Suunnittele unelmiesi Kotikylpylä
www.sunsauna.fi

Sun Sauna Kotikylpylä –
Lauantai joka päivä!
”Laadukas ja toimiva Kotikylpylä muodostuu kolmesta toisiaan tukevasta tilasta: saunasta, pesuhuoneesta ja riittävistä pukutiloista.”
Simo Heikkilä, Sisustussuunnittelija & Arkkitehti
Varsinainen sauna, sen yhteydessä oleva pesuhuone suihkuineen ja puku- tai
kodinhoitohuone pukeutumismahdollisuuksineen muodostavat Kotikylpylän, eli toimivan kokonaisuuden jonka sydämenä itse sauna toimii.

Täysi palvelukokonaisuus samasta paikasta
Sun Saunan Kotikylpylä sisältää itse saunan sisustustuotteiden
lisäksi myös suunnittelu- ja mitoituspalvelun, kuvalliset
asennusohjeet ja kotiinkuljetuksen. Tarvittaessa voit vielä
täydentää pakettia myös asennus- ja rahoituspalveluilla
jotka myös löytyvät kätevästi kauttamme.
Sauna kannattaa ottaa mukaan jo talon tai remontin suunnitteluvaiheeseen. Suunnitelmaa
saunan suhteen laatiessa kannattaa huomioida millaiseen käyttöön sauna on tulossa,
montako henkilöä sinne pitää mahtua
kerralla, millainen on toiveesi lauteen
mallin sekä materiaalien sävyjen
suhteen. Kun alustava visio on
luotu, on myös toteutuksen
budjetointi helpompaa!
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Sun Saunan Kotikylpylä-palvelukonsepti tukee sinua matkan varrella:

Visio

• Käytettävissä olevan tilan koko
• Monelleko ihmiselle sauna suunnitellaan?
• Omat toiveet mallin, materiaalien jne. suhteen

Tarjouspyyntö

• Keskustelu asiantuntijamme kanssa
• Yksityiskohtien miettiminen yhdessä, tavoitteena oikeiden
raamien löytäminen tarjouksen tekemistä varten!

Tarjous

•
•
•
•

Tuki

Tilaus

Toimitus

Mittakaavassa oleva pohjakuva saunatilan layoutista
Suuntaa antavat 3D-värikuvat ratkaisusta
Panelointi- ja valaistussuunnitelma
Kustannuslaskelma halutusta saunapaketista

• Projektin edetessä voit pyytää ajankohtaisia neuvoja
kuhunkin työvaiheeseen!
• Suositukset lauteen istuinkorkeudesta ja lasiseinän
mitoituksesta

• Toimitusaika paketille noin 2-4 viikkoa, riippuen toimitussisällöstä
• Tilausvahvistuksen mukana Sun Saunan tietopaketti, joka
sisältää: kuvalliset asennusohjeet tuotteille sekä ohjeistuksen
pohjatöitä varten (esim. sähköjohdon paikka kuituvaloja varten
ja lauteen vahvikkeiden oikeat paikat sekä korkeudet seinissä).

• Kun mitat ja toimitussisältö on tarkistettu ja käyty yhdessä läpi,
menee Kotikylpyläsi tuotantoon.
• Toimitus saapuu kotiovelle

Omassa Kotikylpylässä arki ei paina, ja saunan lauteilla voi rentoutua vaikka joka ilta.
Lempeissä löylyissä viihdytään yksin
tai yhdessä. Olipa kotisi ja perheesi
pieni tai suuri, Sun Saunalta löytyy
sopiva ratkaisu jokaiseen tilaan ja
tarpeeseen!

4

ClassicKotikylpylä
Classic – mallin Kotikylpylä on tunnettu pehmein ja pyörein linjoin
muotoilluista lauteistaan. Parhaiten
laudemallin muotokieli pääsee oikeuksiinsa L- ja U-mallisten istuinlauteiden kanssa.
Käytännöllisyyteen ja toimivuuteen on myös panostettu: Kaareva ja ergonominen kulmaselkänoja
tukee miellyttävästi selkää ja lauteiden väliritilä tuo
turvallisuutta pienimmillekin saunojille. Lauteiden
rallitukset sekä alalaude runkoineen on kokonaan
purettavissa ilman työkaluja siivousta varten.
Saunatilan seinä- ja kattopaneeleiksi suosittelemme Classic-mallissa valitsemaan pyöreäreunaisen eli
STP-pontilla varustetun tervaleppä- tai lämpöhaapapaneelin, joka jatkaa lauteen aloittamaa designia
myös saunan seinissä sekä katossa. Pakettia voit täydentää kuituvalaistuksella, lasiseinällä tai lasiovella
sekä kiukaalla. Pesu- ja pukuhuoneen puolelle valikoimastamme löytyy pesu- ja pukuhuoneen penkit,
sekä pisteenä ii:n päälle kankainen markiisituoli terassille vilvoittelua kaipaavalle saunojalle.
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Classic-mallin laudepaketti
Laudemallin materiaalivaihtoehdot:

Rungot ja kiinnitystarvikkeet:

• Istuin- ja jalkalauteen materiaalin voit valita vapaasti neljästä vaihtoehdostamme: tervaleppä,
lämpökäsitelty haapa, lämpökäsitelty tervaleppä
ja jättiläistuija

• Runko on havuliimapuuta (42x66 mm) ja vaneria.

• Selkänojat, istuin- ja jalkalauteen pyöristetty
etuprofiili sekä väliritilät valmistetaan joko lämpökäsitellystä haavasta tai tervalepästä.
• Laudepaketin runko valmistetaan liimapuurakenteisesta havupuusta.

Ylä- ja alalaude:
• Ylälauteen vakiosyvyys on 540 mm .
• Ylälauteen vakiokorkeudet ovat 1050 ja 1150 mm
lattiasta (muokattavissa asennusvaiheessa).
• Erikoistilaukset myös muut ylälauteen syvyydet
mahdollisia.
• Ylä- ja alalauteen vakioväli 430 mm (muokattavissa asennusvaiheessa).

• Laudejaloissa on säätötassut 20 – 40 mm säädöllä.
• Kiinnitysruuvit ovat sähkösinkittyjä tai messinkipäällysteisiä, hyvin kosteissa tiloissa kestäviä.
• Rungon mukana tulee aina myös vanerilappuja,
jotka auttavat rungon paikalleen sovittamisessa!

Jakkarat ja nousutasot:
• 1-nousuisen saunajakkaran koko: 400x765 mm
(korkeus 380 mm).
• 2-nousuisen saunajakkaran koko: 550x765 mm
(korkeus 550 mm).
• Jakkara voidaan valmistaa myös erikoismittaisena toivomasi mitoituksen mukaan.
• Jakkaran materiaalivaihtoehtoina tervaleppä tai
lämpökäsitelty puu.

Selkänojat ja väliritilät:
• Ylä- ja alalauteen väliset suojaritilät estävät lauteiden väliin putoamisen, saunomisturvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää!
• Selkänojat ovat kallistettuja, joten istuma-asento
on mukava ja ergonominen.
• Materiaalivaihtoehdot selkänojiin ja väliritilöihin
ovat lämpökäsitelty haapa sekä tervaleppä

Lue lisää osoitteesta:
www.sunsauna.fi/tuotteet-ja-palvelut/saunanlauteet/classic-design-laude

RelaxKotikylpylä
Relax-mallisto on muotokieleltään
pelkistettyä, linjakasta ja jyhkeää.
Malli sopii hyvin esimerkiksi moderniin kivitaloon, isoihin saunatiloihin
tai vaikkapa kelohirsisen mökkisaunan lauteeksi!
Ilmeensä Relax-malli saa normaalia leveämmistä
laudelaudoista (120 – 190 mm). Laudelaudat kulkevat lauderalleissa pituussuuntaan. Lauteen rallit ja
runkorakenne on samaan tapaan kätevästi purettavissa kuin Classic- ja Wave-malleissa.
Suosituimmat paneelit Relax-lauteen kaveriksi ovat
lämpökäsitelty tervaleppä sekä eksoottinen lämpökäsitelty magnolia. Lämpötervaleppäisen paneelin
leveys on 120 mm ja magnoliapaneelin 145 mm, molemmat paneelit ovat teräväreunaisia eli STS-ponttilla varustettuja. Leveyden ja pontin muodon ansiosta
ne sopivatkin erinomaisesti juuri Relax-lauteen yhteydessä käytettäviksi!
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Relax-mallin laudepaketti
Laudemallin materiaalivaihtoehdot:
• Tervaleppä (120 ja 140 mm leveä)
• Lämpökäsitelty tervaleppä (120 ja 140 mm leveä)
• Lämpökäsitelty haapa (120 ja 140 mm leveä)
• Jättiläistuija (140 ja 190 mm leveä)

• Ylä- ja alalauteen vakioväli 430 mm (muokattavissa toiveesta).
• Selkänojat ja väliritilät tehdään 120 mm leveästä
laudasta, materiaali sama kuin lauteessa.

Rungot ja kiinnitystarvikkeet:

• Lämpökäsitelty magnolia (185 mm leveä)

• Runko on havuliimapuuta (42x66 mm) ja vaneria.

Ylä- ja alalaude:

• Laudejaloissa on säätötassut 20 – 40 mm säädöllä.

• Ylälauteen vakiosyvyydet ovat 550 mm (120 mm
leveät laudelaudat) ja 610 mm (140 ja 180 mm leveät laudelaudat).
• Ylälauteen vakiokorkeudet 1050 ja 1150 mm
(muokattavissa toiveesta).

• Kiinnitysruuvit ovat sähkösinkittyjä tai messinkipäällysteisiä, hyvin kosteissa tiloissa kestäviä.
• Rungon mukana tulee aina myös vanerilappuja,
jotka auttavat rungon paikalleen sovittamisessa!

• Erikoistilauksesta myös muut ylälauteen syvyydet
mahdollisia.

Lue lisää osoitteesta:
www.sunsauna.fi/tuotteet-ja-palvelut/saunanlauteet/relax-laudepaketti

WaveKotikylpylä
Wave-malli on Kotikylpylä-tuoteperheen uusimpia jäseniä. Laude yhdistää Classic-lauteesta tutut kaarevat
muodot Relax-mallista tuttuun jyhkeään muotokieleen ja leveisiin laudelautoihin.
Malli sopii hyvin kaiken kokoisiin ja näköisiin saunatiloihin. Ylä- sekä alalauteen etureunat on valmistettu kaarevilla etuprofiileilla ja istuinlauteen laudelaudoitus kulkee ralleissa pitkittäissuuntaisesti.
Paneelipuolella yleisin valinta kohdistuu leveisiin
lämpötervaleppä ja lämpömagnoliapaneeleihin.
Toisaalta kapeampi ja pyöreän reunan omaava
STP-paneeli luo saunaosastoon komean kontrastin
leveän Wave-mallin kanssa. Kokonaisuutta täydentää tuttuun tapaan saunan ja pesuhuoneen välinen
lasiseinä tai lasiovi, saunan katossa tai istuinlauteen
etureunassa sekä selkänojissa oleva kuituvalosarja
sekä IKI:n tai KAJO:n laatukiuas.
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Wave-mallin laudepaketti
Laudemallin materiaalivaihtoehdot:
• Tervaleppä 140 mm
• Lämpökäsitelty tervaleppä 140 mm

• Kiinnitysruuvit ovat sähkösinkittyjä tai messinkipäällysteisiä, hyvin kosteissa tiloissa kestäviä.
• Rungon mukana tulee aina myös vanerilappuja,
jotka auttavat rungon paikalleen sovittamisessa!

• Lämpökäsitelty haapa 140 mm
• Jättiläistuija 140 mm

Selkänojat ja väliritilät:
• Tervaleppä tai lämpöhaapa

Rungot ja kiinnitystarvikkeet:
• Runko on havuliimapuuta (42x66 mm) ja vaneria.
• Laudejaloissa on säätötassut 20 – 40 mm säädöllä.

Nousutasot:
• Vakionousutaso 500x800 mm (korkeus 380 mm),
1-nousuinen.
• 2-nousuinen taso tehdään aina asiakkaan toivomien mittojen mukaisesti, yleisin koko on
600x800 mm (korkeus 550 mm).

Ylä- ja alalaude:
•

Vakiosyvyys ylälauteelle 600 mm

• Ylälauteen vakiokorkeudet 1050 ja 1150 mm
(muokattavissa toiveesta)

Lue lisää osoitteesta:
www.sunsauna.fi/tuotteet-ja-palvelut/saunanlauteet/wave-laudepaketti

SwingKotikylpylä
Swing Kotikylpylän ehdoton etu on
puhtaanpidon helppous. Lauteen rallielementit kiinnittyvät puurunkoon
pikakiinnikkeillä.
Pikakiinnikkeissä on myös saranamekanismi minkä ansiosta elementit voi jättää pystytasoon kuivumaan pesemisen jälkeen. Valmiit elementit on helppo asentaa, laudepaketin asennus vie aikaa vain 1-2
tuntia!
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Swing-mallin laudepaketti
Laudemallin materiaalivaihtoehdot:

Rungot ja kiinnitystarvikkeet:

• Tervaleppä tai lämpökäsitelty haapa

• Laudepaketti sisältää lauteen rungon, kiinnitystarvikkeet sekä vanerilappuja rungon sovitusta
varten.

Ylä- ja alalaude:
• Rallielementtien syvyydet ylä- ja alalauteessa
ovat valintasi mukaan 400, 500 tai 600 mm.
• Istuinkorkeus on vapaasti valittavasti, koska lauteessa ei ole laudejalkoja. Suosituksemme kuitenkin ylälauteen ja katon väliin jätettävästä vapaasta tilasta on 1100 - 1200 mm.

Selkänojat ja väliritilät:

• Runko on havuliimapuuta (42x80 mm).
• Kiinnitysruuvit ovat sähkösinkittyjä tai messinkipäällysteisiä, hyvin kosteissa tiloissa kestäviä.

HUOM! Swing Clean- mallissa (yhteisösaunoihin tarkoitettu malli) lauteen runko on RST- tai
HST-terästä. Mallin tarkemmat tiedot löytyvät
kotisivuiltamme ”Yhteisösaunat”-osiosta.

• Välitilan ritilät + selkänojat kuuluvat pakettiin,
materiaali sama kuin lauderalleissa.
• Selkänoja kallistettu.

Lue lisää osoitteesta:
www.sunsauna.fi/tuotteet-ja-palvelut/saunanlauteet/swing-laudepaketti

LogKotikylpylä
Sun Sauna Log-mallin Kotikylpylä on
toinen vuoden 2014 uutuusmalleistamme. Malli on leveistä liimalankuista
tehty laude, joka nostattaa mielikuvia
perinteisestä suomalaisesta saunasta.
Lauteethan olivat saunoissamme alun
perin hyvin pelkistettyjä, leveistä lankuista valmistettuja tasoja joita myös lavaksi
kutsuttiin. Leveä laude hirsiseinineen
on kokonaisuus jonka mittasuhteet ovat
tasapainossa!
Log-mallin pelkistetty muotokieli sopii niin mökin/kesäasunnon hirsiseinäiseen rantasaunaan, kuin modernimman kivi-, hirsi- tai puutalon saunaan. Sen oivallinen
kiinnitysratkaisu mahdollistaa erillisten laudelankkujen
irrotuksen kädenkäänteessä: Laudelankut on helppo pestä lauteiden molemmilta puolilta!
Täydentävinä sisustuselementteinä hirsisten seinien
puuttuessa voit valita tumman ja leveän magnolia tai
lämpötervaleppäpaneelin saunan seiniin sekä kattoon,
himmeän ECO-mallin laudevalaistuksen sekä lasiseinän
savunharmaalla sävyllä tai perinteisemmän tervaleppäkarmillisen lasioven.
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Log-mallin laudepaketti
Laudemallin materiaalivaihtoehdot:
• Kuusi naturel, ruskeaksi ja mustaksi sävytetty.

Ylä- ja alalaude:
• Ylälauteen syvyys 600, jalkalauteen syvyys 1200
mm. Jalkalaude jatkuu ylälauteen alle, seinän asti.
• Laudelaudan leveys noin 200 mm.
• Istuinkorkeus 1050 tai 1150. Myös muut korkeudet tarvittaessa.

Selkänojat:
• Materiaali sama kun lauteessa. Yksi 200 mm laudelauta.

Rungot ja kiinnitystarvikkeet:
• Laudepaketti sisältää lauteen rungon, kiinnitys
tarvikkeet sekä vanerilappuja rungon sovitusta
varten.
• Kiinnitysruuvit ovat sähkösinkittyjä tai messinki
päällysteisiä, hyvin kosteissa tiloissa kestäviä.

Lue lisää osoitteesta:
www.sunsauna.fi/tuotteet-ja-palvelut/saunanlauteet/log-laudepaketti

Lasiseinät
ja -ovet
Saunan ja pesuhuoneen välinen lasiseinä ei toimi vain tilan jakajana, se
toimii myös tilojen yhdistäjänä. Lasiseinä avartaa tilaa ja luo lasin sävyyn
sointuvan laatan avulla spa-henkisen
kokonaisvaikutelman sauna- ja pesutiloihin.

”Lasiseinän lisäksi tilavaikutelmaa voi
tehostaa saunasta pesuhuoneeseen
jatkuvalla kattopaneloinnilla sekä
tunnelmallisella valaistuksella, joka
näkyy saunasta pesuhuoneeseen”
Simo Heikkilä, Sisustussuunnittelija & Arkkitehti.
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Lasiseinän sävyvaihtoehdot:
Lasiseinämme ovat saatavissa seuraavilla
eri sävyvaihtoehdoilla:
• pronssi
• savunharmaa
• kirkas
• vihreä
• etsattu (satiinilasi)
• pronssietsattu
• savunharmaaetsattu

Sopivaa sävyä pohtiessasi kannattaa miettiä mikä
sävyvaihtoehdoista sopii parhaiten yhteen pesuhuoneen laatoituksen kanssa.

Lasien mitoitus
Yleensä lasiseinän sivulasi(t) tehdään puolikorkeina,
eli seinän alaosa tehdään laatasta.

Lue lisää osoitteesta:
www.sunsauna.fi/tuotteet-ja-palvelut/
lasiseina-ovi

Saunan
valaistus
Saunan tunnelmalliseen valaistukseen riittää epäsuora puun pinnasta
heijastava valaistus. Viihtyisässä saunassa valaisin ei näy, valo tuodaan
sinne missä sitä saunomistunnelman
ja turvallisuuden vuoksi tarvitaan.
Valikoimastamme löytyvät niin laudekuitusarjat kuin kattokuitusarjat
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Laudevalaisinmallit

Kattovalaisinsarjat

• ECO-mallin laudevalaisin (Sisältää 10 watin polttimon, saunan sisälle asennettavat erillisen muuntajan sekä projektorin 1P44-suojausluokituksella,
kuitunipun sekä kuvalliset asennusohjeet.)

Cariitti Oy:n valmistamat asennusvalmiit kattokuituvalaisimet sisältävät projektorin, muuntajan, kuitunipun, lukkorenkaat sekä kiuasvalon. Jokainen
sarja sisältää yhden kiukaan päälle asennettavan
kiuaskuidun (paksuus 4 mm) sekä halutun määrän
muualle kattoon tulevia kuituja (paksuus 2 mm). Kuitusarjojen määrät ja pituudet ovat seuraavanlaiset:

• ECOPlus-mallin laudevalaisimen (Sisältää 10
watin polttimon, saunan sisälle asennetavat erillisen muuntajan sekä projektorin 1P44-suojausluokituksella, kuitunipun, lasisen kattokuidun sekä
kuvalliset asennusohjeet.)

Laudevalaisimien kuitujen määrät:
• 10-kuituinen (Kuitujen pituus 1,4 – 2,0 metriä,
sopii suoraan istuinlauteeseen)
• 16-kuituinen (Kuitujen pituus 1,4 – 1,6 metsiä,
sopii pieneen L-mallin istuinlauteeseen)
• 22-kuituinen (Kuitujen pituus 1,4 – 3,2 metriä,
sopii isoon L-mallin sekä pieneen U-mallin istuinlauteeseen)

• 1+4-kuituinen kattovalaisin, kiuaskuidun pituus
3,5 m ja muiden kuitujen 2,5 – 3,5 m.
• 1+7-kuituinen kattovalaisin, kiuaskuidun pituus
3,5 m ja muiden kuitujen 2,5 – 3,5 m.
• 1+10-kuituinen kattovalaisin, kiuaskuidun pituus 3,5 m ja muiden kuitujen 3,5 – 4,0 m.
Kattovalaisinsarja sisältää kuivaan tilaan asennettavan projektorin joka voidaan asentaa esimerkiksi
tekniseen tilaan, apukeittiöön tai pukuhuoneeseen.
Kuituja voi käyttää myös esimerkiksi valaisemaan
kiukaan takana sijaitsevaa koristekiviseinää.

• 32-kuituinen (Valaisimessa on 2 kappaletta
16-kuituisia projektoreita jotka kytketään samaan
muuntajaan. Sopii hyvin isoon U-mallin sekä vastakkain istuttaviin istuinlauteisiin.)
• 44-kuituinen (Valaisimessa on 2 kappaletta
22-kuituisia projektoreita jotka kytketään samaan
muuntajaan. Sopii hyvin isoon U-mallin lauteen
sekä vastakkain istuttaviin suoriin ja vastakkain istuttaviin L-mallin istuinlauteisiin.)
• EcoPlus-mallin kattokuitu (Lasipäällysteisen kattokuidun pituus 5,0 metriä, kuidulla oma projektorinsa.)

Lue lisää osoitteesta:
www.sunsauna.fi/tuotteet-ja-palvelut/saunanvalaistus

Kiukaat
Sun Saunan Kotikylpylän kruunaa laadukas kiuas. Tyylikkäät IKI-Kiuas Oy:n valmistamat IKI- ja KAJO-kiukaat tehdään
käsityönä korkealaatuisista materiaaleista
ja ruostumattomasta teräksestä. Saat
tarjouksen mukana suunnittelijamme
suosituksen juuri sinun saunaasi sopivista
kiuasmalleista.

Tutustu IKI:n kiuasmalleihin:
www.ikikiuas.fi

Tutustu KAJO:n
kiuasmalleihin:
www.kajokiuas.fi

Lue myös Saunablogistamme vinkkejä oikeanlaisen
kiukaan valitsemisesta.
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Muut saunatuotteet

Lue lisää osoitteesta:
www.sunsauna.fi/tuotteet-ja-palvelut/
saunatuotteet

Muut saunatuotteet

Kotikylpylä-tunnelma jatkuu pesu- ja pukutilojen puolelle Sun Saunan kalusteiden avulla. Sisustusarkkitehti Simo Heikkilän suunnittelemat penkit ja jakkarat ovat todellinen ”piste ii:n päälle”!

Penkit, tuolit ja jakkarat

Penkit, tuolit ja
jakkarat
Kotikylpylääsi voit täydentää pesu- ja pukutilojen
puolella lisäkalusteilla. Pesu- ja pukuhuoneen penkkimme sekä markiisituolimme jatkavat saunasta
alkavaa designia aina vilvoittelutiloihin saakka. Kaikki Kotikylpylä-lisäkalusteet ovat sisustusarkkitehti
Simo Heikkilän kätten tuotoksia. Muotoilu ja harkitut yksityiskohdat tekevät penkeistä, tuoleista ja
jakkaroista kokonaisuuteen sulautuvia.

Pukuhuoneen penkki
Pukuhuoneen penkin sisällä voit säilyttää
esimerkiksi pyyhkeitä, laudeliinoja ja saunavirvokkeita!

Mitat: Syvyys 400 mm, leveys 1165
tai 1465 mm

Lue lisää osoitteesta:
www.sunsauna.fi/tuotteet-ja-palvelut/
saunatuotteet/kylpyhuoneen-pukuhuoneenkalusteet
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Penkin kansimateriaali ja jalat:
tervaleppä
Laatikon materiaali: koivuvaneri

1-nousuinen saunajakkara

2-nousuinen saunajakkara

Pesuhuoneen penkkimme on suunniteltu kestämään jatkuvaa käyttöä kosteissa
tiloissa. Penkin kannen lämpökäsitelty
puumateriaali, metalliset jalat sekä kumipäällysteiset säätötassut takaavat tälle
tyylikkäälle kalusteelle pitkän elinkaaren.

Saunajakkarassa on sama muotoilu kuin
pesu- ja pukuhuoneen penkeissä. Jakkaroihin voit valita saman materiaalin
kuin lauteisiinkin. Jalkojen päässä olevien
säätötassujen ansioista voit säätää penkin
korkeutta.

2-portainen jakkaramalli sopii hyvin saunoihin joissa istuinlauteen korkeus lattiasta on yli 1050 mm. Myös iäkkäämpien
sekä liikuntarajoitteisten on mukavampi
ja turvallisempi kulkea lauteille sekä sieltä
pois 2-nousuisen jakkaran avulla.

Mitat: Syvyys 400 mm, leveys 865 tai
1165 mm

Mitat: Syvyys 400 mm, leveys 765
mm ja korkeus 380 mm

Mitat: Syvyys 550 mm,
leveys 765 mm

Penkin kansimateriaali: lämpökäsitelty puu

Materiaalit: tervaleppä ja lämpökäsitelty puu

Materiaalit: tervaleppä ja lämpökäsitelty puu

Jalat: pulverimaalattu teräs

Säätötassut: teräs, muovi ja kumi

Säätötassut: teräs, muovi ja kumi

Säätötassut: teräs, muovi ja kumi

Penkit, tuolit ja jakkarat

Pesuhuoneen penkki

Sun Saunan turvallisuustuotteet

Sun Saunan
turvallisuustuotteet
Turvallisuutesi on meille ensisijaisen
tärkeää, siksi teemmekin jatkuvaa
tuotekehitystä myös turvallisuuskalusteiden puolella. Valikoimastamme
löydät monen mallisia suoja- ja jalkakaiteita parantamaan saunomisturvallisuutta.

Lue lisää osoitteesta:
www.sunsauna.fi/tuotteet-ja-palvelut/
saunatuotteet/kiuaskaiteet
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Kaiteet ja nojat

Kiuaskaide, L-malli

Kiuaskaide, U-malli

Jalkakaide, L-malli

Materiaali: tervaleppä tai
lämpökäsitelty puu.

Materiaali: tervaleppä tai
lämpökäsitelty puu.

Materiaali: tervaleppä tai
lämpökäsitelty puu.

Jalkakaide, suora malli

Nousukaide

Materiaali: tervaleppä tai
lämpökäsitelty puu.

Materiaali: tervaleppä.

Saunanhoitotuotteet
Saunanhoitotuotteet

Viihtyisä Kotikylpylä on myös puhdas.
Puhtaanapito on helpompaa oikeanlaisten hoitotuotteiden avulla. Voit
tilata lauteelle ja lasiseinälle omat
puhdistus- ja hoitotuotteet helposti
meidän kauttamme.
Lauteen hoitopaketti
• Hoitopaketti sisältää kaksi pulloa Sun Sauna
laudesuojaa, lauteiden pesuaineen ja kahvallisen pesusienen.

Lasiseinän- ja oven hoitopaketti
• Lasiseinän- ja oven hoitopaketti sisältää
yhden purkin lasien pesuun tarkoitettua
savipohjaista valmistetta, pesusienen sekä
lasin hoito-ohjeet. Savivalmiste sopii myös
erinomaisesti laatta- ja teräspintojen puhdistamiseen.

Lue lisää osoitteesta:
www.sunsauna.fi/tuotteet-ja-palvelut/
saunatuotteet/hoitotuotteet

Lisäpalvelut
Jotta saunaremonttisi tai uuden saunan
rakentaminen sujuisi mahdollisimman mutkattomasti aina suunnittelun ja tilaamisen
jälkeen toimitukseen, ja siitä edelleen löylyihin saakka tarjoamme myös seuraavat
Kotikypylä-palvelut.

Suunnittelu
Vanha sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”
pitää paikkansa! Tarjoamme asiakkaillemme kustannusvapaan suunnittelupalvelun, joka sisältää:
• Saunan tilasuunnitelman (suositukset oven & kiukaan paikasta, mitoituksesta, laudemallista, materiaaleista jne.) ja CAD-pohjakuvan saunatilasta.
• Saunan valaistussuunnittelun: Ohjeita oikeanlaisen valaisimen valintaan, sekä sijoittamiseen
saunatilassa.
• Saunan panelointisuunnitelman ja paneeleiden
menekkilaskelman.
Suunnittelupalvelun saat automaattisesti pyytäessäsi tarjouksen meiltä. Palvelun saat suoraan kotisivuiltamme (saunan suunnitteluohjelman, suunnittelulomakkeen tai yhteydenottopyynnön kautta) sekä
vierailemalla Jyväskylän tai Vantaan myymälässämme. Jyväskylän seudulla voit pyytää edustajamme
myös suoraan kotiisi tekemään suunnitelman saunastasi!

Suunnittele
unelmiesi
sauna!
www.sunsauna.fi
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Asennus

Rahoitus

Sun Saunan kautta voit ostaa Kotikylpyläsi myös
valmiiksi asennettuna. Palveluun voit valita vapaasti
joko ”avaimet käteen”-paketin tai vain tiettyjä osioita seuraavista:

Kotikylpylän voit hankkia myös joustavalla rahoituksellamme!

• uusien eristeiden ja tuuletusrimojen asennuksen

Voit valita omaan budjettiisi sopivan kuukausierän
sekä maksuajan. Lisätietoja rahoituksesta sekä itse
rahoituspäätöksen saat vaivattomasti ja nopeasti ottamalla yhteyttä Sun Saunan myyntiin.

• laudepaketin, valaistuksen, paneeleiden sekä lasiseinien/lasiovien asennuksen

Esimerkki 3000 euron Kotikylpyläpaketin hinnasta:

• paneeleiden asennuksen muihin tiloihin (pesu- ja
pukuhuone)

• 12 kk maksuajalla kuukausierän määrä 175,00 €

• mittauskäynti/aloituspalaveri ennen asennusta
• vanhan saunasisustuksen purkutyöt

• huolto-ohjeet

• 24 kk maksuajalla kuukausierän määrä 95,00 €
• 40 kk maksuajalla kuukausierän määrä 60,00 €
Esimerkkilaskelmassa 3000 € luotolle
24 kk:n maksuajalle todellinen vuosikorko on
12,22%. Todellinen luoton hinta on 3349,58e. Luotto on mahdollista maksaa pois myös aikaisemmin
ilman kuluja. Luoton myöntää Pohjola - Pankki Oyj.

Lue lisää osoitteesta:
www.sunsauna.fi/tuotteet-ja-palvelut/palvelut

Sun Sauna Oy

Sun Sauna Oy

Kuormaajantie 40

Petikontie 1

40320 Jyväskylä

01720 Vantaa

0403 470 220

0403 470 230

Avoinna:

Avoinna:

ma-pe 9:00-16:30

ma-pe 10:00-18:00

la sopimuksen mukaan

la 10:00-14:00, kesällä suljettu

www.sunsauna.fi
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