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Olyan hihetetlenül gyorsan véget ért ez nyár, szinte 
egy szemvillanás alatt átcsúsztunk a májusból a sz-
eptemberbe. Ami nem csoda, mert szinte az egész nyár 
pihenéssel, utazással telt számomra.
Egy szaunagyártó cég életében a nyár ugyanis „holt 
időszak” igazából, így nekem és munkatársaimnak 
ilyenkor mindig több idő jut a pihenésre, nyaralásra, 
feltöltődésre. 

Kellőképpen kiélveztem tehát a nyarat, nagyon jó volt, 
de én vágytam már az őszre. 
A hajnali és esti kissé csípős hidegre, az őszi táj csodás 
színeire, az új suliholmik illatára, a bakonybéli túrázá-
sokra, de legfőképp arra, hogy a „szaunaélet” ismét 
felpezsegjen körülöttem.  

Márai Sándort idézve „…nem érzek semmiféle őszi 
bánatot. Örülök, hogy vége a nyárnak.”

És a szeptember beköszöntével az élet felpezsgett! Újra 
a munka kapja a főszerepet. Feladataink, tennivalóink 
megszaporodtak, munkatársaim kivirágoztak, lelkese-
désük újra feltámadt. 

Kedves ügyfeleink szaunázó kedve is feltámadt.
Új szaunát terveznek, felújítják a régit vagy csak feltöltik 
szauna-kiegészítős polcainkat. 

Én magam is így tettem: eukalyptuszos szaunatisz-
tító folyadékkal felfrissítettem szaunám padrendsz-
erét, kicseréltem szaunakályhám lávaköveit újakra, új 
dizájnosabb homokórát és klímamérőket tettem fel, 
amitől az egész szauna egy modernebb stílt kapott, új 
beszállítónktól kíváncsiságból beszereztem a legújabb 
légterelő zászlót (érdekel, hogy mennyivel tud többet 
mint a korábbi légterelő törölköző), végül feltöltöttem 
a kincsesbányámat új illóolajokkal, mentolkristállyal, 
szaunamézzel. 

Induljon hát a szaunaszezon! Mindenkinek csodás, 
felöntésekkel teli, illatos őszi napokat kívánok!
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Őszi megfázás?
− Gyógyuljon antibiotikumok nélkül!

Egy forró nyár véget ért és beköszöntött a változékony, 
szeszélyes időjárású ősz. A sok eső és az iskola mellett 
ilyenkor sajnos megkezdődik az őszi hurutos betegsé-
gek szezonja is. Ennek fő oka az, hogy a tikkasztó nyári 
napok után nehezen szoktunk átállni a hűvösebb időre, 
és az általa megkövetelt réteges, vastagabb öltözkö-
désre. A megfázásért legtöbbször az alulöltözöttség 
tehető felelőssé. 
A lényeg tehát a réteges öltözködésben rejlik, hogy a sz-
eszélyes időjárás ne űzhessen velünk tréfát. Ha ennek 
ellenére mégis a megfázás jeleit mutatkoznak, mielőbbi 
gyógyulás reményében sajnos még mindig sokan es-
nek abba a hibába, hogy a házi patikából, egy korábbi 
betegségből megmaradt antibiotikummal kezdenek 
öngyógyításba holott azok hatástalanok a fertőzések 
azon típusa ellen, amelyet vírusok okoznak. (Megfázá-
sos időszakban leggyakrabban vírusos eredetű felső 
légúti betegségek fordulnak elő, azonban ezekben az 
esetekben az antibiotikumok hatástalanok.) 

Nagyon fontos tehát, hogy ha már megjelentek a meg-
fázás/influenza tünetei, akkor ne kísérletezzen öngyó-
gyítással és keresse fel orvosát, antibiotikumot csak 
az ő utasításra szedjen! 
De a megfázást/betegséget megelőzendő hogyan 
lehet ellenállni a hőmérséklet-ingadozásnak és hogyan 
maradjunk mégis egészségesek, jókedvűek az esőben?

Íme, 8 tipp, amelyek segítségével megvédheti magát 
a megfázástól és a depitől vagy enyhe megfázás 
esetén segítségére lehet a gyors gyógyulásban: 
1. Helyes öltözködés Tegyen úgy, mint a gyerme-
kek: öltözködjön rétegesen. Így nem valószínű, hogy 
megfázik a hideg reggeleken, amikor elhagyja az ot-
thonát, hogy dolgozni menjen. Viszont, délben, amikor 
a hőmérséklet enyhébb, próbálja kiélvezni a napsütést.
2. Sport, mozgás a szabadban Bár az idő hűvösödik, 
továbbra is nagyon fontos, hogy gyermekeink és mi 
magunk is sok időt töltsünk kinn a szabadban: spor-
toljunk, sétáljunk, játszunk, túrázzunk, de semmiképp 
se depizzünk otthon! 
3. Megelőzés szaunával Hogy megakadályozza a 
fül-orr-gégészeti fertőzéseket (orrdugulás, tüsszögés, 
torokfájás...), szaunázzon rendszeresen és szaunázás 
közben használjon teafa, kakukkfű, fenyő, levendula 

és eukaliptusz illóolajakat. Fáradtság ellen hatásos a 
citrom, borsmenta, rozmaring, grapefruit és gyömbér 
illóolajok. 
4. Vitaminok A hűvös idő beköszöntével szinte nélkül-
özhetetlen, hogy az emberi szervezet kellő C-vitamin-
ban és annak pótlásában részesüljön Fontos, hogy 
egészségesen táplálkozzunk, sokat fogyasszunk a 
finom őszi gyümölcsökből. 
5. Teák A tea nemcsak kellemes kísérője lehet a 
hűvösebb estéknek, bekuckózásoknak, hanem a 
szervezetünk számára hasznos vitaminokat és tá-
panyagokat is tartalmaz, ami segíthet megküzdeni a 
betegségekkel. Köhögéscsillapításra a kakukkfű, és 
hárs és a kamilla javasoltak, az orvosi zsálya pedig 
torokgyulladásra bizonyul kitűnő választásnak. Az 
orrdugulás megszüntetésére használjon borsmentát. 
6. Méz A méz kiváló erősítő szer, számos nép az 
istenek eledelének tartja, amelyre a szervezetünknek 
szüksége van a fertőzések legyőzése érdekében. Meg-
fázáskor, torokfájásos időszakban ideális természetes 
antibiotikum. Próbáljunk meg a mézet háztáji termelőtől 
vásárolni, mert manapság tömegcikké vált a rossz 
minőségű, hígított, cukrozott méz, mely közel sem 
olyan jótékony, mint eredeti társa. 
7. Fokhagyma A természet patikája régóta bizonyítja, 
hogy nála hatékonyabb segítség sok esetben valóban 
nem létezik. Fokhagyma általában mindig van ot-
thon, ám megfázás esetén fogyasszon belőlet többet, 
másként, mint egyébként. Naponta többször javasolt 3-4 
gerezdet apróra vágva megenni. Ha nehezen csúszik 
erős íze miatt, akkor apró gyógyszerekként nyelje le 
őket. Hatékonyságához kétség sem férhet, ám kétsé-
gtelen, hogy az illóolaj még másnap is párolog majd 
bőrén keresztül. Ezt az apró kellemetlenséget azonban 
érdemes bevállalni a természetes gyógyulás érdekében.
8. Forró fürdő Az egykoron indián törzsek által is 
előszeretettel alkalmazott forró fürdő, és az általa 
kiváltott izzadás kiválóan alkalmazható napjainkban 
is. Engedje tele a kádat forró vízzel, komfortérzetének 
növelésére használjon fürdőolajat és egy nagy bögre 
illatos gyógynövényes teát elszürcsölve hódoljon a 
gőz tisztító, testet-lelket átjáró élményének. A forró víz 
nem csak a tested hőmérsékletét segít megemelni és 
a benned lévő vírusokat elpusztítani, de a meleg pára 
szuper jól lazítja az orrdugulást is!

Őrizze meg 

egészségét 

és szépségét 

SAUNA KING® 

szaunával!

A szaunázás betegség megelőző, 

egészségmegtartó, immunerősítő, 

bőrszépítő és méregtelenítő, 

hatása felbecsülhetetlen! 

Hívjon miket és kérjen 

egyedi ajánlatot 

saját szaunájának kivitelezésére!

www.szaunaking.hu

info@szaunaking.hu
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A cirbolyafenyő egy impozáns megjelenésű és 
rendkívüli szépséggel bíró fafajta. A szaunagyár-
táshoz általunk felhasznált cirbolyafenyő FSC tanú-
sítvánnyal rendelkező, felelős erdőgazdálkodásból 
származik.
Eleget téve az általunk hirdetett minőségi szau-
nagyártásnak cégünk kizárólag prémium („A”) 
kategóriájú cirbolyafenyővel dolgozik. A faan-
yag feldolgozása során nagy gondot fordítunk 
arra, hogy a fa pórusait nyitva tartsuk, ami által 
a cirbolyafenyő jellegzetes illata évtizedekig meg-
marad.
De mitől olyan különleges még ez a fafajta? 
• A cirbolyafenyőnek egy az érzékekre erősen 
ható, balzsamos, fűszeres illata van és emellett 
még éteri olajok is találhatók benne. Ezek a szauna 
forró hőjével reakcióba lépve csodás aromákat 
szabadítanak fel. 
• A cirbolyafenyő szauna hozzájárul az allergia 
tüneteinek enyhítéséhez. 
• A cirbolyafenyő védi a szívet és csökkenti a 
szívinfarktus kockázatát.
• A cirbolyafenyőnek antibakteriális hatása van, 
illóolajai megakadályozzák a penészképződést.
• Az időjárásra érzékenyeknek kifejezetten aján-
lott a cirbolyafenyő párna, mivel felvértezi a 
szervezetet az időváltozással együtt járó fejfájás 
és rossz közérzet ellen.
Ha tehát valóban egyedi, kreatív és különleges 
fafajtából készült szaunát vásárolna, válassza 
cirbolyafenyő szaunáink egyikét. További infor-
mációért lépjen kapcsolatba velünk! 
www.szaunaking.hu • info@szaunaking.hu 

Szezonkezdési akció 
a SAUNA KING®-nél: 
Cirbolyafenyő szaunák 20% kedvezménnyel!

A SZEZON AKCIÓJA

Egyedi 

minőségi szaunák

tervezése 

és gyártása

Vonzó külső megjelenés 

vegyítve egyedi hangulatot sugárzó

színekkel, formákkal és anyagokkal

Legyen Önnek is 

EGYEDI TERVEZÉSŰ szaunája,

kérjen most 

személyre szabott ajánlatot!

www.szaunaking.hu

info@szaunaking.hu

SAUNA KING® Cirbolyafenyő szauna 
MALTA LARGE 

2.372.400,- forint helyett 
1.977.000,- forint

SAUNA KING® Cirbolyafenyő szauna 
FLORES LARGE 

2.156.400,- forint helyett 
1.977.000,- forint

SAUNA KING® Cirbolyafenyő szauna 
MALTA SMALL 

2.156.400,- forint helyett 
1.797.000,- forint

SAUNA KING® Cirbolyafenyő szauna 
FLORES SMALL 

2.156.400,- forint helyett 
1.797.000,- forint

CIRBOLYAFENYŐ – „Az Alpok királynője”

INDIVIDUELLER SAUNABAU 
I M  T R E N D

A n s p r e c h e n d e  a u s s e n d e s i g n  u n d  i n d i v i d u e l l e  a t m o s p h ä r e 
d u r c h  f a r b e n ,  f o r m e n  u n d  m a t e r i a l i e n

Ve r l a n g e n  S i e  I h r  i n d i v i d u e l l e s  A n g e b o t !

w w w . s a u n a k i n g . a t  •  i n f o @ s a u n a k i n g . a t
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Zsebedics Tibor magyar születésű, Alsó-Ausztriában él 
és többszörös országos bajnok szauna-felöntésben. A 
szaunamester a Bad Waltersdorfban és Stegersbach-
ban található Falkensteiner szállodákban „izzasztja” a 
kedves vendégeket.

Tibor kb. 15 évvel ezelőtt fedezte fel magának a szauna 
világát. Egy szaunázás alkalmával pontosan megfigyelte 
a szauna mester tevékenységét és nagyon megtetszett 
neki. A hivatásszerűen végezett felöntéseket ő maga 
egy évvel később kezdte el és azóta is profi szinten 
űzi szaunamesteri tevékenységét egész Európában. 
Csapatával együtt rendszeresen kapnak meghívást 
Hollandiából, Németországból és Csehországból, ahol 
Ausztriát képviselik egyedülálló szaunaprogramjukkal. 

Zsebedics Tibor osztrák országos bajnok és világkupa 
harmadik helyezett. A versenyek során sok barátság 
szövődik a versenyen résztvevő szaunamesterek között, 
így ők egymást is rendszeresen meghívják szaunapro-
gramjaikra.  

Tibor elmesélte nekem az interwiev során, hogy sok 
vendég a fürdőkben úgy gondolja, hogy a felöntés ha-
tását minél több vízzel lehet fokozni, ez azonban nem 
mindig igaz. Nem minden szauna egyforma és ügyelni 
kell a mennyiségre, a mester legfeljebb három – négy 
liter vizet használ fel a felöntés során. Ez vonatkozik a 

kiválasztott illatokra is. Általában merőkanalat használ 
és a víz célzott „esőztető” kiöntésével jobban ki tudja 
használni a szauna hőjét is.

Arra a kérdésre, hogy egy szaunamester miképp marad 
edzésben, úgy válaszolt, hogy ugyan nincs top modell 
alakja, de természetesen ő is sportol és edzi magát. A 
heti 15-20 felöntéshez sok erőre van szükség ugyanis. 
Nagyon fontos, hogy rendszeresen magnéziumot vegyen 
magához, mivel az ember ezt kiizzadja és természetesen 
sok folyadékot. Azokon a napokon, amikor négy vagy öt 
felöntést végez, 5-6 liter folyadékot is megiszik. Ajánlatos 
azonban a hideg vizet nem túl gyorsan meginni, hanem 
csak kortyolgatni, mert máskülönben előfordulhat, hogy 
másnapra elmegy az ember hangja. Mivel anti-alkoholista 
előnyben részesíti a zéró kólát vagy ásványvizet. 

Sokan úgy gondolják, hogy az ember automatikusan 
fogy, ha sokat izzad a szaunában, de a vízzel visszajön 
a háromszorosa is.Tibor rekordja a napi hat- hét felöntés, 
de saját állítása szerint, az már nem egészséges.  Ven-
dégeinek is azt ajánlja, hogy napi három- négy felöntés 
bőven elég. Két felöntés között pedig legalább fél órát 
ajánlatos pihenni.

Ha Önnek is lenne kérdése a szaunamesterhez, 
kérem, küldje el nekem! Szívesen továbbítom felé! 
info@szaunaking.hu

INTERJÚ A SZAKÉRTŐVEL

I N T E R J Ú >

Zsebedics Tibor 

országos 

szauna-felöntő 

bajnokkal
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FINNSA Szaunaillat mintabox
A mintabox 24 különböző illatú 

koncentrátumot (15ml) tartalmaz
Ár: 12.870,- forint

EOS Gracil Szaunakályha
Vielseitiger Saunaofen 

für den finnischen Saunabetrieb 
Ár: 219.970,- forinttól

FINNSA Aqua-Peeling-Cukor
A cukor peeling a bőrradir és a szappan ötvözete, 

a bőrt feszessé teszi, hidratál
Ár: 1.690,- forinttól

EOS Emostyle Szaunavezérlő
Innovatív, luxuskivitelű szaunavezérlő 
a finn- és a bio szauna vezérléséhez 

Ár: 239.790,- forinttól

FINNSA Aqua-Peeling-Só
A só lágy kristályai könnyen bemasszírozhatóak 

és eltávolítják az elhalt bőrfelületet. 
Az eredmény a selymes és bársonyos bőr lesz.

Ár: 1.690,- forinttól

SENTIOTEC Hullámformájú szauna 
háttámla hárs- vagy cédrusfából
Ergonómikus háttámla, melynek segítségével 

még kényelmesebbé tehető a szaunázás
Ár: 24,970,- forinttól

FINNSA Dizájnos aromatál rézből
Illatosítsa szaunáját gyógynövényekkel 

vagy illóolajokkal az aroma párologtató segítségével!
Ár: 26.970,- forinttól

FINNSA  Szaunadézsa kanállal 
különleges zöld színben

Szaunadézsa és hozzá passzoló kanál 
eloxált alumíniumból és bambuszból

Ár: 23.970,- forint

FINNSA ASIA légterelő legyező
Ázsia motívumos szauna kiegészítő 

legyezős légterelésekhez 
Ár: 8.970,- forinttól

FINNSA Szaunadézsa kanállal, 5L
Csodaszép szaunadézsa rézből, minőségi fa 

fogantyúval és különlegesen elegáns felöntőkanállal 
Ár: 29.847,- forint

FINNSA Mentolkristály
A mentolkristály intenzív, hűs, mentolos illatot áraszt, 
élénkíti a testet és a szellemet. Kiválóan alkalmazható 

tematikus szaunafelöntésekhez.
Ár: 4.497,- forinttól

EOS Hő- és páramérő
Exkluzív klímamérő állomás 

a különlegességre vágyó szaunafanoknak
Ár: 44.790,- forint

Itt láthatja az idei szauna szezon kedvenc termékeit, melyekkel ötleteket szeretnénk Önnek adni 
szaunája felújításához vagy szaunaélményének fokozásához.

Rendelésfelvétel a webáruházban: www.szaunaking.hu 
vagy emailen: info@szaunaking.hu
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vagy emailen: info@szaunaking.hu
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Mentolkristály 
a szaunában
Számos cikk található az interneten a mentolkristályról és 
vélt használatáról, ellenben a kristály helyes használa-
táról a szaunában kevés a fellelhető forrás. Remélem, 
cikkem segítségére lesz mindazon lelkes szaunabarát-
nak, akik többet szeretnének megtudni a mentol kristály 
helyes használatáról.  

De mielőtt rátérnék a mentolkristály helyes használatra, 
két dolgot tisztáznunk kell:  
1. A mentol fogalma: A mentol egy szerves vegyület, 
a terpénalkoholok közé tartozik. Színtelen, tű alakú kris-
tályokat alkot. A borsmentaolajra emlékeztető szaga és 
íze van. vízben pedig alig oldódik, különféle alkoholok 
viszont jól oldják. 
2. Kinyerésének folyamata: A borsmenta olajából 
nyerik. Az olaj illékony összetevőit desztillációval el-
távolítják, majd a maradékot lehűtik. Ekkor a mentol 
kikristályosodik.

Mint látják, a mentol kristály tehát egy teljesen organikus 
képződménye a természetnek. 

Szaunában én háromféleképpen szoktam használni a 
mentolkristályt: 
1. A (meleg) felöntő vízben (kb. fél dézsa) feloldok 2-3 
darab nagyobb kristályt 

2. Közvetlenül a forró szaunakövekre teszem őket (apró 
kis láng vagy füst előfordulhat ekkor)
3. Egy kifejezetten erre a célra gyártott párologtató 
tálkába teszem a kristályokat. Nagyon „guszti” megoldás!

A szauna melegében pillanatok alatt érezhetjük a men-
tolkristály friss illatát. Kellemesen nyugtat, oldja a feszül-
tséget és hatásosan szabadítja fel a légutakat is. Ezen 
felül a szauna eleve segít a fáradt, befeszült, görcsös 
izomzatnak, de „megspékelve” a mentolkristállyal a 
kívánt hatás biztosan nem marad el. 

Ha Ön megkérdezné tőlem, hogy mire kell figyelni a 
mentolkristály használata során, az alábbi kitételekre 
hívnám fel a figyelmét: 

• Mentolkristály használata kizárt, amennyiben 
6 év alatti gyermek van a szaunában

• Intenzív illatú és erős hatású termék, mértékkel 
használjuk. A túl sok menthol irritálhatja a szemet, 
és csípheti a bőrt.

• Epilepsziás személyek számára a használata tilos
• Terhesség és szoptatás esetén nem ajánlott
• Sérülésekre, sebekre ne használjuk
• Csak külső használatra

MENTOLKRISTÁLYOK 
1 0 0 %  t i s z t a s á g ú

m e n t a o l a j b ó l
az egyedülálló szaunaélményért!

TÖLTSE MEG 
KEVÉS VÍZZEL 
– TEGYE BELE 

A KRISTÁLYOKAT – 
ÁLLÍTSA A 

SZAUNAKÁLYHÁRA!
Réz tálka 

A KR ISTÁLYOK 
párologtatásához 
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Egyedi 

gyártású 

infraszauna 

a SAUNA KING®-től 

Hívjon miket és kérjen 

egyedi ajánlatot 

saját szaunájának 

kivitelezésére! 

www.szaunaking.hu

info@szaunaking.hu

SAUNA KING® INFRASZAUNA I. 
cirbolyafenyőből 
1.317.000,- forint

(Infraszauna finn nyárfából 1.197.000,- forint)

SAUNA KING® INFRASZAUNA III. 
cirbolyafenyőből 
1.737.000,- forint

(Infraszauna finn nyyárfából 1.647.000,- forint)

SAUNA KING® INFRASZAUNA II. 
cirbolyafenyőből 
1.497.000,- forint

(Infraszauna finn nyárfából 1.407.000,- forint)

Az infrakabin pozitív hatással van kiegyensúlyozott 
testi és lelki közérzetre. Ezt a véleményt nem csak 
orvosok, egészségügyi és wellness szakemberek 
osztják világszerte, hanem az a sok felhasználó is, 
akik rendszeresen meggyőződnek az infrakabin 
előnyös hatásairól:
• Az infravörös fény melege és nyugtató hatása 

növeli a jó közérzetet, csökkenti a feszültséggel 
kapcsolatos panaszokat és javítja az alvást.

• Az infraterápia erősíti az immunrendszert. 
Rendszeres használat esetén az immunrendszer 
védekező képessége megnő.

• Az infraterápia a test méregtelenítésének egyik 
legjobb és leghatékonyabb eszköze. Az infravörös 
fénnyel történő kezelés csökkenti a narancsbőrt/
cellulitist.

• Kemény, túlterhelt és merev izomcsoportok 
vérellátása javul.

• Az infravörös sugarak hatására előnyösen be
folyásolhatók a reumatikus megbetegedések.

• Az infravörös meleg alkalmazása segíti Önt az 
elérni kívánt súlyvesztés elérésében.

Az infraszauna nemcsak a fent említett egész-
ségre gyakorolt pozitív hatásai miatt közkedvelt, 
hanem mert az infrakabin a bekapcsolást követően 
azonnal felmelegszik és üzemkész, nincs felfűtési 
idő, ezen felül kicsik és helytakarékosak. 
További információért lépjen kapcsolatba velünk! 
Email: info@szaunaking.hu

Infraszaunák 
cirbolyafenyőből
1, 2 vagy 3 személyre
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SAUNA KING® 

Standard Modell TENERIFFA IV. 

• Finnszauna & Bioszauna 

• Méret: 250×200 cm

• Szaunafal: finn hőkezelt nyárfa 

• Szaunapad: finn natúr nyárfa 

• Szaunakályha: 

EOS Bio Cubo Kombi szaunakályha

• Szaunavezérlő: SENTIOTEC Wave 

Professionell Kombi szaunavezérlő

• Kiegészítő: 

SOLE AQUA PREMIUM sóporlasztó

• Különlegesség: A nagy üvegfelületnek

köszönhetően lenyűgözően tágas térérzet

SAUNA KING® 

Finnszauna hatalmas 
toronykályhával 
az intenzív felöntésekért

• Finnszauna 
• Méret: 215×215 cm
• Szaunafalak: finn hőkezelt nyárfa
• Szaunapad: finn natúr nyárfa 
• Szaunakályha: SENTIOTEC Tower 

Heater toronykályha
• Szaunavezérlő: SENTIOTEC Wave 

Professionell szaunavezérlő
• Kiegészítő: Rejtett LED világítás 

a szauna mennyezetben 
• Különlegesség: Digitális nyomtatással

készült üveg havas táj motívummal

SAUNA KING® 

Kombinált szauna 
beépített polcrendszerrel 

• Finnszauna & Bioszauna & Infraszauna 
• Méret: 250×200 cm
• Szaunafal: Öregfa
• Szaunapad: finn hőkezelt nyárfa
• Szaunakályha: 

EOS Bio Filius Kombi szaunakályha
• Szaunavezérlő: SENTIOTEC Wave 

Professionell Kombi szaunavezérlő 
• Infrasugárzó: INFRAMED mennyezeti 

infrasugárzó Nextrema védőüveggel
• Különlegesség: Eredeti öregfából épített 

rusztikus szaunafalak

SAUNA KING® 

Finnszauna ablakbeépítéssel 
• Finnszauna & Bioszauna 
• Méret: 230×197 cm
• Szaunafalak: finn hőkezelt nyárfa
• Szaunapad: finn natúr nyárfa 
• Szaunakályha: 

EOS Bio Thermat Kombi szaunakályha  
• Szaunavezérlő: SENTIOTEC Wave 

Professionell szaunavezérlő 
• Kiegészítő: Egyedi tervezésű 

kályhavédő nyárfából
• Külömlegesség: Lebegő padrendszer 

– nemesfém díszcsavarral 
az üveghez rögzítve

SAUNA KING® 

Egyedi építésű finnszauna 

• Finnszauna 

• Méret: 310×215 cm

• Szaunafalak: finn natúr nyárfa

• Szaunapad: finn natúr nyárfa 

• Szaunakályha: EOS Euro Max  szaunakályha

• Szaunavezérlő: SENTIOTEC Wave 

Professionell szaunavezérlő 

• Kiegészítő: Igazi natúrkő, csillámló fehér  

• Különlegesség: Különleges, a megszokottól

eltérő szaunaforma 

SAUNA KING® 

2in1 kombinált szauna 

tetőtérbe építve 

• Finnszauna & Infraszauna 

• Méret: 230×197 cm

• Szaunafalak: finn natúr nyárfa

• Szaunapad: finn natúr nyárfa 

• Szaunakályha: EOS Cubo szaunakályha   

• Szaunavezérlő: SENTIOTEC Wave 

Professionell szaunavezérlő 

• Infrasugárzó: 2 db INFRAMED gerincsugárzó

Nextrema védőüveggel

• Különlegesség: Egyedi tetőtér beépítés

MERÍTSEN IHLETET LEGFRISSEBB SZAUNÁINKBÓL! A  M E G V A L Ó S Í T Á S T  R Á N K  B Í Z H A T J A .
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Vásároljon és nyerjen!
Vásároljon a SAUNA KING® webáruházban

Vásároljon a promóció időtartama alatt webáruházunk 
kínálatából minimum 20.000,- forint értékben és mi 
rendelésével egy időben elküldjük Önnek garantált 
ajándékát, mely egy prémium minőségű 5 db-os szauna 
illat-szett. 
Azon vásárlóink pedig, akik a promóció időtartama alatt 
vásárolnak webáruházunkban, részt vesznek sorsolá-
sunkon, melynek fődíja egy „Relax! Egynapos nyaralás” 
a St.Martins Termálfürdőben 2 fő részére!

A sorsolás időpontja: 
2019. november 31.
A nyertest 
2019. december 9-én 
emailben értesítjük.

A nyereményjáték részleteit honlapunkon olvashatja  
a www.szaunaking.hu/nyeremenyjatek alatt. 

GESUND & WELLNESS KIÁLLÍTÁS TULLN-BAN 
Jöjjön el és keresse fel standunkat! 

További információk: www.cmw.at 

2019. 
NOVEMBER 

8–10.SAUNA KING® 
i d é n  i s  o t t  l e s z !

5.000 – 10.000 – 15.000 – 25.000 vagy 30.000,- forint értékben

VAGY EGYEDI ÖSSZEGGEL 
és egyedi dizájnnal

S A U N A  K I N G ® 
Ajándékutalvány
Tökéletes ajándék minden alkalomra! 

RENDELJE MEG ONLINE! 

www.szaunaking.hu/ajandekutalvany

2019. szeptember 01. – 2019. november 31. között 

G A R A N TÁ LT  A J Á N D É K É R T 
és vegyen részt a fődíj sorsolásán!

Ingyenes belépő igénylése: 
info@szaunaking.hu
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Werden Sie jetzt Aktiv und nehmen Sie teil an unserem Firmenleben!  

Für Ihre aktive Teilnahme haben wir eine Menge Saunageschenke  

für Sie zusammengestellt! 

22

WERDEN SIE JETZT AKTIV...

NEHMEN SIE TEIL AN UNSEREM FIRMENLEBEN!

>>  HOLEN SIE SICH JETZT IHRE GRATIS GESCHENKE!

Scannen Sie den QR Code, um 
den Inhalt zu öffnen.

Prospekt anfordern

Auf unser gratis Sauna 
Magazin abonnieren

In unserem Shop  
registrieren

Produktbewertung 
geben

In SAUNA KING® Life
einblicken

Geburtstagsgeschenk 
anfordern

Newsletter 
abonnieren

Kunden Werben

Unsere Blogeinträge  
kommentieren

Ein „Like” geben

23
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SAUNA KING® ONLINE SAUNA SHOP
WWW.SAUNAKING.AT

1. Kurze Reaktionszeit: Sie haben nicht viel Zeit oder andere wichtige Aufgaben nehmen Sie voll in 
Anspruch? Dann sind Sie bei uns richtig, denn wir reagieren sofort! Sie erreichen uns von Montag bis 
Donnerstag von 8:00 bis 17:30 Uhr und Freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr direkt per Telefon oder E-Mail.

2. Breites Sortiment: In unserem Online Shop steht Ihnen für Ihre Heimsauna eine Vielzahl von 
Saunaartikeln zur Verfügung, welches gewiss kaum Wünsche offen lässt.

3. Individuelle Saunaherstellung: Wir produzieren individuelle Lösungen. In unserem 
Unternehmen bringt jeder Mitarbeiter sein ganzes Know How in die individuelle Produktfertigung 

ein. Dadurch halten wir unsere hohen Qualitätsstandards

4. Wir bieten gratis Vermessung/Beratung vor Ort an: Lassen Sie sich von Profis bedienen! 
Seit über 10 Jahren stehen wir unseren Kunden als kompetenter Anbieter von Saunen und 

Saunaausstattungen zur Verfügung!

5. Unser Team: Unser Team setzt sich zusammen aus top geschulten Mitarbeitern mit sehr hohem 
Fachwissen und ständigem Wissenshunger nach Neuem. Wir wissen wovon wir reden und sind stets 

auf dem neuesten Stand!

6. Freundlichkeit: Wir begeistern Sie mit unserem sehr freundlichen Kundenservice! Unsere Kunden 
sind unsere wichtigsten Partner und so werden Sie auch bedient!

7. Sicherheit & Zuverlässigkeit: Erleben Sie das Gefühl von Zuverlässigkeit und Sicherheit. In der 
heutigen hektischen und kurzlebigen Zeit ist es besonders wichtig einen Partner zu haben, auf den 

man sich immer verlassen kann.

8. Garantie und Gewährleistung: Wir bieten unseren Kunden auf alle bei uns gekauften Waren eine 
Herstellergarantie von 2 Jahren. Diese Garantie umfasst sämtliche Herstellungs- sowie Materialfehler. 

Wir garantieren Ihnen damit eine hohe Qualität und Wertbeständigkeit unserer Sauna, sowie die 
einwandfreie Funktionalität.

9. Datenschutz: Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten. Daher behandeln 
wir diese vertraulich und gemäß den gesetzlichen Vorschriften.

10. Wir versüßen Ihren Arbeitsalltag: Für die aktive Teilnahme an unserem  
Firmenleben erhalten unsere Kunden eine Menge gratis Geschenke!

10 Gründe warum Sie bei SAUNA KING® kaufen sollten: 

 In unserem Onlineshop finden Sie alles, 

was Sie für Ihr Projekt brauchen - und  

das zum Dauertiefpreis.

facebook/saunaking twitter/sauna_king instagram/sauna.king tumblr/saunaking pinterest/saunakoniglinkedin/sauna-king youtube/saunaking

HOLEN SIE SICH JETZT IHRE GRATIS GESCHENKE!

Scannen S ie  den QR Code,  um den Inha l t  zu  ö f fnen.  >

• Brosúra kérése • ügyfelek hirdetése • Kommentáljon blogbejegyzéseinket • Adjon egy Like-ot •

• Feliratkozás ingyenes szauna magazinunkra • Feliratkozás hírlevélre • Regisztráció üzletünkben •

• Adjon termékleírást • Lásd a SAUNA KING® life szoftvert • Kérjen születésnapi ajándékot •

VEGYEN RÉSZT CÉGÜNK ÉLETÉBEN

2019. október 28-tól 

SAUNA KING® 
webáruháza megújult! 

Új, felhasználóbarát felülettel, áttekinthető 
navigációval és megújult kínálattal min-
den kedves vásárlónk könnyen és gyorsan 
megtalálhatja a kívánt terméket. A meg-
rendelés folyamata szintén gyorsabbá  
és egyszerűbbé vált. A kibővített fizetési 
és szállítási opcióink között pedig vásár-
lóink biztosan megtalálják a számukra 
legmegfelelőbbet. 
Új webáruházunk használata mind asztali 
számítógép, mind táblagép, mind mobil 
alkalmazás esetén tökéletesen működik.
Sok örömöt kívánunk új webáruházunk 
felfedezéséhez és kellemes vásárlási él-
ményt kívánunk!

WWW.SZAUNAKING.HU

ÚJ ÜVEGZUHANYOK 
ÉS ÜVEGAJTÓK

A SAUNA KING®-NÉL!
Üvegzuhanyaink és üvegajtóink modern 
újragondolást kaptak! Az új termékek 

• tartósak és időtlen szépséggel bírnak,
• kiváló minőségűek,
• gyártásuk érvényes irányvonalak 

és meghatározott, minősített eljárási 
feltételek alapján történik.
Nézzen körül webáruházunk üvegrészle-
gén és kívánsága szerint válasszon mesés 
üvegtermékeink közül. 

WWW.SZAUNAKING.HU/BÚTOROK

Következő kiállításunk 
– GESUND & WELLNESS Tullnban – 

hamarosan kezdődik! 
Ezen kiállítás középpontjában – amelyen a 
SAUNA KING® idén kiállítóként is részt vesz 

– a következő témák állnak: wellness, egész-
ség, lakás és belső terek. Tanácsadóink és 
szakembereink a helyszínen mutatják be, 
melyik megoldás a legmegfelelőbb az Ön 
álomszaunájának kialakításához. 
Győződjön meg a változatos lehetőségekről, 
amelyeket szaunájának tervezése és kivi-
telezése során kínálunk. Reméljük, hogy 
személyesen is üdvözölhetjük kiállítási 
standunknál!

WWW.CMW.AT 

Vegyen részt cégünk életében! 
Tekintsen be cégünk életébe, 

LEGYEN ÖN IS TAGJA 
A SZAUNA KÖZÖSSÉGÜNKNEK!

Köszönetképpen a részvételt egy sor ajándékkal kedveskedünk Önnek!
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Werden Sie jetzt Aktiv und nehmen Sie teil an unserem Firmenleben!  

Für Ihre aktive Teilnahme haben wir eine Menge Saunageschenke  

für Sie zusammengestellt! 
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WERDEN SIE JETZT AKTIV...

NEHMEN SIE TEIL AN UNSEREM FIRMENLEBEN!

>>  HOLEN SIE SICH JETZT IHRE GRATIS GESCHENKE!

Scannen Sie den QR Code, um 
den Inhalt zu öffnen.

Prospekt anfordern

Auf unser gratis Sauna 
Magazin abonnieren

In unserem Shop  
registrieren

Produktbewertung 
geben

In SAUNA KING® Life
einblicken

Geburtstagsgeschenk 
anfordern

Newsletter 
abonnieren

Kunden Werben

Unsere Blogeinträge  
kommentieren

Ein „Like” geben
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SAUNA KING® ONLINE SAUNA SHOP
WWW.SAUNAKING.AT

1. Kurze Reaktionszeit: Sie haben nicht viel Zeit oder andere wichtige Aufgaben nehmen Sie voll in 
Anspruch? Dann sind Sie bei uns richtig, denn wir reagieren sofort! Sie erreichen uns von Montag bis 
Donnerstag von 8:00 bis 17:30 Uhr und Freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr direkt per Telefon oder E-Mail.

2. Breites Sortiment: In unserem Online Shop steht Ihnen für Ihre Heimsauna eine Vielzahl von 
Saunaartikeln zur Verfügung, welches gewiss kaum Wünsche offen lässt.

3. Individuelle Saunaherstellung: Wir produzieren individuelle Lösungen. In unserem 
Unternehmen bringt jeder Mitarbeiter sein ganzes Know How in die individuelle Produktfertigung 

ein. Dadurch halten wir unsere hohen Qualitätsstandards

4. Wir bieten gratis Vermessung/Beratung vor Ort an: Lassen Sie sich von Profis bedienen! 
Seit über 10 Jahren stehen wir unseren Kunden als kompetenter Anbieter von Saunen und 

Saunaausstattungen zur Verfügung!

5. Unser Team: Unser Team setzt sich zusammen aus top geschulten Mitarbeitern mit sehr hohem 
Fachwissen und ständigem Wissenshunger nach Neuem. Wir wissen wovon wir reden und sind stets 

auf dem neuesten Stand!

6. Freundlichkeit: Wir begeistern Sie mit unserem sehr freundlichen Kundenservice! Unsere Kunden 
sind unsere wichtigsten Partner und so werden Sie auch bedient!

7. Sicherheit & Zuverlässigkeit: Erleben Sie das Gefühl von Zuverlässigkeit und Sicherheit. In der 
heutigen hektischen und kurzlebigen Zeit ist es besonders wichtig einen Partner zu haben, auf den 

man sich immer verlassen kann.

8. Garantie und Gewährleistung: Wir bieten unseren Kunden auf alle bei uns gekauften Waren eine 
Herstellergarantie von 2 Jahren. Diese Garantie umfasst sämtliche Herstellungs- sowie Materialfehler. 

Wir garantieren Ihnen damit eine hohe Qualität und Wertbeständigkeit unserer Sauna, sowie die 
einwandfreie Funktionalität.

9. Datenschutz: Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten. Daher behandeln 
wir diese vertraulich und gemäß den gesetzlichen Vorschriften.

10. Wir versüßen Ihren Arbeitsalltag: Für die aktive Teilnahme an unserem  
Firmenleben erhalten unsere Kunden eine Menge gratis Geschenke!

10 Gründe warum Sie bei SAUNA KING® kaufen sollten: 

 In unserem Onlineshop finden Sie alles, 

was Sie für Ihr Projekt brauchen - und  

das zum Dauertiefpreis.
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Köszönetképpen a részvételt egy sor ajándékkal kedveskedünk Önnek!
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„Fizessen elő” kéthavonta megjelenő ingyenes szauna magazinunkra! 

ELŐFIZETÉSÉT AZ ALÁBBI MÓDOKON TEHETI MEG: 

• SMS-ben: „Szauna Magazin, név, cím, emailcím, telefonszám” megadásával

• Email-ben: „Szauna Magazin, név, cím, emailcím, telefonszám” megadásával

• Honlapunkon keresztül az „Ingyenes magazin előfizetés” alatt

INGYENES 

„előfizetés” 
SZAUNA 
MAGAZINUNKRA!

Előfizetése esetén igyekszünk minden lapszámmal újabb és újabb érdekes témákat, termékeket 
közvetíteni Önnek a szauna világából. Bízunk benne, hogy kiadványunk elnyeri tetszését  
és abban sok örömét leli majd!

1. Die Firma SAUNA KING® ist gegründet worden, um 
meisterhafte und individuelle Saunen zu planen und zu 
bauen. Die Tätigkeit und das Image von SAUNA KING® 
widerspiegeln, dass es sich um eine moderne, sich ständig 
erneuernde, sich permanent bewegende Firma handelt.
2. Die Marke SAUNA KING® ist heute in vielen 
europäischen Ländern (wie z.B Österreich, Deutschland, 
Frankreich, Ungarn, Slowakei) mit einzigartigen Saunen, 
Biosaunen und Infrarotkabinen vertreten.
3. Jede von uns gebotene Einrichtung repräsentiert 
höchste (technische) Qualität moderne Technik und 
sorgfältig ausgewählten Materialien machen unsere 
Saunen sowohl in Funktionalität als auch in Design so 
einzigartig. Wir bei SAUNA KING® wissen, dass eine 
Sauna eine Anschaffung fürs Leben ist, aber nur wenn 
die Qualität stimmt!
4. Wir von SAUNA KING® stehen Ihnen von der ersten 
Planungsphase bis zur letzten Minute zur Verfügung. 
Durch fachkompetente Beratung, engen Kundenkontakt 
vor Ort bzw. präzise Planung und Ausführung helfen wir 
Ihnen den Traum von Ihrer eigenen individuellen Sauna 
zu realisieren und eine Wohlfühloase in Ihrem Zuhause 
zu schaffen.

5. Unsere Arbeit wurde international anerkannt: SAUNA 
KING® ist Mitglied bei dem Deutschen Sauna Bund, dem 
Österreichischen Sauna Forum und ist ein „Von der 
Gewerbekammer empfohlenes Unternehmen”. 

6. Neben der Herstellung individueller Saunen beschäftigt 
sich unsere Firma mit der Betreibung des verbundenen 
Webshops.  In unserem Online Shop steht Ihnen für Ihre 
Heimsauna eine Vielzahl von Saunaartikeln zur Verfügung, 
welches gewiss kaum Wünsche offen lässt.
7. Erleben Sie das Gefühl von Zuverlässigkeit und 
Sicherheit bei Ihrer Einkäufe in unserem Online Shop: 
Wir bieten Ihnen eine Menge an verschiedenen 
Zahlungsarten an.
8. Wir bieten unseren Kunden auf alle bei uns gekauften 
Waren eine Herstellergarantie von 2 Jahren. Diese 
Garantie umfasst sämtliche Herstellungs- sowie 
Materialfehler. Wir garantieren Ihnen damit eine hohe 
Qualität und Wertbeständigkeit unserer Produkte, sowie 
die einwandfreie Funktionalität.

Werden Sie jetzt Aktiv und nehmen Sie teil an unserem Firmenleben!  

Für Ihre aktive Teilnahme haben wir eine Menge Saunageschenke  

für Sie zusammengestellt! 
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WERDEN SIE JETZT AKTIV...

NEHMEN SIE TEIL AN UNSEREM FIRMENLEBEN!

>>  HOLEN SIE SICH JETZT IHRE GRATIS GESCHENKE!

Scannen Sie den QR Code, um 
den Inhalt zu öffnen.

Prospekt anfordern

Auf unser gratis Sauna 
Magazin abonnieren

In unserem Shop  
registrieren

Produktbewertung 
geben

In SAUNA KING® Life
einblicken

Geburtstagsgeschenk 
anfordern

Newsletter 
abonnieren

Kunden Werben

Unsere Blogeinträge  
kommentieren

Ein „Like” geben
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SAUNA KING® ONLINE SAUNA SHOP
WWW.SAUNAKING.AT

1. Kurze Reaktionszeit: Sie haben nicht viel Zeit oder andere wichtige Aufgaben nehmen Sie voll in 
Anspruch? Dann sind Sie bei uns richtig, denn wir reagieren sofort! Sie erreichen uns von Montag bis 
Donnerstag von 8:00 bis 17:30 Uhr und Freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr direkt per Telefon oder E-Mail.

2. Breites Sortiment: In unserem Online Shop steht Ihnen für Ihre Heimsauna eine Vielzahl von 
Saunaartikeln zur Verfügung, welches gewiss kaum Wünsche offen lässt.

3. Individuelle Saunaherstellung: Wir produzieren individuelle Lösungen. In unserem 
Unternehmen bringt jeder Mitarbeiter sein ganzes Know How in die individuelle Produktfertigung 

ein. Dadurch halten wir unsere hohen Qualitätsstandards

4. Wir bieten gratis Vermessung/Beratung vor Ort an: Lassen Sie sich von Profis bedienen! 
Seit über 10 Jahren stehen wir unseren Kunden als kompetenter Anbieter von Saunen und 

Saunaausstattungen zur Verfügung!

5. Unser Team: Unser Team setzt sich zusammen aus top geschulten Mitarbeitern mit sehr hohem 
Fachwissen und ständigem Wissenshunger nach Neuem. Wir wissen wovon wir reden und sind stets 

auf dem neuesten Stand!

6. Freundlichkeit: Wir begeistern Sie mit unserem sehr freundlichen Kundenservice! Unsere Kunden 
sind unsere wichtigsten Partner und so werden Sie auch bedient!

7. Sicherheit & Zuverlässigkeit: Erleben Sie das Gefühl von Zuverlässigkeit und Sicherheit. In der 
heutigen hektischen und kurzlebigen Zeit ist es besonders wichtig einen Partner zu haben, auf den 

man sich immer verlassen kann.

8. Garantie und Gewährleistung: Wir bieten unseren Kunden auf alle bei uns gekauften Waren eine 
Herstellergarantie von 2 Jahren. Diese Garantie umfasst sämtliche Herstellungs- sowie Materialfehler. 

Wir garantieren Ihnen damit eine hohe Qualität und Wertbeständigkeit unserer Sauna, sowie die 
einwandfreie Funktionalität.

9. Datenschutz: Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten. Daher behandeln 
wir diese vertraulich und gemäß den gesetzlichen Vorschriften.

10. Wir versüßen Ihren Arbeitsalltag: Für die aktive Teilnahme an unserem  
Firmenleben erhalten unsere Kunden eine Menge gratis Geschenke!

10 Gründe warum Sie bei SAUNA KING® kaufen sollten: 

 In unserem Onlineshop finden Sie alles, 

was Sie für Ihr Projekt brauchen - und  

das zum Dauertiefpreis.

facebook/saunaking twitter/sauna_king instagram/sauna.king tumblr/saunaking pinterest/saunakoniglinkedin/sauna-king youtube/saunaking

S A U N A  K I N G ® 
O N L I N E  S A U N A  S H O P

W W W . S A U N A K I N G . AT
In unserem Onlineshop finden Sie alles, was Sie für Ihr Projekt brauchen - und das zum Dauertiefpreis.

Gründe, warum Sie bei 
SAUNA KING® kaufen sollten:
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SAUNA KING® ONLINE SAUNA SHOP
WWW.SAUNAKING.AT

1. Kurze Reaktionszeit: Sie haben nicht viel Zeit oder andere wichtige Aufgaben nehmen Sie voll in 
Anspruch? Dann sind Sie bei uns richtig, denn wir reagieren sofort! Sie erreichen uns von Montag bis 
Donnerstag von 8:00 bis 17:30 Uhr und Freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr direkt per Telefon oder E-Mail.

2. Breites Sortiment: In unserem Online Shop steht Ihnen für Ihre Heimsauna eine Vielzahl von 
Saunaartikeln zur Verfügung, welches gewiss kaum Wünsche offen lässt.

3. Individuelle Saunaherstellung: Wir produzieren individuelle Lösungen. In unserem 
Unternehmen bringt jeder Mitarbeiter sein ganzes Know How in die individuelle Produktfertigung 

ein. Dadurch halten wir unsere hohen Qualitätsstandards

4. Wir bieten gratis Vermessung/Beratung vor Ort an: Lassen Sie sich von Profis bedienen! 
Seit über 10 Jahren stehen wir unseren Kunden als kompetenter Anbieter von Saunen und 

Saunaausstattungen zur Verfügung!

5. Unser Team: Unser Team setzt sich zusammen aus top geschulten Mitarbeitern mit sehr hohem 
Fachwissen und ständigem Wissenshunger nach Neuem. Wir wissen wovon wir reden und sind stets 

auf dem neuesten Stand!

6. Freundlichkeit: Wir begeistern Sie mit unserem sehr freundlichen Kundenservice! Unsere Kunden 
sind unsere wichtigsten Partner und so werden Sie auch bedient!

7. Sicherheit & Zuverlässigkeit: Erleben Sie das Gefühl von Zuverlässigkeit und Sicherheit. In der 
heutigen hektischen und kurzlebigen Zeit ist es besonders wichtig einen Partner zu haben, auf den 

man sich immer verlassen kann.

8. Garantie und Gewährleistung: Wir bieten unseren Kunden auf alle bei uns gekauften Waren eine 
Herstellergarantie von 2 Jahren. Diese Garantie umfasst sämtliche Herstellungs- sowie Materialfehler. 

Wir garantieren Ihnen damit eine hohe Qualität und Wertbeständigkeit unserer Sauna, sowie die 
einwandfreie Funktionalität.

9. Datenschutz: Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten. Daher behandeln 
wir diese vertraulich und gemäß den gesetzlichen Vorschriften.

10. Wir versüßen Ihren Arbeitsalltag: Für die aktive Teilnahme an unserem  
Firmenleben erhalten unsere Kunden eine Menge gratis Geschenke!

10 Gründe warum Sie bei SAUNA KING® kaufen sollten: 

 In unserem Onlineshop finden Sie alles, 

was Sie für Ihr Projekt brauchen - und  

das zum Dauertiefpreis.

facebook/saunaking twitter/sauna_king instagram/sauna.king tumblr/saunaking pinterest/saunakoniglinkedin/sauna-king youtube/saunaking

S A U N A  K I N G ® 
O N L I N E  S A U N A  S H O P

W W W . S A U N A K I N G . AT
In unserem Onlineshop finden Sie alles, was Sie für Ihr Projekt brauchen - und das zum Dauertiefpreis.

Gründe, warum Sie bei 
SAUNA KING® kaufen sollten:



Sauna König Kft.

H-9200 Mosonmagyaróvár, Bükk utca 8.

www.szaunaking.hu

+36 70 578 7282

info@szaunaking.hu

 facebook.com/saunakonigkft


