


Originální sauny  
DYNTAR 

 
VÝROBA - MONTÁŽ - SERVIS 

 
Společnost DYNTAR® spol. s r.o. byla založena v roce 1991  Karlem Dyntarem.  

 
Na počátku jejího vzniku se zabývala kompletní výrobou nábytku a vybavení 

interiérů pro komerční prostory. 
 

Společnost patří s 20 % podílem na českém trhu mezi tři největší producenty 
saunových kabin a uvědomuje si tak svoji silnou pozici na místním trhu. 

 
V současné době má společnost  

25 zaměstnanců. 



 „Chtějte od svých produktů víc než jen 
funkci“ 

. 

Co je základní funkcí sauny? Prohřát tělo a pročistit mysl. To, ale dokáže každá 
místnost, kterou obložíte palubkami a do které vložíte topidlo a lavice. Pokud 
chcete mít určitou konkurenční výhodu, pokud chcete dát svému produktu 
přidanou hodnotu, je potřeba inovovat produkty a procesy. 

. 
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Design jako: 
 
• konkurenční výhoda  
• inovativní řešení  
• rozpoznatelný rukopis značky  

. 
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Kvalitativní hlediska designu 
 
• Estetické hledisko 
 
• Ergonomické hledisko 
 
• Psychologicko-sociální hledisko 
 
• Ekologické hledisko 
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Estetické hledisko: 
 
• nepřináší produktu žádnou inovaci 
• vzhled přizpůsobit aktuálním trendům 
• nezapomínat na technologické řešení 
• zohlednit možnosti přepravy a následné montáže u zákazníka 
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Ergonomické hledisko: 
 
• důraz klademe na fyziognomii průměrného člověka 
• procesní ergonomie z hlediska používání tak i údržby 
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Psychologicko–sociální hledisko: 
 
• estetika a ergonomie nestačí 
• klademe důraz na vstřícný pro klientský přístup 
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DYNTAR MINI RELAX 
Ideální relaxace 

do malého bydlení 
 

3 rozměry – 12 variant barevného provedení 
Venkovní rozměry:  140 x 100 x 200cm 

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

 
Topidlo SAWO 3,6 kW, D – Control, Rainbow, reproduktory, obklady 

stěn thermoaspen/aspen, interiér thermoaspen/aspen.  
DYNTAR MINI RELAX je unikátní tím, že nepotřebuje žádnou 

stavební připravenost. Na zemi může být lino, nebo jiná omyvatelná 
krytina a běžný domácí zásuvkový okruh 230V, jištěný 16A jističem. 

 

Ekologické hledisko: 
 
• maximalizující výnosnost materiálu  
• standardizované profily a další polotovary 
• kvalitní přírodní materiály 
• minimum obalových materiálů 
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Návrh designového řešení 
 
Experimentální řešení 
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Konceptuální řešení 
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Syntéza obou řešení – sauna MAYO 
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Syntéza obou řešení – sauna MAYO 
 



Kde nás najdete? 
 

Jičín 
sídlo společnosti, výroba 

Vitiněves 132, Jičín 
sauny@dyntar.cz 

 
Praha 

Showroom 
Zubrnická 845/3, Praha – 9 Prosek 

praha@dyntar.cz 
 

Brno  
Showroom 

BVV-Nový Tuzex Bauerova 10, Brno - Pisárky 
morava@dyntar.cz 

 
www.dyntar.cz, www.saunapoint.cz  
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http://www.dyntar.cz/
http://www.saunapoint.cz/

