárné účinky. 

Kdo jsme? Firma Finská sauna (www.finskasauna.cz) je jedna z mála specializovaných firem 
na sauny a saunové komponenty v ČR. Zaměřujeme se na saunový materiál, zprostředkování 
saunové technologie, samotné realizace saun a doplňkový sortiment vztahující se k saunám. 
Jak napovídá název firmy, věnujeme se především finským saunám, což dokazuje i fakt, že 
jsme jediným autorizovaným distributorem finské společnosti Harvia Oy pro ČR. Harvia Oy 
je již 60 let stabilní rodinnou firmou jakých není na světě mnoho. Firma je světovým lídrem 
ve výrobě saun a světovou jedničkou ve výrobě saunových kamen a exportuje svoje výrobky 
do více než 50 zemí světa. Jako oficiální partner zastupujeme v ČR také  prodejce 
speciálních světelných efektů Cariitti Oy. Naším cílem je poskytovat kvalitní výrobky pro 
výrobu saun a to s patřičnou úrovní technické podpory a služeb. Firma zajišťuje tedy i servis, 
pozáruční servis a odborné poradenství výrobků Harvia a Cariitti. Máme dvě pobočky v Brně 
a Praze, ale působíme po celé ČR.  

S čím se na nás můžete obrátit? Zajistíme Vám jak kompletní dodávky sauny na klíč pro 
soukromé i komerční účely, atypické sauny, saunové stavebnice nebo materiál pro stavbu 
svépomocí. Dodáváme finské sauny, parní sauny (www.parnisauny.cz), infrasauny 
(infrakabiny), vybavení pro turecké parní sauny, saunová kamna (www.saunova-kamna), 
dveře, okna, odtokové žlaby, dřevěné desky, ochlazovací kádě, izolace, regulace pro sauny aj. 
Můžete také využít našeho bezplatného poradenství či bezplatné cenové nabídky pro srovnání 
při Vašem výběrovém řízení. Kontaktujte nás prosím i v případě, pokud vyrábíte sauny na 
zakázku.   

Kontakt 

Brno  

tel.: 545 214 689     
e-mail: info@finskasauna.cz  
mobil: 606 646 269   
adresa: Slepá 15, 613 00, Brno 

 

Praha 

tel.:  267 314 079     
e-mail: praha@finskasauna.cz   
mobil:  602 620 405  
adresa: Obchodní dům MODO  
V Oblouku 800, Praha - Průhonice 

Reference

Mandarin Oriental Prague ***** 
Hotel Continental Brno  
Radium Palác, Lázně Jáchymov 
Lesní Hotel , Zlín 

Wellness Lipka, Lipůvka 
HC Kometa Brno 
Penzion Ballon , Pálava 
SK vzpírání Baník Havířov, Havířov  

       a jiné 


