Infrapunasaunakirja
Kotimaisista Duetto® - infralämmittimistä
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Tässä pdf-kirjassa on lyhyesti vinkit
miten suunnittelet kiuassaunastasi
myös nopeasti lämpenevän
infrapunasaunan käyttäen
kotimaisia DUETTO-lämmittimiä.
Tutustu myös laitteisiin, joilla voit
tehdä saunastasi entistä
viihtyisämmän terveyskeskuksen.

Asenna nyt Duetot kiuassaunaasi
Saat siitä hyvinvointisaunan saman tien
Duetto® INFRALÄMMITTIMET KIUASSAUNOIHIN
Nyt voit tehdä omasta kiuassaunastasi myös infrapunasaunan!
On aivan eri asia nauttia infralämmöstä omassa isossa saunassa vaikka makaillen
kuin istua jäykkänä pienessä kiinalaisessa kopissa.
Uusi ainutlaatuinen Duetto® infrapunalämmitin on suunniteltu Suomessa, testattu ja
kiuassaunaan hyväksytetty tuote.
Duetot voi kätevästi asentaa Tuntu- riippulauteitten taakse lämmittämään selkää.

!

Duetto®-lämmittimien - etuja
- lämpenevät nopeasti 5 -10 minuutissa - tehokas infrapunasäteily
juuri tehokkaalla taajuudella
- lämmittimen pintalämpötila max 150 astetta antaa tasaisen lämmön

- on käytettävä nojausritilää, joita saa useita eri malleja tai ne voi
tehdä itse mittojen mukaan tai tilata mitoitettuina saunan koon
mukaan.

- - voidaan myös upottaa seinäpanelointiin asentamalla alle
lämmittimien kokoinen tai suurempi vanerilevy, johon lämmitin
ruuvataan kiinni 4 ruuvilla
- päälle asennetaan joko vakiomittaiset nojausritilät tai mittojen
mukaan vaikka koko seinän pituiset nojapuut, noin 80 cm korkeat
- Duetot soveltuvat erinomaisesti esim. muotolauteitten tai Tuntu riippulauteittten taakse asennettaviksi
Lasipintaisen Duetto® infrapunalämmittimen teho/kpl on 900W.
Lämmittimiä voidaan kytkeä rinnan tai sarjaan aina parillinen määrä
kerrallaan.
Kahden lämmittimen tehon tarve on tällöin 450 W/pari. Lämmittimet
lämpenevät hieman hitaammin mutta tehontarve säilyy pienenä.

• Duetto® infrapunalämmitin täyttää uusimmat
viranomaisten asettamat tuoteturvallisuusmääräykset.
• Voidaan asentaa saunaan, kylpyhuoneeseen tai kuivaan tilaan.
• Voit käyttää lämmittimiä samanaikaisesti kiukaan
kanssa.
• Kytkentävaihtoehdot; rinnan- tai sarjakytkentä
• Lämmönlähteenä toimii lasinen lämpöelementti.
• Lämmittimen runko on valmistettu
kuumaa kestävästä sähköä johtamattomasta erikoismuovista.
• Lämmitin on ruostumaton, hajuton ja turvallinen.
• Lämmitin lämpenee ja lämmittää nopeasti
• Pehmeä ja tasainen lämpö koko lasin alueelta
• Huoltovapaa ja helppo puhdistaa.
• Paloturvallinen, ei erillistä sähkövastusta.

• Lämmitin on kosteutta ja kuumuutta kestävä.
• Pöly- ja roiskevesitiivis IP67
• Helppo asentaa seinälle tai kattoon, pystyyn tai
vaakaan.
• Lasisen lämmityselementin ansiosta ei hohda
tyypillistä punaista valoa (infrapunavalo näkyy vasta 600800 C:ssa). Lasin kautta lämmitys on tehokasta.
• Lämmittimien tuottama lämpösäteily on
ominaisuudeltaan terveellistä pitkäaaltoista infrapunasäteilyä.
• Lämmitin lämmittää ihmisiä ja esineitä joihin
lämpösäde kohdistuu.
• Säteilee lämpöä auringon tavoin.
• Tuottaa pehmeää täsmälämpöä silloin kuin haluat.
• Voidaan asentaa ihmiskehon lähelle nojausritilöitten taakse.
• Laajentaa hiusverisuonia hiusverisuonia, vilkastuttaa verenkiertoa ja
lisää aineenvaihduntaa.
• Pitkä käyttöikä, takuu 2 vuotta, julkitilkäytössä 1 vuosi.
Duetto-lämmittimet on FIMKO:n testeissä hyväksytty
kiuassaunalämmittimiksi käytettäväksi joko eri aikaan tai yhtä aikaa
kiukaan kanssa. Lämmittimien infrasäteen aallonpituus on ideaali
6,8-7,3 micrometriä, joka antaa parasta hoitavaa lämpöä.
Katso www.saunakeskus.fi etusivun laskimella tarjous saunaasi
tarvittavista lämmittimistä. Annat vain saunan mitat cm.
Verkkokaupastamme löydät kilpailukykyiset lämmitinpaketit
selkänojineen ja säätimineen eri kokoisiin saunoihin. Katso ja tilaa
linkistä: http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?
cat=32&level=2
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Duetto infralämmityksen säätöön suosittelemme juuri tätä varten
kehitettyä Saunakeskus is 1 - säädintä, joka säätää infralämmön
termostaatin avulla 30-70 asteen välillä valittuun lämpötilaan. Sillä
voidaan säätää myös saunan valaistus ja päälläoloaika 1 minuutista 6
tuntiin. Säätimeen voidan kytkeä myös max 100 W saunan valot,
LED-lämpömittari ja ionisaattori.

Kotimainen Duetto® – infrasaunaelementti IP67
kiuassaunaan
Koko 910x310x31xmm, teho 900 W. lasin väri joko harmaa
tai musta, ilmoita tilattaessa kumpi tulee toimitukseen.
Lämpö max 150 C, taustalämpötila max + 60 astetta. Kehys
tervaleppää. Johto 3 m kuumankestävää silikonia 2x1,5 mm2.
Suojausluokka IP67. Sertifikaatit: FI , GS , GostR. Merkinnät:
CE. Nimellisjännite 230V - 240 V N1 50Hz. Sarjakytkennässä
kahden Dueton tehonottotarve on 450 W. Ks taulukko:
Taulukko 1

Duetto®

Infralämmittimien
sähkökytkentä

ja tehontarve

Lämmittimet kpl

Teho yht. W

Ottoteho
sarjankytkennässä

Kytkentätapa

1

900

rinnan

2

1800

3

2700

4

3600

5

4500

1800 2+2 sarjaan, 1 rinna

6

5400

1350 2+2+2 sarjaan

7

6300

2250 2+2+2 sarjaan, 1 rinnnan

8

7200

1800 2+2+2+2 sarjaan

9

8100

2700 2+2+2+2 sarjaan, 1 rinnnan

10

9000

2250 2+2+2+2+2 sarjaan

450 2 sarjaan
1350 2 sarjaan, 1 rinnan
900 2+2 sarjaan

Infrapunasäteen aallonpituus ideaali: 6,8 - 7,3
mikrometriä. Duetto® -infrasaunaelementti on
ainutlaatuinen. Se on kotimainen infrasaunalämmitin, jonka
yhteiskäyttö kiuassaunan kanssa on testattu 'Sauna- ja IRsauna 2012' -direktiivin vaatimusten mukaisesti. Elementti on
turvallinen käyttää kiukaan kanssa samanaikaisesti tai erikseen.
Duetto - infrasaunaelementti voidaan asentaa vaivattomasti
halutessasi vaaka- tai pystyasentoon. Voit rakentaa mieleisesi
infrasaunan itse valitsemaasi tilaan - kylpyhuoneeseen tai
vaikka vaatehuoneeseen. Duetto® –infrasaunaelementit
kiinnitetään vain neljällä ruuvilla seinään paikalleen.
Ohjausyksikkö asennetaan ohjaamaan lämmitysaikaa ja
huoneen lämpötilaa. Duetto® – infrapunajärjestelmä koostuu
Duetto® – infrasaunaelementeistä ja ohjausyksiköstä.
Halutessasi lämmittimiä isoon tilaan voit suorittaa
sarjakytkennän ja näin saada lämmittimille pienemmän
ottotehon, jolloin voit kytkeä niitä monta yhteen tilaan.
Duetto® infrasaunalämmittimet valmistetaan Suomessa.
Takuu on 2 vuotta yksityisessä käytössä, julkitiloissa takuu on 1
vuosi. Saunan infrapunalämmitintä käytetään samassa
löylyhuonetilassa normaalin kiukaan kanssa. Lämmitin
täydentää saunanautintoasi ja lisää saunan
käyttömahdollisuuksia. Voit saunoa perinteisesti, nauttia
infrasaunan lämmöstä - tai käyttää kiuasta ja infralämpöä
samanaikaisesti. Nautit uudesta kokemuksesta omassa
saunassasi milloin se parhaiten sinulle sopii. Voit kuluttaa
kaloreita, palautua urheilusuorituksen jälkeen, hoitaa
kolotuksia ja kipeytyneitä lihaksia - tai vain nauttia
uudenlaisesta hoitavasta lämmöstä. Paneelin pintaväri on
valintasi mukaan musta tai harmaa ja kehys aina tervaleppää.
Duetto® lämpöpaneelit asennetaan suoraan seiniin

toimituksessa mukana tulevilla neljällä ruuvilla ja peitetulpat
päälle. Ammattimies voi upottaa Duetto- lämmittimet myös
saunan seiniin, jolloin asennetaan taustalle kiinnityslevy
asennusohjeitten mukaisesti. Myös vanhoja kiuassaunoja
voidaan jälkikäteen täydentää infralämmittimillä.
Lämmittimen takana on ilmarako, josta myös takaa tuleva
lämpö lämmittää saunatilaa ja saunojaa. Selkälämmittimet
suojataan nojailuritilöillä, jotka kiinnitetään seinään neljällä
puuruuvilla ja niiden päälle liimataan puutulpat ja asennus on
siisti. Asennusjohdon pituus on 3 m. Johto asennetaan alaspäin
ja voidaan pujottaa saunan ilmaraossa lauteen takaa ja vetää
johdon päät asennuskoteloon lauteitten alle. Katso tuotteen
mukana tulevat asennusohjeet.
NOJAILURITILÄT DUETTO - LÄMMITTIMILLE

Tarjoamme tehdasvalmisteisia lämmittimen mittojen mukaan
suunniteltuja nojailuritilöitä Duetto-lämmittimien eteen
asennettaviksi.
Duetto lämmittimen nojailuritilä on samaa puumateriaalia
kuin lämmittimen kehys eli tervaleppää. Rimojen välit on
mitoitettu niin että keho ei kosketa lämmittimen pintaa
nauttiessasi hyväätekevästä infralämmöstä. Ritilä kiinnitetään
neljällä ruuvilla, joiden päälle liimataan puutulpat.
Duetto Nojailuritilöitä on tehdasvalmisteisena
kahta kokoa.
Kapea malli: 12 välipuuta, tervaleppää MITAT:
korkeus 745 mm, leveys 390 mm, syvyys 59 mm

Kuvassa leveä nojailuritilä Duetoille.
Voidaan asentaa useampia rinnakkain.
12 kpl välipuita , tervaleppää. Antaa
koko selälle hyvän tuen. Mitat: korkeus
745 mm, leveys 495 mm, syvyys 59 mm.

Koko saunan
takaseinän
mittaisen ritilän
voi tehdä myös
itse käyttäen
siihen sopivaa
esim. 2x2 tai 2x 4
cm rimaa
mielellään
tervaleppää tai
samaa puuta kuin
saunan lauteet tai
panelointi. Mittana
on hyvä käyttää tennispalloa, joka ei saisi mennä panelin
raosta läpi.

Asennusvaihtoehtoja eri kokoisiin
saunoihin
2 DUETTOA

3 DUETTOA

4 DUETTOA - 2 vaihtoehtoa
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5 DUETTOA - vakioritilät

7 DUETTOA - kun saunan leveys 2 m tai yli

Kuinka monta lämmitintä kiuassaunaani tarvitsen?
Tämä on helppo laskea saunalaskurilla alla olevasta www.saunakeskus.fi etusivulla
olevasta linkistä:
http://www.saunakeskus.fi/ saunalaskuri_infrapunalammittimet.php

Annat sivustolle vain saunan mitat:
Saunan leveys ....cm Saunan Korkeus .... cm Saunan syvyys .... cm, ja saat saman tien
piirroksen ja tarjouksen vakioritilöillä ja säätimellä
Jos saunassa on paljon ikkunoita, lasiseinää ja iso lasiovi, ota yhteyttä ja
lähetä piirros sähkö-postilla osoitteella: seppo@saunakeskus.fi niin saat
ilmaisen suunnitelman ja tarjouksen saunaan parhaiten sopivasta
lämmitin- yhdistelmästä.

SAUNAN HOITOON SUOSITTELEMME
PARAFIINIÖLJY JA SAUNAN PUHDISTUSAINE

Saunanhoitosetti sisältää 500 ml paraffiiniöljyä ja 500 ml
saunanpesuainetta ja sienen lauteiden pesuun ja öljyn
levitykseen ja suojakäsineet.

Lauteiden ja nojapuiden suojaaminen
parafiiniöljyllä
Saunakeskus paraffiiniöljy on puhdas luonnontuote. Aineen
käsittelyssä ei tarvita suojakäsineitä. Samaa ainetta
käytetäänkin mm. ihonhoitotuotteissa ja hieronnassa.
Paraffiiniöljy on täysin hajuton ja väritön ja se on turvallinen
tuote myös allergisille.
Parafiiniöljy on erityisen hyvä laudesuoja. Aineen annetaan
imeytyä puuhun, jossa sen pienimolekyylisenä aineena hylkii tehokkaasti vettä ja
hikeä. Puun solut pääsevät kuitenkin hengittämään ja koska parafiiniöljyssä bakteerit
eivät elä, puu saa sen avulla tehokkaan suojan. Ainetta voi käyttää myös saunan
muihin puuosiin kuten seiniin, kattoon ja puuoviin. Paraffiiniöljy soveltuu kaikille
puulajeille. Aine tuo puun syyt esiin uudella tavalla, joten kannattaa testata ainetta
ensin lauteiden alapuolelle, jotta voi varmistaa millainen puun väri on käsittelyn
jälkeen.
Puuosat ja lauteet tulee olla kuivat ennen käsittelyä. Lämmittämällä saunan kosteus
poistuu nopeasti ja puun syyt aukeavat ja öljy imeytyy hyvin lämpimään puuhun.
Parafiölypullon voi myös jättää lämpiämään lauteelle, sillä lämmin öljy imeytyy hyvin
puuhun. Aineessa ei ole mitään syttymisvaaraa.
Levityksen voi tehdä sienellä, nukkaamattomalla kankaalla tai pensselillä. Aineen
annetaan imeytyä 1/2 - 1 tuntia ja mikäli aine imeytyy nopeasti, käsittely on syytä
uusia. Lauteiden suojaaminen öljyllä kannattaa uusia aina pesun yhteydessä. Sienen
ja muut välineet voi pestä käytön jälkeen saippuavedellä. Tyhjät pullot tulee hävittää
ympäristömääräysten mukaisesti, ne eivät ole ongelmajätettä.Paraffiiniöljyllä voi
suojata myös muita puuesineitä kuten leikkulautoja, maasiivipuisia pöytäpintoja,
viilupintaisia ovia, yms.
Koska infrapunalämmössä hikoillaan normaalia enemmän,
suosittelemme suojaamaan lauteet ja selkänojat parafiiniöljyllä.

iPod kuuntelulaite ja kaiuttimet saunaan
Koska infralämmössä saunotaan noin puoli tuntia kerrallaan, suosittelemme, että
harkitsette musiikki/radiolaitetta, jonka voi asentaa saunatilaan.

Katso tarjoushinta ja tee tilaus verkkokaupastamme:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=39&tuote=683

iPod kuuntelulaite soittaa kaikkea mitä voit toistaa bluetooth-liitännäisillä laitteilla,
kuten puhelimella, tabletilla tai tietokoneellasi. - Sisäänrakennettu vahvistin. Voidaan asentaa joko saunan sisälle tai ulkopuolelle. Tekniset tiedot: Mitat:
120*92*44,5 mm. Toimitukseen sisältyy: Bluetooth-moduli wavecom4 äänentoisto.
Sähkönsyöttöjohto, pituus 80 cm. Jatkojohto, jolla liitetään sähkönsyöttökaapeli
seinäpistokkeeseen, 200 cm. 4 kpl puuruuveja (16 mm).
Toimitukseen sisältyy: Kaiutinpari, joka soveltuu sauna-asennukseen. Runkoääni
kaikuanturi, joka voidaan kiinnittää löylyhuoneen ulkopuolelle. Kaiuttimet 2 kpl a 25
W sähkömagneettiset / sisältää runkoääni muuntimet. Värinä siirtyy saunan
seinään / kattoon. Näkymätön eli piiloon asennettava kaiutin - ei negatiivista
vaikutusta saunan sisustussuunnitteluun. Helppo asentaa takaseinälle saunaan tai
saunan kattoon puuruuveilla. Lämpötila-alue : -25 ° C 70 ° C. Akustiikka on
voimakkaasti riippuvainen materiaalista. Seinämateriaalin paksuus, muoto ja pinnan
malli vaikuttavat äänentoistoon.

Usva LED-höyrylähde, vaihtuvalla värivalolla, nyt
kiuassaunaan, hybridisaunaan tai infrapunasaunaan.

Sähkökiuassaunaa lämmitettäessä ilmaan vapautuu runsaasti positiivisia ioneja. Tämä
koetaan tunkkaisuutena ja on etenkin sähkölämmitteisten kiuassaunojen ongelma.
SAUNAKESKUS USVA -höyrylähteen tuottamat negatiiviset ionit sitoutuvat ilman
pöylyhiukkasiin (positiivisesti varautuneet hiukkaset) puhdistaen näin ilmaa.
Höyrylähde tuottaa sumua ultraääneen perustuvalla tekniikalla. Keraaminen levy
värähtelee 1,6 Ghz taajuudella ja hajoittaa vesimolekyylit ilmaa kosteuttavaksi
vesihöyryksi. Yhdessä rauhallisesti vaihtuvien värillisten LED-valojen kanssa se luo
saunaan kauniin taianomaisen ja rauhoittavan efektin. Tuotetiedot: Kytketään
verkkovirtaan mukana tulevalla muuntajalla. Käyttöjännite: AC 100-240V/DC12V.
VINKKI! Lisäämällä lähteeseen muutama tippa löylytuoksua saadaan saunaan
miellyttävä pitkäkestoinen tuoksu. Takuu: 12 kk. Mitat: 200x170x190 mm. Teho: 0,86
W. Lämmönkesto: +80°, asennetaan max 1 m korkeudelle kiuassaunassa.
Infrapunasaunassa voi korkeuden vapaasti valita. LEDien käyttöikä: 3000 h. Katso
esittelyvideo Youtubesta: https://www.youtube.com/watch?v=TBXseeoLQWo. Tee
tilaus täältä:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=39&tuote=581

SAUNAN KOSTEUS- JA LÄMPÖMITTARI
Saunakeskus Led- kosteus- ja lämpömittari on
tarkoitettu käytettäväksi saunan lämpötilan ja
kosteuden mittaamiseen. Ledit muodostavat
kauniin valaistuksen ympäristöönsä ja itse
mittariin. Valonväri: Lämmin valkoinen.
Materiaali: Polykarbonaatti / lämpökäsitelty puu.
Mitat: 185x290x20 mm. Käyttöjännite: AC
100-240V/DC12V. Teho: 1,44 W. Lämmönkesto:
+120 °C. LEDien käyttöikä: 30 000 h. Valoteho:
90 lumen. IP-luokitus: IP65
Katso tarjoushinta ja tee tilaus
verkkokaupastamme:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=39&tuote=582

Valaistus luo saunan tunnelman.

SAUNAN LED
VALAISIN
VÄRIVALOILLA

LED-valaisin (46313), RGB, haapa/tervaleppä. Saunakeskus Led-valaisin
on tarkoitettu käytettäväksi sisustukseen, pesutiloihin, saunaan tai terassille
tunnelman luojaksi. LED-valo antaa monia mahdollisuuksia tunnelman
luomiseen. SAUNAKESKUS LED Color Harmony -valaisimilla
saunomiseen saadaan uutta piristävää tai rauhoittavaa efektiä
värivalinnasta riippuen. Kauko-ohjaimessa on monia eri toimintoja ja
värien vaihtumisnopeus ja kirkkaus ovat säädettävissä. Valaisimia voidaan
kytkeä sarjoiksi, jolloin saadaan näyttäviä kokonaisuuksia. Valaisimia on
helppo täydentää myös jälkeenpäin ja niitä kaikkia voidaan ohjata samalla
kaukosäätimellä. Valaisimet kytketään verkkovirtaan mukana tulevalla
muuntajalla. Voi asentaa moneen eri asentoon, vaakaan, pystyyn, viistoon.
Materiaali: Harjattu haapa/ tervaleppä. Mitat: 545x155x60 mm.
Käyttöjännite: AC 100-240V/ DC 12V. Teho: 7,2 W. Maksimi
käyttölämpötila: +120° . LEDien käyttöikä: 30 000 h. Valoteho: 450
lumen. IP-luokitus: IP 65. Kaukosäädin kuuluu toimitukseen.
Suosittelemme tätä luomaan tunnelmaa yhdistelmäsaunaan, jossa
viihdytään pitempään kuin tavallisesssa kiuassaunassa.
Katso tarjoushinta ja tee tilaus verkkokaupastamme:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=39&tuote=583

Cariitti valokuitu 10+1, VP15-G229
Cariitti luo tunnelman - Cariitti on edelläkävijä innovatiivisten valaistusratkaisujen
valmistajana yhdistelmäsaunoihin.
Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin pienten ja keskisuurten saunojen valaisuun. Sarjan
kuidut ovat lasia ja kestävät korkeaakin kuumuutta, kuidut voidaan siis sijoittaa
vapaasti.
Sarjan projektori VP15 on suojausluokaltaan IP44 ja se voidaan sijoittaa saunaan
sisälle. Maksimi asennuskorkeus 80 cm saunan lattiasta. Projektori on täysin äänetön,
eikä siinä ole häiritsevää tuuletinta. Valonlähteenä on 42W halogeenipoltin ja se
voidaan kytkeä suoraan himmennin käyttöön.

Laudekuituvalaistussarja VP15-G229
Toimitussisältö: Projektori,
kuitunippu, kiuaslinssi
Kuitujen pituudet:
4 x 1,4 m
4 x 1,7 m
4 x 2,0 m
4 x 2,3 m
4 x 2,6 m
2 x 2,9 m
2 x 3,2 m
2 x 3,5 m
2 x 3,8 m
1 x 4,0 m (4 mm kuitu kiulun valaisuun)
Lasikuituja ei saa katkaista!
G-Sarjan kuituniput eivät sovellu asennettavaksi valopannan kanssa.
Katso tarjoushinta ja tee tilaus verkkokaupastamme:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=39&tuote=498

Infrasaunan lauteet valmispakettina
Tilaa meiltä laadukkaat laudepaketit, jotka on helppo itsekin asentaa. Toimitamme
vakiomittoina tai tilauksesi mukaan tehtyinä mittatilauslauteina. Katso laajasta
valikoimastamme sopivin laude infrasaunaasi, kiuassaunaasi tai hybridisaunaasi
mahdollisimman mukavalta tuntuva "Tuntu"-laude.
Saunatalon valikoimasta löydät varmasti sopivan ja laadukkaan laudemallin vaativaan
makuun. Tervaleppää, haapaa, radiaalimäntyä tai puumateriaali valintasi mukaan.
Katso ja tilaa saunaasi sopivin laudepaketti täältä:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=40&level=2

Saunatalon lauteet alan ammattilaiselta
Anna meille saunasi mitat ja toiveet, tuleeko lauteista suorat, L-malliset, U-lauteet vai
tasolauteet ja teemme niistä piirroksen ja mallivärikuvat kertovat millaiselta saunasi
tulee näyttämään. Malleja löydät runsaasti saunagalleriastamme sivustolta:

http://www.saunakeskus.fi/galleria-infrapunasaunoista&kansio=8

TUNTU-riippulaudesaunat syvälämmöllä
Tässä tuoteryhmässä esittelemme muutamia vakiovaihtoehtoja toteuttaa oma sauna
Tuntu-riippulauteilla ja infrapunalämmityksellä. Tuntu-riippulauteitten taakse on
myös erittäin helppo asentaa Saunakeskus infrapunalämmittimet joko uudessa
saunassa tai saunaan, jossa on jo muotoillut lauteet ennestään. Mitään erillisiä
nojailuritilöitä ei tällöin tarvita. Kangasnojat tai leppäritilät saatavissa.
Katso ja tilaa saunaasi sopivin ratkaisu täältä:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=51&level=2

"

KIKKA-lauteet alumiinirungolla - ylös nostettavat helppo siivous - myös kuntosaleilla.
*-VOIDAAN NOSTAA
TARVITTAESSA YLÖS SEINÄLLE
*-KIKKA-ALUMIINIRUNGOILLA
RUOSTUMATTOMUUS TAKUU
*-PUUVAIHTOEHTOINA
LAADUKAS KOTIMAINEN
HAAPA, LEPPÄ, NIIDEN
YHDISTELMÄ TIIKERI,
RADIATAMÄNTY TAI
LÄMPÖKÄSITELTY HAAPA
Saunan laudetasot toimitetaan valmiiksi kasattuna. Valmistuksessa on käytetty
ruostumattomia ruuveja. Tasot tehdään asiakkaan mittojen mukaan! Laudetasot
valittavissa pitkittäin, poikittain tai vinottain.
Laudepaketit: Niihin sisältyy istuintaso, keskitaso, askelmataso, kaidepuut, väliritilät 2
kpl sekä valitsemasi alumiiniset lauderungot. Lisävarusteeksi voi valita seinäritilän,
runkojen noston keventäjän sekä laudesuojaksi parafiiniöljyn. Tasojen reunat ovat
aina pyöristetty. Asiakas voi tarvittaessa lyhentää tasoja. Saatavana laudat pitkittäin,
poikittain tai vinottain.
Asiakas voi valita laudeleveyden sentilleen esim. 178 cm. Huomioi, että laudeleveys ei
voi olla seinästä seinään, jos kyseessä kääntyvät rungot. Vähennä siis n.2-4 cm seinien
leveydestä, jolloin rungot mahtuvat kääntymään ylös seinälle ilman, että tasot ottavat
kiinni sivuseiniin.
Valmistuksessa on käytetty vain ruostumattomia ruuveja. Kaikki tarvittavat
kiinnitysruuvit kuuluvat toimitukseen. KOTIMAISTA LAATUTYÖTÄ!
KIKKA-lauderungoissa korostuu eritoten runkojen tukevuus, kestävyys,
ruostumattomuus, keveys, seinälle käännettävyys ja täten siivoamisen helppous.
Kääntyvät KIKKA-lauderungot on ehdoton valinta hygieeniseen saunaan ja etenkin
usein siivottavaan kuntosalisaunaan! KIKKA-lauderungot ovat alumiinia ja nivelet

ruostumatonta terästä. KIKKA-laudeteille on myönnetty avainlipputunnus. KIKKAlauderungoissa ei ole heikentäviä hitsaussaumoja eikä ruostuvia osia.
Saunan lauteet ylös käännettynä:
- Vapauttavat lattian helposti siivottavaksi
- Vapauttavat tilan esim. pyykin kuivaukseen
- Saunan lauteet kuivuvat nopeammin ylös nostettuna
- Infrapunasaunoihin ja yhdistelmäsaunoihin toimitamme juuri niihin suunnitellut
selkänojat ja lattiaritilät.

Tervaleppälauteet ja haapalauteet erilaisilla penkkirakenteilla.
Katso lisätietoa ja tee tilaus täältä:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=80&level=2

Kiukaat infrasaunoihin
Tässä tuoteryhmässä tarjoamme kiuasvaihtoehtoja eri kokoisiin saunoihin. Kiukaan
kanssa voi asentaa joko infrapunakalvot paneloinnin taakse tai pinta-asenteiset
Duetto-infrapunalämmittimet. Kotimaiset laadukkaat kiukaat antavat makoisat,
tasaiset ja myös höyryiset löylyt aina kiuasmallista riippuen. Tulikivi - kiuasmallisto
edustaa laadukkainta designia. Kilpailukykyiset Vuolux-kiukaat tulevat Nivalasta,
mahtavat Magnum mallistot Hollolasta ja TM-testivoittaja Aurinkokiukaat
Tampereelta.

Upotettava Tulikiven Nuoska kiuas sopii tyylikkäästi
infrasaunaan.

Magnum Malja - kiukaan valaisimet kiukaan alaosassa
tuovat saunaan hienon tunnelman.

Aurinkokiuas upotettuna lauteisiin antaa vesisuppilon
ansiosta hyvät löylyt koko kivimäärän alalta.

Nyt on mahdollista saada sekä puukiuas että sähkölämmitteinen kiuas yhdessä ja samassa kiukaassa. Kun tähän
yhdistetään vielä infralämpö niin siitä ei enää saunominen
parane. Aurinkokiuas DUO 200 on ratkaisu 6 - 12 m3
saunaan.

Vuolux Stone antaa pehmeän lämpöiset löylyt.

Katso ja osta saunaasi sopivin kiuasmalli
täältä:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=45&level=2

Duetto®- hybridisaunat KIUAS
+INFRALÄMPÖ

Saunan mitat: 125x125x205 + kiuaskaareva lasiovi. Tässä
Duetto kiuas+infrapunasauna - yhdistelmässä voit nauttia sekä
kiukaan lämmöstä että infrapunan terverysvaikutuksista
tyylikäässä saunassa. Duetto -yhdistelmäsauna antaa sinulle
valinnanvapauden. Valitsetko perinteisen saunan? Heität vettä
kiukaalle ja nautit kipakasta löylystä.
Tai voit valita halutessasi infrasaunan. Duetto yhdistelmäsauna
antaa mahdollisuuden nauttia molempien ominaisuuksista.
Infrasaunan lempeä lämpö, löylyn sihinä ja kihinä
samanaikaisesti. Duetto yhdistelmäsauna on varustettu sekä
kiukaalla että Duetto -infrasaunaelementeillä. Voit valita
kumpaa saunaa haluat käyttää vai käytätkö molempia
samanaikaisesti. Toimituksemme sisältää kaikki tarvittavat osat
saunaan. Seinät toimitetaan kokonaisina levyinä. Seinien pinta
on kovaa laminaattia, sisäverhous on haapapaneelia. Istuimet,
kaiteet, ritilät ja lämmittimien kehykset ovat tervaleppää. Ledvalaistus vakiona. Led valo syttyy kun joko kiuas kytketään
päälle tai infralämmittimet kytketään päälle. Kiuassaunoissa on
raitisilmapuhallin ja poistoilmaventtiilli. Kiuas 3,6 kW
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Voit teettää meillä sopivan saunakokonaisuuden juuri oman tilasi mittojen
mukaan. Lähetä tilan mitat ja toiveesi niin teemme nopeasti tarjouksen.
Katso lisää saunaideoita täältä: www.saunakeskus.fi

Duetto 1-h infrasauna, 4 lämmitintä
Tyylikäs kotimaassa valmistettu infrapunasauna, jossa 4 kpl Duetto
-lämmittimiä, a 900W. Kokonaisteho 3,6 kW. Saunaa varten ei tarvita
vesiliitäntää eikä viemäröintiä, vain töpseli seinään ja saunominen voi
alkaa. Takuu 2 vuotta.
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Toteutettuja Duetto yhdistelmäsaunoja

Tervetuloa Saunakeskuksen
nettisivuille!
www.saunakeskus.fi
Tutki nämä sivut tarkkaan kun
- haluat kysyä tietoja tai tarjousta yli 1000 infrasaunaa
toimittaneelta asiantuntijalta, jolla yli 10 v kokemus
- haluat kiuassaunastasi myös infrapunasaunan
- suunnittelet yhdistelmäsaunaa, jossa kiuas ja
infrapunalämpö samassa tilassa
- haluat terveysvaikutteisen infrapunasaunan
vakiomitoilla tai erikoismitoilla
- tilaat mieluiten kaikki saunatarvikkeet yhdestä
paikasta
- haluat tutkimustietoa infrasaunomisen
terveysvaikutuksista
- kun haluat pikaisen budjettiarvion mitä maksaisi
saunasi
varustaminen joko infrakalvolämmittimillä ja 12 mm
tervaleppäpaneeleilla tai kotimaisilla Duettoinfralämmittimillä.
- Kokeile sivustollamme olevia laskureita ja lähetä
tarjouspyyntö saman tien.
- Liity postituslistallemme etusivun linkistä.

- Katso vielä ideoita muista nettisivun linkeistä,
esim. miten voit tehdä internetissä helposti
lisäansioita: http://m0be.com/sepp119/df14e773
Ota saman tien yhteyttä ja pyydä tietoa ja tarjous.
Tehdään yhdessä juuri teidän tarpeisiinne parhaiten
toimiva yhdistelmäsauna.
Soita heti 040 3123221 tai mailaa
seppo@saunakeskus.fi
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