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YNTAR spol. s r.o. se specializuje výhradně na výrobu a montáž atypických saunových kabin a infračervených 
prohřívacích kabin na míru, které ovládají regulátory taktéž vlastní výroby. Dále pak vyrábí a dodává kompletní 
wellness provozy, parní kabiny a kompletní sortiment saunových topidel a doplňků pro saunování, a to jak pro 

privátní, tak i pro komerční využití.

Společnost při výrobě používá široký sortiment 12 druhů materiálů, které dováží především z Finska, Německa 
a Rakouska. Tyto materiály zpracovává tak, aby dodaly kabinám zcela originální styl a vzhled. Specifikem je 
vodorovné uložení palubkového obkladu a jedinečná panelová konstrukce saunových kabin, která umožňuje využít 
každý centimetr prostoru.

Specialitou jsou bezrámové skleněné dveře zbroušené pod úhlem 45º, což umožňuje precizní detaily i minimalizuje 
ztráty energie. Zákazníci často využívají spojení relaxace v teple s muzikoterapií a s požitkem z barev. 

„DYNTAR – Originál je jen jeden.“

Ing. Karel Dyntar, MBA – majitel a zakladatel společnosti.
Dnes jsou privátní sauny něco jako domácí kino. „Snažíme se nekopírovat, neinspirovat se konkurencí, hledáme 
vlastní cesty.“ „Sauna je o interiéru a ergonomii. Pocity uvolnění a dobré nálady navodí přirozenost tvarů. I proto 
spolupracujeme s mladými tvůrci. Sauna Vizio vznikla v rámci diplomové práce Šárky Finsterlové, i když jí původně 
ve škole nevěřili, že se dá její návrh vyrobit a bude funkční.“ Lehátko Organic se stolkem navrhla Hana Jindrová, 
tehdy čerstvá absolventka, a autorkou zatím posledních návrhů je opět začínající nadějná designérka Jana Černá. 
„V uspěchané době přetížených manažerů je důležité relaxovat.“ Saunové kabiny se umísťují od sklepa až po půdu, 
od garáže po zahradu, záleží na prostoru a preferencích zadavatele. Nicméně stále ještě převládá konzervativní 
názor, že sauna má být ve sklepě a pro čtyři lidi. Ale i do velké vily si můžete pořídit malou kabinu. To, že sauna 
zmenšuje svoje rozměry, neznamená, že omezuje možnosti. „Saunování je o pocitech a relaxaci, a to vám vaše 
domácí kabina dopřeje, kdy chcete, vyhřátá je za třicet minut.“ 

„DYNTAR - Nejkrásnější zážitek.“

Firemní vize společnosti DYNTAR
Smyslem naši práce je přinášet zákazníkům ten nejkrásnější zážitek. Umožnit jim svobodu relaxace v prostoru 
vytvořeném jen pro ně. Zbavovat je stresu a napětí z jejich každodenního pracovního vytížení. Proto naše kabiny 
nevyrábíme, ale tvoříme.

Saunové kabiny DYNTAR jsou vytvářené se záměrem přinést soulad a souznění člověka s prostorem, který jej 
obklopuje. Designéři společnosti DYNTAR vytvářejí prostory, kde uživatel doslova splývá se saunou samotnou. 
Nechává své myšlenky ukolébat v náruči přizpůsobené křivkám jeho těla. Křivkám, které v jemně gradujícím rytmu 
horizontálních linií vystupují z vnějšího pláště a znovu se poklidně navracejí. DYNTAR sauny jsou místem, kde jsou 
lidé tváří v tvář opravdu spolu. Jsou útočištěm před rychlým tempem doby.

DYNTAR sauny jsou zaoblené proto, aby prostor útulně plynul, stejně jako myšlenky a snění. DYNTAR sauny se stávají 
nedílnou rovnocennou součástí každého interiéru. A přeneseně i každodenního života lidí. Originální DYNTAR sauny 
se vymykají zažitým vertikálním liniím. Díky našemu individuálnímu přístupu ke každé zakázce máte možnost zvolit 
si barevné řešení povrchu a docílit tak snadného sladění s vaším interiérem. Adekvátní ergonomie je u saunování 
především ze zdravotního hlediska velmi důležitá. Jedině v takto navržené sauně můžeme dosáhnout rovnoměrného 
prohřátí celého těla.

„Za každou tvořivou prací stojí myšlenka, která je pilířem celého návrhu. Její jedinečnost pak odráží osobitost 
konečného výsledku.“

D
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„DYNTAR – pro ty, co vyžadují profesionální přístup, 
originalitu řešení a vysokou kvalitu provedení.“

Historie společnosti DYNTAR, spol. s r. o.

Rok Událost

1991 Založení společnosti (první společnost v ČR zabývající se výrobou saunových kabin).

1992 Vyrobena první saunová kabina.

1993 Dokončena výstavba výrobního objektu ve Vitiněvsi a zahájen provoz.

1994 Specializace výhradně na výrobu a montáž saunových kabin a wellness.

1995 Prezentace vlastních produktů na veletrhu Regenerace v Praze.

1998 Obchodní značka „Sauny Dyntar“.

1999 Otevření vlastní pobočky v sídle společnosti.

2000 Zařazení infra kabin do portfolia.

2003 Rozšíření výrobních a skladových prostor na 1650 m2.

2003 Otevření dalšího vlastní pobočky v Praze na Vinohradech.

2007 Změna právní formy - společnost s ručením omezeným, změna názvu firmy. na DYNTAR spol. s r.o.

2009 Přestěhování pražské pobočky z Vinohrad na Prahu 9 – Prosek.

2009 Otevření v pořadí již třetí pobočky tentokrát v Brně – Bystrci.

2009 Rozšíření pobočky a kancelářských prostor ve Vitiněvsi na 360 m2.

2011 Zahájena spolupráce s českou designerkou. Z této spolupráce vznikla sauna Vizio.

2012 Rozšíření výrobní řady saunových kabin o sauny Cuvio a Mini Relax.

2013 Přestěhování brněnského showroomu do větších prostor v blízkosti brněnského výstaviště – Nový Tuzex.

2014 Ve spojení s designery vytvoření nového konceptu sauny Mayo a ergonomického relaxačního lehátka Organic.

2015 Modernizace výrobních prostor, která se týkala budovy i strojního vybavení. Redesign brněnské pobočky –   

 vystavení vířivé vany a funkční kabiny, kde je možnost si produkty vyzkoušet.
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Sauna MAYO - odpočinek těla i mysli
Sauna MAYO je jedinečným důkazem precizního a současně nadčasového designu. Modely MAYO jsou vytvořeny se 
záměrem přinést soulad. Souznění prostoru, člověka a myšlenky. Začlenění sauny do interiéru, aby ladila se svým 
okolím. Aby se stala nedílnou rovnocennou součástí běžného interiéru domácnosti. Aby uživatel splynul se samotnou 
saunou. Nechal své myšlenky ukolébat v náruči přizpůsobené křivkám jeho těla. Křivkám, které v jemně gradujícím 
rytmu horizontálních linií vystupují z vnějšího pláště a znovu se poklidně navracejí. Hrany pláště jsou zaoblené. 
Prostor tak útulně plyne, stejně jako myšlenky a snění. Originální sauny Mayo se vymykají zažitým vertikálním liniím. 
A přeneseně i každodenního života lidí. Díky našemu individuálnímu přístupu ke každé zakázce máte možnost zvolit 
si barevné řešení povrchu a docílit tak snadného sladění s vaším interiérem.

MAYO vyrábíme ve dvou velikostních variantách:

MAYO S - rozměr: 200 x 125 x 220
1 rozměr – 4 varianty barevného provedení

Materiál: vnitřní obklad Aspen, venkovní obklad 
Překližka – Akrylový nástřik. 

Interiér: ergonomicky tvarované lavice – 
kombinace překližka a aspenový masiv, LED 
pásky, reproduktory, atd. 

Topidlo: Dyntar SAWO – 3,6 kW/230V 

Regulace: D-Control 

MAYO L - rozměr: 220 x 175 x 220 
1 rozměr – 4 varianty barevného provedení

Materiál: vnitřní obklad Thermoaspen, venkovní 
obklad Překližka – Akrylový nástřik. 

Interiér: ergonomicky tvarované lavice – 
kombinace překližka a thermoaspenový masiv, 
LED pásky, reproduktory, atd. 

Topidlo: Dyntar SAWO – 6 kW/400V 

Regulace: D-Control 

MODELOVÉ ŘADY
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Sauna VIZIO
Prostor organických linií sauny VIZIO nabízí možnost přizpůsobit tvar různým polohám těla člověka. Adekvátní 
ergonomie je u saunování především ze zdravotního hlediska velmi důležitá. Jedině v takto navržených saunách 
můžeme dosáhnout rovnoměrného prohřátí celého těla. Nelze samozřejmě zapomínat ani na fyzické pohodlí. V 
klasické sauně jsou lavice nepohodlné a těžko na nich hledáme příjemné polohy – zážitek ze saunování je v takové 
sauně přirozeně podstatně menší. VIZIO navíc pojímá saunování jako tradiční společenskou událost, prostor je proto 
řešen tak, aby spolu návštěvníci sauny mohli snadno komunikovat.
Čím pohodlnější relaxační prostředí v sauně vytvoříme, tím většího komfortu ze saunování můžeme nabýt. Jakými 
jinými prostředky dosáhnout větší obliby sauny než pohodlností vnitřního vybavení?

Sauna VIZIO se vyrábí v jednom rozměru:

MODELOVÉ ŘADY

DYNTAR VIZIO – rozměr: 240 x 175 x 210
1 rozměr – 4 varianty barevného provedení

Materiál: vnitřní a venkovní obklad Thermoaspen

Interiér: ergonomicky tvarované lavice – lepený 
thermoaspenový masiv a tyče o průměru 3 cm, 
LED pásky, reproduktory, atd. 

Topidlo: Herkules – 9 kW/400V 

Regulace: D-Control 
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Sauna DYNTAR OUTDOOR
DYNTAR OUTDOOR přináší dokonalou relaxaci v soukromí vaší zahrady. Sauna není pouze potírna, ale je to celý 
soubor dalších částí, jako je například odpočívárna a ochlazovna.

Pokud se bavíme o privátní sauně, je nám jasné, že do sauny přijdeme nazí, pouze v kiltu, županu, nebo ručníku a 
jdeme se rovnou prohřát. Po lázni je potřeba se ochladit, a to nejlépe v ochlazovací kádi nebo pod polévacím vědrem 
a ulehnout v odpočívárně na ergonomicky tvarovaná lehátka. A právě naše venkovní sauna DYNTAR OUTDOOR vám 
toto vše umožňuje na 15 m2.

Venkovní sauny DYNTAR OUTDOOR mají pultovou střechu a vnější stěny z masivní thermoborovice napuštěné olejem.
Zastřešená terasa je součástí sauny a slouží pro umístění odpočívárny, grilu, nebo případně i ochlazovny.
Vnitřní prostor potírny si můžete vybrat z naší široké materiálové nabídky.

Pro samotnou stavbu od vás potřebujeme pouze základovou desku a přívodní kabel 5x2,5 CYKY. Venkovní sauny
DYNTAR OUTDOOR mohou obsahovat i topidla na dřevo, které ještě více dokáží umocnit pocity a přinést vám 
netušené relaxační uvolnění.

MODELOVÉ ŘADY

DYNTAR OUTDOOR – rozměr: 600 x 225 x 300 
1 rozměr – 4 varianty barevného provedení

Materiál: vnitřní a venkovní obklad Thermoborovice

Interiér: Topol, LED pásky, reproduktory, atd. 

Topidlo: SAWO – 9 kW/400V 

Regulace: DIDI
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Sauna DYNTAR MINI RELAX
DYNTAR MINI RELAX = plnohodnotný saunový zážitkem na malé ploše. Kabiny jsou vybaveny plnohodnotným saunovým 
elektrickým topidlem s výkonem 3,6kW, které se připojuje do běžného zásuvkového okruhu 230V s jističem 16A. Díky tomu 
můžete minisaunu umístit opravdu kdekoliv. Další výhodou jsou její výborné izolační vlastnosti, naprosto srovnatelné s běžnou 
saunou. Z kabiny neuniká žádné teplo ani vlhkost, nemusíte tak mít obavy o interiér svého bytu a jeho vybavení. Saunu DYNTAR 
MINI RELAX můžete bez starostí postavit v ložnici do rohu nebo kamkoliv jinam se vám zlíbí.

MODELOVÉ ŘADY

DYNTAR MINI RELAX 
rozměry: 140 x 100 x 200 cm

160 x 100 x 200 cm
180 x 120 x 200 cm 

3 rozměry – 12 variant barevného provedení

Materiál: obklady stěn thermoaspen/aspen, 
interiér thermoaspen/aspen, osvětlení Rainbow, 
reproduktory

Topidlo: SAWO 3,6 kW 

Regulace: D – Control
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ATYPICKÉ SAUNY NA MÍRU

Finská sauna
Každá naše saunová či infra-kabina je panelové samostojné konstrukce, umožňující i případnou demontáž  
a „přestěhování “. Díky této konstrukci není sauna napevno připevněna k podlaze ani zdi a nedojde tudíž k jejich narušení.

Proč nepoužíváme svislý, ale vodorovný obklad? Protože maximálně využijeme daný prostor, nemusíme dodržovat 
násobky palubek. Palubky jsou stejnoměrně prohřívány vzhledem k jejich uložení v jedné dané výšce. Vámi nejžádanější 
a nejoblíbenější způsob prohřívání těla. Je zárukou duševní i tělesné relaxace, zvyšuje odolnost organismu před 
respiračními onemocněními (lze ji považovat za prevenci před chřipkou), odbourává škodlivé látky z těla.

Zde své tělo prohřejete při teplotách 80 – 110°C. Intenzivní prohřátí v sauně střídáte ochlazením ve sprše nebo  
v ochlazovací kádi. Doporučujeme tento cyklus opakovat dvakrát až třikrát. Nezapomínejte na to, že stejnou délku 
strávenou v sauně, trávíte i v odpočinkové místnosti. Saunování ve finské sauně se stane Vašim životním stylem 
a oblíbeným způsobem trávení času s rodinou nebo přáteli. Délku pobytu v sauně určuje jen Váš pocit a touha po 
příjemné relaxaci a odpočinku.
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Bio-Sauna 
Bio-sauna (60°C) nebo též AROMA – BYLINNÁ sauna (použitím saunových ovocných a bylinných směsí) vznikla 
díky spojení topidla s aktivním výparníkem. Je určena pro ty, kdo mají rádi saunování při nižších teplotách s vyšším 
poměrem vlhkosti.

Naše patentovaná unikátní dotykové regulace D-Control Vám dává jistotu, že budete mít vždy nastaven ideální 
poměr mezi teplotou a vlhkostí. Jedinečný systém dotykového regulátoru ovládá všechny známá zařízení Vaši sauny, 
jako je barevné relaxační osvětlení Rainbow (pro Colorterapii), reproduktory BOSE (pro Muzikoterapii). Projasněte si 
svou mysl a obklopte se pohodou a klidem.

ATYPICKÉ SAUNY NA MÍRU
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Infračervená prohřívací kabina:
Infračervená prohřívací kabina v žádném případě nenahrazuje klasickou saunovou lázeň. Jedná se o zcela odlišný 
druh relaxace, a navíc se liší i principem a způsobem obsluhy. Princip je především ve způsobu prohřívání těla.

Zatímco v sauně se tělo prohřívá díky výrazně vyšší teplotě okolního vzduchu, v infračervené kabině k němu dochází 
vlivem tepelného záření, jež se podobá např. kachlovým kamnům.

Co je infračervené světlo?

„Infračervené tepelné záření je součástí spektra elektromagnetických 
vln, k nimž patří i viditelné světlo. Přenos tepelné energie probíhá pomocí 

elektromagnetické oscilace, která vychází ze zářícího povrchu 
a převádí se při styku s tělem na teplo.“

Spínání pohybovým čidlem:
Díky způsobu prohřívání těla není důležité mít uzavřený prostor kabiny a už vůbec není důležitá teplota okolního 
vzduchu. To znamená, že není potřeba v kabině regulovat teplotu a tudíž je možné pro spínání našich kabin použít 
pohybové čidlo. Tento způsob spínání kabin snižuje náklady na provoz opravdu na minimum, protože kabina je 
připravená pouze tehdy, když ji opravdu využíváte. Čidlo je umístěné na lavici a kabina se spouští v momentě jeho 
zakrytí vaším tělem. Vaše tělo se tak rázem ocitne v ideální poloze pro přijímání infračerveného záření.

ATYPICKÉ SAUNY NA MÍRU
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Kombi Sauna - ideální relaxace
Spojením technologií došlo k vytvoření ideálních kabin pro všechny, kteří se nespokojí pouze s klasikou. Právě pro 
takové naše zákazníky doporučujeme kombi-saunu jako ideální řešení. Po náročném dni se uvolníte ve finské sauně 
– dvě hodiny pohody a klidu. Pokud se budete chtít pouze rychle prohřát, tak si na dotykovém ovladači D-Control 
zvolíte symbol pro Infra a během pár sekund se můžete prohřát a uvolnit Vaše ztuhlé svaly. I zde platí, že vše je 
vyráběno pouze našimi pracovníky v našem výrobním závodě. Všechny naše sauny/ infrakabiny jsou originální na 
míru dle Vašich požadavků a poskytující designově a ergonomicky vyvážená řešení.

ATYPICKÉ SAUNY NA MÍRU
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Venkovní sauny DYNTAR - Spojení s přírodou
Atypické na míru vyráběné venkovní sauny jsou naší specialitou. Dokážeme vytvořit takou kabinu, které perfektně 
doplní exteriér vaši zahrady. Najdeme a doporučíme takový tvar, způsob vytápění a napojení na ochlazovací část tak, 
aby vám saunování ve vaši nové sauně přinášelo jen radost a maximální relax. Vždy respektujeme okolní stavby ať 
už samotný dům, pergolu, nebo přístřešek pro auto.

Venkovní
sauny
spojte se
s přírodou
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ATYPICKÉ SAUNY NA MÍRU
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DYNTAR wellness produkty
Máme celou řadu produktů, které jsou vhodné pro naše Dyntar sauny a tvoří dokonalý saunovací zážitek.

1.   Ochlazovací káď ROYAL

2.   Relaxační nábytek KARASEK

3.   Sunsky

4.   Infrasky

5.   Vířivky Hydropool

6.   Relaxační lehátko ORGANIC PLUS 

7.   Infračervená lehátka ALEMANNO

8.   Parní lázně DYNTAR

Wellness
produkty
pro jedinečnou
relaxaci
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Velmi
rozdílný svět
To jsou naše
předváděcí centra
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Kontakty na společnost DYNTAR spol. s r.o.
Vyberte si způsob, který Vám nejlépe vyhovuje a ozvěte se nám. Nejraději máme osobní kontakt v našich předváděcích 
centrech nebo v sídle společnosti, kde vystavujeme vždy několik saun, infrakabin a příslušenství. Projednat můžeme 
i Dyntar Wellness. Těšíme se na Vás.

Navštivte nás
v našich převáděcích centrech

předváděcí centrum Sauny Praha
Zubrnická 845/3, 190 00 Praha 9 – Prosek, Česká Republika
+420 602 430 677 | E-mail info@dyntar.cz

Po - Pá 9:00 – 17:00
Je možno si sjednat schůzku i mimo tuto pracovní dobu
a to na uvedených telefonech.

předváděcí centrum Sauny Jičín
Vitíněves 132, 506 01 Jičín, Česká Republika
+420 602 246 139 | E-mail info@dyntar.cz

Po - Pá 8:00 – 16:00
Je možno si sjednat schůzku i mimo tuto pracovní dobu 
a to na uvedených telefonech.

předváděcí centrum Sauny Brno
BVV-Nový Tuzex, Bauerova 10, 603 00 Brno - Pisárky, Česká Republika
+420 602 334 682 | E-mail info@dyntar.cz

Po - Pá 10:00 – 17:00
Je možno si sjednat schůzku i mimo tuto pracovní dobu
a to na uvedených telefonech.

předváděcí centrum Brno



„Nejkrásnější zážitek.“
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