Uusi saunakonsepti omakoti- ja rivitaloihin
Kiuasssauna, infrasauna tai yhdistelmäsauna samassa tilassa
Kuluneen kymmenen vuoden aikana olemme toteuttaneet yli 2000 infralämmöllä lämpiävää
saunaa sekä yksityiskäyttöön että julkitiloihin mm. kuntosaleille. Tästä kertyneen kokemuksen
pohjalta suosittelemme harkitsemaan seuraavia vaihtoehtoisia ratkaisuja toteutettaessa saunoja
omakotitaloihin ja rivitaloihin.
Infrasaunan ja yhdistelmäsaunan ideaali mitat
Suosittelemme saunan sisämitoiksi
- leveys 180 cm ( tila vaikka makailla infralämmössä)
- syvyys 120 cm (tilaa sekä kiukaalle että infralämmölle)
- korkeus 220 cm (saunan ei tarvitse olla tätä korkeampi, 205 jopa riittää)
- oven leveys 90 cm (rakennusmääräysten mukaan)
- ilmarako oven alla vain 3-4 cm (infralämpö ei karkaa oven alta)
- sisämitat 60 cm jaolla, jolloin voi käyttää hyödyksi 60 cm leveät lämmityskalvot
Panelointi ja koolaus
Suosittelemme 12 x 68/50 mm tervaleppäpaneelia, jonka läpi infralämpö tulee tehokkaasti
saunatilaan. Toimitamme paneelit valmiiksi mittoihin katkottuina joko tarkkaan mittoihin sahattuina
tai seinän ja katon mitta + 10 cm. Sahaus tarkkkoihin mittoihin rakennuspaikalla. Suosittelemme
pystykoolausta 30 cm välein keskeltä keskelle 2 x 4 cm rimoituksella, jolloin infralämpökalvot on
helppo asentaa.
Penkki- ja laudevaihtoehdot

- Suora penkki, 50 x 180 cm
Jos saunasta tehdään pelkkä infralämpösauna ilman kiuasta, voidaan asentaa pelkkä penkki
saunan takaseinälle ja täyspitkä selkänoja takaseinään.

- Ylös nostettava suora penkki, 50 x 175 cm
Kun käytetään ylös nostettavaa
Kikka-laudepenkkiä, saadaan
saunalle helppo siivous ja
infrapunasaunaa voivat käyttää
myös mm. pyörätuolia käyttävät.
Penkki toteutetaan saunan mittojen
mukaan.

- Tuntu riippulaude, istuimet kolmelle
Koska infrapunasaunassa viihdytään yleensä paljon kauemmin kuin kiuassaunassa kannattaa
harkita istumismukavuutta ja tarjota asiakkaille vaihtoehtona myös Tuntu-riippulaude, mitat leveys
180 cm x syvyys 75 cm

- Ylös nostettava 2-tasoinen Kikka-laude helpottaa saunan puhdistusta.

- Trallit lattialle toimitamme mittojen mukaan.

Infralämmitysvaihtoehdot
Yhdistelmäsaunan infralämmitykseen suosittelemme kahta eri vaihtoehtoa.
1. Saunakeskus INFRASAUNASETTI
Suosittelemme asennettavaksi max 12 mm paksun paneelin taakse kotimaiset infralämpökalvot.
Niitä löytyy eri kokoja verkkokaupastamme sivulta: http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?
cat=35&level=2 Vakiomittaisen saunan kalvoiksi sopivat vakiomittaiset kalvot kokoa 60 x 160 mm,
teho a 480 W.
Kalvojen asennussuunnitelma:
- Takaseinälle: 3 kpl
- Sivuseinille 2 x 2 kpl
- Kattoon, penkin päälle 1 kpl
Yhteensä 8 kpl a 480 W, teho yht. 3,84 kW, 16 A sulake ja syöttö vikavirtasuojan takaa.
Kalvot liitetään yhteen Saunakeskuksen pikaliitin johtosarjalla. Silikoninen kattojohto ja johtosarja
liitetään syöttökoteloon saunan penkin alle, jonne vedetään sähkösyöttö säätimeltä.
Asennusohjeet tästä linkistä: http://www.saunakeskus.fi/useruploads/files/
2014,%20ASENNUSOHJEET%20INFRASAUNASETTI.pdf
2. Kotimaiset Duetto - infrapunalämmittimet
Jos panelointina halutaan käyttää paksumpaa 15 mm vakiopaneelia, voidaan saunan infralämmitys
toteuttaa kotimaisilla Duetto lämmittimillä. Lämmittimien koko on 31 x 91 x 3 cm ja teho a 900W.
Suosittelemme lämmittimet asennettavaksi seuraavasti:
3 kpl lauteen taakse pystyyn + nojailuritilät päälle
1+1 kpl penkin päihin + nojailuritilät päälle
1 kpl jalkojen taakse penkin alle ilman ritilää
Yhteensä 6 kpl a 900 W, teho yht. 5,4 kW. Jos ottotehoa
halutaan pienentää, voidaan lämmittimet
asentaa 2+2+2 sarjaan, jolloin ottotehoksi saadaan 3 x 450 W
eli vain 1,35 kW.
Duetto - lämmittimiä toimitetaan sekä mustalla että harmaalla
lasilla. Mainitse tilattaessa kumpi vaihtoehto tulee toimitukseen.

Infralämmön säädin: Saunakeskus is1
Suositttelemme infralämmön ohjaukseen kehittämäämme Saunakeskus is 1 säädintä, joka
asennetaan saunan ulkopuolelle kuivaan tilaan. Sillä säädetään haluttu saunan lämmitysaika ja
lämpötila ja max 100 W valon lähteen toiminnat.
Lisää tietoa ohjaimesta tästä linkistä: http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=55&tuote=513

Kiuasvaihtoehtoja
- Vuolux Kairo - torni 6 kW
Lisätietoja ja tarjous, ks. http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=45&tuote=545

- Aurinkokiuas Kide 6 K, 6 kW
Lisätietoja ja tarjoushinta: http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=45&tuote=463
Valaisinratkaisu

- RGB Led-valonauhapaketti infrasaunaan:
- http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=39&tuote=703
Höyrystin

- USVA Led - höyrylähde
Ks lisää tietoa linkistä: http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=39&tuote=581
Äänentoisto

- iPod soitin: http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=39&tuote=683
Tarjoamme mielellämme juuri teidän markkinoimaanne konseptiin sopivan saunakokonaisuuden.
Pidämme tärkeänä, että asiakas voi valita myös infralämpövaihtoehdon sillä palautteet yli 2000
tyytyväiseltä asiakkaaltamme vakuuttavat, että infrasaunalla on paikkansa ja sen käyttö on jopa
paljon ahkerampaa kuin kiuassaunan. Sitä tukee myös se, että infrasaunan vaatima
sähkönkulutus on alle puolet kiukaan sähkölaskusta. Lisäämällä infrasaunavaihtoehdon annamme
asiakkaalle terveyttä edistävän tavan saunoa ja mahdollisuuden säästää sähkökuluissa.
Kun haluat juuri teille räätälöidyn saunapaketin kokonaistoimituksina, ota yhteyttä.

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.
Ota saman tien yhteyttä ja pyydä tietoa ja tarjous. Tehdään yhdessä juuri teidän tarpeisiinne
parhaiten toimiva yhdistelmäsauna.
Lataa tästä: ”Opas terveelliseen saunomiseen”:
http://www.saunakeskus.fi/useruploads/files/Infrasaunaopas_low.pdf
Soita heti 040 3123221 tai mailaa seppo@saunakeskus.fi
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