Saunakirja tarvikkeista
Kiuassaunaan, Infrasaunaan ja Yhdistelmäsaunaan

!

Tässä pdf-kirjassa voit tutustua
laitteisiin, joilla voit tehdä saunastasi
entistä viihtyisämmän
terveyskeskuksen.
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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.
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Usva LED-höyrylähde, vaihtuvalla värivalolla, nyt
kiuassaunaan, kombisaunaan 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
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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
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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

RGB-NAUHAPAKETTI (5M)
RGB-nauhapaketti (5m) sisältää: 1 kpl LED muuntaja
60 W, 12 V, IP66, 1 kpl LED nauha RGB 1p65 5050
7,2 W / m, 10 mm leveä, 1 kpl RGB ohjain RF
kaukosäätimellä 12/24V 144/288W + pistotulppa
muuntajalle.
Saunan valaistusta toteuttaessaon hyvä muistaa että saunan
valaisimien tulee kestää kuumuutta ja kosteutta. Saunakeskus LED
saunavalot ovat suunniteltuja asennettaviksi saunaan - ne ovat
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vesitiiviitä ja lämmönkestäviä valaisimia. Vesitiiviit, IP65 suojatut, LED nauhat sopivat
mainosti epäsuoraksi valaistukseksi saunaan, keittiöön, ulkotiloihin (esim. terassille),
kylpyhuoneeseen sekä muihin kosteisiin asennuskohteisiin. Kostean tilan LED nauha
on helppo asentaa: nauha kiinnitetään puhtaaseen pintaan kiinnitystarralla, kytke
nauha johtojen avulla muuntajaan ja asennus on valmis! Voit katkaista vesitiiviin LED
nauhan lyhyempiin osiin tai jatkaa sitä tarpeen mukaan mutta muista, että on hyvä
varata noin 30 W tehoa per 5 metriä nauhaa. Oikean tunnelman saunaan saa hyvällä
tunnelmavalaistuksella. Saunan valojen ei saa olla voimakkaita, saunassa ei tarvita
paljon valoa. LED-valot ovat mainio valinta saunaan koska niillä saa toteutettua juuri
sopivan valaistuksen saunaasi ja ne todellakin auttavat luomaan tunnelmaa. LED valot
sopivat saunaan myös siksi että ne omat huomaamattomia. LEDit on helppo piilottaa
lauteiden väliin. LED-valot voidaan asentaa saunaan monella eri tavalla; suosituin
tapa on asentaa ns. LED saunavalosarja joka sisältää kaikki tarvittavat komponentit
yhdessä kätevässä paketissa. LED saunavalosarja sisältää muuntajan, 12-osaisen
jakorasian, johdot, 12 kpl LEDiä sekä kuristesukkia LEDien ja johdon liitoskohtia
varten. LED saunavalosarja on helppo asentaa. Saunavalosarjoihin on saatavilla myös
kiuasLEDejä, joilla voit valaista kiukaan kivet sekä kiukaalta nousevan höyryn. Kuvissa
LED-nauha ja RGB kaukosäädin. Tee tilaus täältä:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=39&tuote=703

LED
SAUNAVALOSARJA
12-OSAINEN
PAKETTITARJOUS! LED
Saunavalosarja 12-osainen
teräskehyksellä (12xLED) + 1kpl
KiuasLED, lämmin valkoinen.
VALMIS LED saunavalosetti,
jossa mukana 1 kpl KIUASLED.
LED Saunavalosarja voidaan asentaa useaan eri käyttökohteeseen, kuten esimerkiksi
saunaan, terassille, olo- tai makuu- huoneeseen, takkahuoneeseen, keittiöön tai
eteisaulaan. Ominaisuuksia: 12 x 0,2W + 1 kpl. KIUASLED 230V / 50Hz . IP 54
(muuntaja IP20). LEDeissä messingin tai teräksen värinen asennuskehys.
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Pintalämpötilan nousu on matala, max 20 astetta. LEDin valonjakokulma on 80 astetta
1 vuoden takuu. Käyttöikä on jopa 50 000h. Hyvä tietää asennettaessa: Reiän koko
LEDejä varten 12mm. Verkkolaite ja liitäntärasia sisältyvät pakkaukseen, kytkettävä
esim. vesitiiviiseen kytkentälaatikkoon lauteiden alle. Muuntajassa johto+pistotulppa
mukana (irroitettavissa, voidaan kytkeä 230V verkkojännite suoraan/kiinteästi
muuntajalle). Kaikkia LEDejä ei ole pakko kytkeä, LEDit toimivat ilman että kaikkien
tarvitsee olla kytkettynä. Voit tilata lisää KIUASLEDejä, jolloin voit tehdä haluamasi
setin. Liittimiä max. 12 LEDiä varten, ei voi kytkeä enempää. Johtojen pituudet: 12osainen: 4 x 3 metriä, 4x 4 metriä, 4 x 5 metriä. KiuasLED: 5 metriä

Tilaa tästä linkistä:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=39&tuote=705

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
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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
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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
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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.
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Tervaleppälauteet ja haapalauteet erilaisilla
penkkirakenteilla.
Katso lisätietoa ja tee tilaus täältä:

http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=80&level=2

Kiukaat yhdistelmäsaunoihin
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.
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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.
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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. Paraffiiniöljyllä voi suojata myös muita
puuesineitä kuten leikkulautoja, massiivipuisia pöytäpintoja, viilupintaisia ovia, yms.
Koska infrapunalämmössä hikoillaan normaalia enemmän, suosittelemme
suojaamaan lauteet ja selkänojat parafiiniöljyllä.
Tee tilaus netissä täältä:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=35&tuote=385
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Katso ja osta saunaasi sopivin kiuasmalli täältä:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=45&level=2

Toteutettuja yhdistelmäsaunoja
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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.
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- 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
Lämpimin terveisin,
SUOMEN SAUNAKESKUS OY
Seppo Metsälä

!
Toimitusjohtaja
Ekonomi
Vientimarkkinoija, kurssi VI
PFA-jäsen
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