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Uus kodusaun „Frodo“ on saanud enda 
nime „Sõrmuste isanda“ fi lmi peategela-
se kääbik Frodo järgi. Sauna kuju mee-
nutab Frodo maja, selles on salapära ja 
ebamaisust ning sellest kiirgab vaprust 
ja vastupidavust. Saunas on kaks ruumi 
ning terrass – 3 x 4 m.

Komplekti kuulub:

• seinamaterjal 42 mm kuusk või termomänd, otsa-
seinad ja põrand 28 mm kuusk või termomänd;

• kerise all ja tagaseinas, tule- ja kuumakindel minerit 
plaat;

• eesseinas ümmargune aken Ø 900 mm;

• leiliruumis kahetasandiline L-kujuline lava;

• leiliruumis põrandarest;

• eesruumis pingid panipaikadega;

• leiliruumis 8 mm karastatud pronksklaasist uks;

• lukustatav puidust kolme aknaga välisuks;

• katuse äärtes kaared;

• katusematerjali all SBS aluskate;

• katusematerjal bituumensindel (must, pruun, hall, 
punane, roheline).

UUS! Kodusaun “Frodo”
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Väga lihtne – puitkerisega 1-kambriga saun, kuhu 
kaks mahuvad pikali või neli istuma. Ideaalne ter-
rassile või veekogu äärde, kus ruumi ülearu ei ole 
ning puudub vajadus eraldi pesemisruumi järele. 
Torusaun 220 kaalub ainult 680 kg, mis omakorda 
annab rohkem võimalusi transpordiks ja saunamõ-
nude nautimiseks piiratud võimalustega asukohas.

Kui otsid soodsat ja kompaktset lahendust sauna-
mõnude nautimiseks, siis näe, oledki leidnud.

Torusaun 220

Komplekti kuulub:

• seinamaterjal 28/42 mm, kuusk või termo-
mänd

• kerise all ja tagaseinas tule- ja kuumakin-
del minerit plaat

• saunalava

• põrandarest

• 8 mm karastatud pronksklaasist saunauks

• katusematerjal bituumensindel (must, 
pruun, hall, punane või roheline).

Lisavarustus:

• COZY puuküttekeris kividega

• Harvia puuküttekeris kividega

• Huum HIVE Wood puuküttekeris kividega

• Roostevaba, tulekindel korsten

• Kerisepealne veepaak 30 L

• Tagaseinas poolkuu või täisringklaas 

• Klaasist esisein 

• Valgustus saunas

• Stereosüsteem – (raadio, Bluetooth, USB, 
AUX, kõlarid, antenn)

• Välisviimistlus Sikkens lasuuriga

• Siseviimistlus Tikkurila Saunasupiga.

SAUNAD
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1-ruumiline torusaun, mille ees on pinkidega terrass, 
kus peale kuuma leili on hea lõõgastuda ja keha ka-
rastada. Ideaalne õuele või veekogu äärde, kus ruumi 
ülearu ei ole ning puudub vajadus eraldi pesemisruu-
mi järele. Leiliruumi pikkus on 180 cm ja terrass 57 cm.

Torusaun 250 terrassiga

Komplekti kuulub:

• seinamaterjal 28/42 mm, kuusk või termomänd

• kerise all ja tagaseinas tule- ja kuumakindel 
minerit plaat

• saunalava

• puidust lukustatav saunauks

• kaks akent eesseinas, üks neist avatav 

• põrandarest

• terrassipingid

• katusematerjal bituumensindel (must, pruun, 
hall, punane või roheline).

Lisavarustus:

• COZY puuküttekeris kividega

• Harvia puuküttekeris kividega

• Huum HIVE Wood puuküttekeris kividega

• Roostevaba, tulekindel korsten

• Kerisepealne veepaak 30 L

• Tagaseinas poolkuu või täisringklaas 

• Klaasist esisein 

• Valgustus saunas

• Stereosüsteem – (raadio, Bluetooth, USB, AUX, 
kõlarid, antenn)

• Välisviimistlus Sikkens lasuuriga

• Siseviimistlus Tikkurila Saunasupiga.
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Klassikaline, soodne ning samas ka meie 
kõige populaarsem torusaun. Sauna ümar 
kuju annab leiliruumis hea õhuliikumise ja 
seega ka parima leili. Leiliruum mahutab 
korraga lavale kuni 6 saunalist ning riietumi-
seks on eraldi väike eesruum. 330 torusauna 
on võimalik tellida nii terrassiga kui terrassita 
(nokatsiga) mudelina. 

Komplekti kuulub:

• seinamaterjal 28/42 mm. Kuusk või termomänd.

• kerise all ja tagaseinas, tule- ja kuumakindel 
minerit plaat

• saunalava

• põrandarest

• lukustatav aknaga puituks

• pronksklaasist saunauks

• kaks akent eesseinas, üks neist avatav

• kaks akent tagaseinas, üks neist avatav

• katusematerjal bituumensindel (must, pruun, 
hall, punane või roheline).

Lisavarustus:

• COZY puuküttekeris kividega

• Harvia puuküttekeris kividega

• Huum HIVE Wood puuküttekeris kividega

• Tagaseinas poolkuu või täisringklaas

• Klaasist esisein

• Roostevaba, tulekindel korsten

• Kerisepealne veepaak 30 L

• Valgustus saunas

• Stereosüsteem – (raadio, Bluetooth, USB, AUX, 
kõlarid, antenn).

• Välisviimistlus Sikkens lasuuriga

• Siseviimistlus Tikkurila Saunasupiga

Torusaun 330
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2-kambriline terrassiga torusaun aastaring-
seks kasutamiseks. Ruumikas leiliruum ma-
hutab korraga lavale kuni 7 saunalist. Riie-
tumiseks on eraldi 127 cm laiune ruum ning 
maha jahtumiseks istekohtadega kompakt-
ne terrass. Nii mahub alati kogu seltskond 
mugavalt ära olenemata aastaajast või ilmast.

Meie kliimas ideaalne lahendus sauna aas-
taringseks kasutamiseks keskmise suuruse-
ga seltskonnale.

Torusaun 400 terrassiga

SAUNAD

Komplekti kuulub:

• seinamaterjal 28/42 mm, kuusk või termomänd

• kerise all ja tagaseinas tule- ja kuumakindel 
minerit plaat

• saunalava

• põrandarestid

• puidust lukustatav välisuks

• 8 mm karastatud pronksklaasist leiliruumi uks

• kaks akent eesseinas, üks neist avatav

• kaks akent tagaseinas, üks neist avatav

• katusematerjal bituumensindel (must, pruun, 
hall, punane või roheline).

Lisavarustus:

• COZY puuküttekeris kividega

• Harvia puuküttekeris kividega

• Huum HIVE Wood puuküttekeris kividega

• Roostevaba, tulekindel korsten

• Kerisepealne veepaak 30 L

• Tagaseinas poolkuu või täisringklaas

• Klaasist esisein

• Valgustus sauna ruumides ja õues

• Stereosüsteem – (raadio, Bluetooth, USB, AUX, 
kõlarid, antenn)

• Välisviimistlus Sikkens lasuuriga

• Siseviimistlus Tikkurila Saunasupiga
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Klassikaline, kõige suurem ja ruumikam 
torusaun. Sauna ümar kuju annab lei-
liruumis hea õhuliikumise ja seega ka 
parima leili. Suur leiliruum mahutab kor-
raga lavale kuni 8 saunalist, eraldi on pe-
semisruum ning riietumiseks ja lõõgas-
tumiseks on ruumikas puhkeruum.

Meie kliimasse hästi sobiv aastaringselt 
kasutatav lahendus.

Sauna küttelahenduse võib valida vas-
tavalt enda soovile, kas Harvia või Huum 
puuküttekerise. Kerisepealne veepaak 
tagab leiliruumis mõnusa niiskuse ja 
sealt saab ka leilivee.

Komplekti kuulub:

• seinamaterjal 28/42 mm. Kuusk või termomänd.

• kerise all ja tagaseinas, tule- ja kuumakindel minerit 
plaat

• saunalava

• põrandarestid

• välisuks puidust lukustatav

• pronksklaasist sauna siseuksed

• kaks akent tagaseinas, üks neist avatav

• katusematerjal bituumensindel (must, pruun, hall, 
punane või roheline).

Lisavarustus:

• COZY puuküttekeris kividega

• Harvia Legend 150 puuküttekeris kividega

• Huum HIVE Wood puuküttekeris kividega

• Roostevaba, tulekindel korsten 

• Kerisepealne veepaak 30 L

• Poolkuu või täisringklaas tagaseinas

• Esimene klaassein

• Klaasist vaheseinad

• Valgustus sauna ruumides ja õues.

• Stereosüsteem – (raadio, Bluetooth, USB, AUX, kõla-
rid, antenn).

• Välisviimistlus Sikkens lasuuriga

• Siseviimistlus Tikkurila Saunasupiga

Torusaun 580
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Komplekti kuulub:

• seinamaterjal 28/42 mm, kuusk või termo-
mänd

• kerise tagaseinas tule- ja kuumakindel mi-
nerit plaat

• saunalava

• põrandarest

• 8 mm karastatud pronksklaasist saunauks

• katusematerjal bituumensindel (must, 
pruun, hall, punane või roheline).

Lisavarustus:

• Harvia elektrikeris kividega

• Huum Drop elektrikeris kividega

• Seljatugi 

• Valgustus saunaruumis ja õues

• Stereosüsteem – (raadio, Bluetooth, USB, 
AUX, kõlarid, antenn)

• Välisviimistlus Sikkens lasuuriga

• Siseviimistlus Tikkurila Saunasupiga

Tänu oma väikestele mõõtmetele ja kaalule on 
terrassisaunale lihtne kohta leida. Nagu nimigi 
ütleb – paiguta kasvõi terrassile. Terrassisauna-
de 160 tootevalikust leiab midagi igale mait-
sele. Nii neile, kes soovivad privaatsust, aga ka 
neile, kes soovivad nautida kauneid vaateid 
mitmes suunas.

Terrassisaun 160

SAUNAD
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Tänu oma väikestele mõõtmetele ja kaalule 
on terrassisaunale lihtne kohta leida. Nagu 
nimigi ütleb – paiguta kasvõi terrassile. Ter-
rassisaunade 160 tootevalikust leiab midagi 
igale maitsele. Nii neile, kes soovivad privaat-
sust, aga ka neile, kes soovivad nautida kau-
neid vaateid mitmes suunas. Kahepoolsed 
klaasseinad muudavad saunakogemuse 
unustamatuks.

Terrassisaun 160 täisklaas + poolklaas

SAUNAD

Komplekti kuulub:

• seinamaterjal 28/42 mm, kuusk või termomänd

• saunalava

• põrandarest

• 8 mm karastatud pronksklaasist saunauks

• klaasist esisein

• poolkuu kujuline klaas tagaseinas

• katusematerjal bituumensindel (must, pruun, 
hall, punane või roheline).

Lisavarustus:

• Harvia elektrikeris kividega

• Huum Drop elektrikeris kividega

• Seljatugi 

• Valgustus saunaruumis ja õues

• Stereosüsteem – (raadio, Bluetooth, USB, AUX, 
kõlarid, antenn)

• Välisviimistlus Sikkens lasuuriga

• Siseviimistlus Tikkurila Saunasupiga
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Tänu oma väikestele mõõtmetele ja kaalule 
on terrassisaunale lihtne kohta leida. Nagu 
nimigi ütleb – paiguta kasvõi terrassile. Ter-
rassisaunade 160 tootevalikust leiab midagi 
igale maitsele. Nii neile, kes soovivad pri-
vaatsust, aga ka neile, kes soovivad nautida 
kauneid vaateid mitmes suunas. Klaassein 
muudab saunakogemuse unustamatuks.

Terrassisaun 160 täisklaas + poolklaas Terrassisaun 160 täisklaasiga

SAUNADSAUNAD

Komplekti kuulub:

• seinamaterjal 28/42 mm, kuusk või termomänd

• saunalava

• põrandarest

• 8 mm karastatud pronksklaasist saunauks

• klaasist esisein

• katusematerjal bituumensindel (must, pruun, 
hall, punane või roheline).

Lisavarustus:

• Harvia elektrikeris kividega

• Huum Drop elektrikeris kividega

• Seljatugi 

• Valgustus saunaruumis ja õues

• Stereosüsteem – (raadio, Bluetooth, USB, AUX, 
kõlarid, antenn)

• Välisviimistlus Sikkens lasuuriga

• Siseviimistlus Tikkurila Saunasupiga
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Tänu oma väikestele mõõtmetele ja kaalule 
on terrassisaunale lihtne kohta leida. Nagu 
nimigi ütleb – paiguta kasvõi terrassile. Ter-
rassisaunade 160 tootevalikust leiab midagi 
igale maitsele. Nii neile, kes soovivad pri-
vaatsust, aga ka neile, kes soovivad nautida 
kauneid vaateid mitmes suunas. Poolkuu 
kujuline klaasist tagasein muudab saunako-
gemuse unustamatuks.

Terrassisaun 160 poolklaasiga

Komplekti kuulub:

• seinamaterjal 28/42 mm, kuusk või termomänd

• kerise tagaseinas tule- ja kuumakindel minerit 
plaat

• saunalava

• põrandarest

• 8 mm karastatud pronksklaasist saunauks

• tagaseinas poolkuu kujuline klaas

• katusematerjal bituumensindel (must, pruun, 
hall, punane või roheline).

Lisavarustus:

• Harvia elektrikeris kividega

• Huum Drop elektrikeris kividega

• Seljatugi 

• Valgustus saunaruumis ja õues

• Stereosüsteem – (raadio, Bluetooth, USB, AUX, 
kõlarid, antenn)

• Välisviimistlus Sikkens lasuuriga

• Siseviimistlus Tikkurila Saunasupiga
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Ruumikas täiskuu kujulise pa-
noraamklaasiga 4 meetrine 
torusaun, millele annab lisa-
väärtust luksuslikum disain ja 
lisavarustus.

Sauna ümar kuju annab lei-
liruumis hea õhuliikumise ja 
seetõttu pakub parimat leili. 
Leiliruumis olev täiskuu kuju-
line klaas avardab ruumi, toob 
Sind lähemale loodusele ja pa-
kub tõenäoliselt parimat vaa-
det laval olles.

Suur leiliruum mahutab korra-
ga lavale kuni 8 saunalist ning 
riietumiseks ja lõõgastumiseks 
on ruumikas eesruum.

LUX saun on meie kliimasse 
hästi sobiv ja aastaringselt ka-
sutatav.

Sauna küttelahenduse võib va-
lida vastavalt enda soovile, kas 
Harvia või Huum puukütteke-
rise. Kerisepealne korsten-vee-
paak tagab leiliruumis mõnusa 
niiskuse ja sealt saab ka leili vis-
kamiseks vajaliku vee.

Täiskuuga 400 LUX saun

Komplekti kuulub:

• seinamaterjal 28/42 mm ter-
momänd.

• kerise all ja tagaseinas, tule- ja kuu-
makindel minerit plaat

• saunalava

• põrandarestid

• lukustatav puidust välisuks

• pronksklaasist leiliruumi uks

• täiskuu kujuline klaas tagaseinas

• lava sisse „uputatud“ LED-valgus-
tusega saunakibu

• valgustus sauna ruumides ja terrassil

• kaks akent eesseinas, üks neist 
avatav

• katusematerjal bituumensindel 
(must, pruun, hall, punane või 
roheline).

Lisavarustus:

• Harvia Legend 150 puuküttekeris 
kividega

• Huum HIVE Wood puuküttekeris 
kividega

• Roostevabast metallist veepaagiga 
saunakorsten (must disain)

• Esimene klaassein

• Klaasist vahesein

• Stereosüsteem – (raadio, Bluetooth, 
USB, AUX, kõlarid, antenn)

• Välisviimistlus Sikkens lasuuriga

• Siseviimistlus Tikkurila Saunasupiga

Mõõtmed: 226 Ø x 400 cm

Inimeste arv: 5 – 8

Ukse mõõtmed: 179 × 69 cm

Akna mõõtmed: 91 × 30 cm

Kaal: 1120 kg

Materjal: termomänd

SAUNAD
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Ruumikas poolkuu kujulise 
panoraamklaasiga 4-meetri-
ne torusaun, millele annab li-
saväärtust luksuslikum disain 
ja lisavarustus.

Sauna ümar kuju annab lei-
liruumis hea õhuliikumise ja 
seetõttu pakub parimat leili. 
Leiliruumis olev poolkuu ku-
juline klaas avardab ruumi, 
toob Sind lähemale loodusele 
ja pakub tõenäoliselt parimat 
vaadet laval olles.

Suur leiliruum mahutab kor-
raga lavale kuni 8 saunalist 

ning riietumiseks ja lõõgas-
tumiseks on ruumikas ees-
ruum.

LUX saun on meie kliimasse 
hästi sobiv ja aastaringselt ka-
sutatav.

Sauna küttelahenduse võib 
valida vastavalt enda soovile, 
kas Harvia või Huum puuküt-
tekerise. Kerisepealne kors-
ten-veepaak tagab leiliruu-
mis mõnusa niiskuse ja sealt 
saab ka leili viskamiseks vaja-
liku vee.

Poolkuuga 400 LUX saun

Komplekti kuulub:

• seinamaterjal 28/42 mm termomänd

• kerise all ja tagaseinas, tule- ja kuu-
makindel minerit plaat

• saunalava

• põrandarestid

• lukustatav puidust välisuks

• pronksklaasist leiliruumi uks

• poolkuu kujuline klaas tagaseinas

• lava sisse „uputatud“ LED-valgus-
tusega saunakibu

• valgustus sauna ruumides ja terrassil

• kaks akent eesseinas, üks neist 
avatav

• katusematerjal bituumensindel 
(must, pruun, hall, punane või 
roheline).

Lisavarustus:

• Harvia Legend 150 puuküttekeris 
kividega

• Huum HIVE Wood puuküttekeris 
kividega

• Roostevabast metallist veepaagiga 
saunakorsten (must disain)

• Esimene klaassein

• Klaasist vahesein

• Stereosüsteem – (raadio, Bluetooth, 
USB, AUX, kõlarid, antenn)

• Välisviimistlus Sikkens lasuuriga

• Siseviimistlus Tikkurila Saunasupiga
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Saunamaja „Frodo“ (4 x 5) on saanud enda nime Sõrmuste isanda 
fi lmi peategelasest kääbik Frodost. Sauna kuju meenutab kääbik 
Frodo maja. Selles on salapära ja ebamaisust ning sellest kiirgab 
vaprust ja vastupidavust. Sauna kaarjas katuse kuju annab leiliruu-
mis hea õhuliikumise ja seega ka parima leili.

Sauna sirge põrandapind annab maja sees maksimaalse praktilise 
ruumi ja avaruse. Sauna põrand on ehitatud selliselt, et vajadusel 
saad põrandalaudasid vahetada või kui soovid, saad terve põranda 
välja vahetada. See annab võimaluse kasvõi tammeparkett või põ-
randaküte paigaldada!

Saunamaja „Frodo“ kolme ruumiga

Sauna suures ja avaras puhkeruumis saad pere või 
sõpradega istuda ja ennast peale kuuma sauna 
jahutada ning keha kosutada. Samuti sobivad 
puhkeruumis olevad panipaigaga pingid külalistele 
magamiskohtadeks. Saunamajas on avar pesu-
ruum, kuhu on võimalik paigutada dušinurk või 
dušikabiin.

Sauna kerise võid valida vastavalt enda soovile, näi-
teks Harvia või Huum puuküttekerise. Kerisepealne 
veepaak tagab leiliruumis mõnusa niiskuse ja sealt 
saad ka leili viskamiseks vee.

Komplekti kuulub:

• Seinamaterjal 42 mm termomänd,

• Kerise all ja tagaseinas, tule- ja kuumakindel minerit 
saunaplaat,

• Leiliruumis kahetasandiline L-kujuline lava, 

• Pesuruumis 70 cm laiune pink,

• Leili- ja pesuruumis avatavad aknad,

• Eesruumis 70 cm laiused pingid panipaikadega,

• Leili- ja pesuruumis 8 mm karastatud pronksklaasist 
uksed,

• Puidust, nelja suure klaasiga lukustatav kahepoolne 
välisuks,

• Katuse äärtes puidust kaared,

• Katusematerjali all SBS aluskate,

• Katusematerjal: bituumensindel (must, pruun, hall, 
punane, roheline).

Lisavarustus:

• Harvia Legend 150 SL puukeris 
eesruumist kütmisega + kivid

• Harvia Legend 150 puukeris kivide-
ga (kütmine leiliruumist)

• Harvia Legend 240 DUO puukeris 
eesruumist kütmisega + kivid

• Huum HIVE Heat puukeris kividega 
(kütmine leiliruumist)

• Roostevaba, tulekindel korsten (CE)

SAUNAD

• Kerisepealne veepaak 30L,

• Ruumides valgustus, sauna ees 
välisvalgustus,

• Pistikud eesruumis,

• Stereosüsteem- Raadio, Blue-
tooth, USB, AUX, kõlarid, antenn,

• Dušikabiin pesuruumi,

• Sauna sise- ja välisviimistlus,

• Horisontaalne elektriboiler.

Poolkuuga 400 LUX saun
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Integreeritud ahjuga kümblustünn 
DeLux 220 on suurem ja mahukam kva-
liteetne kodune spaa, mis on detailideni 
viimistletud, aastaringselt kasutatav ja 
hõlpsasti hooldatav. Lisaks on võimalik 
juurde tellida rikkalikku lisavarustust.

Kümblustünn DeLux 220
integreeritud ahjuga

Kümblustünni erilisus peitub selle ergonoomilises ja 
lihtsasti hooldatavas klaasfi ibrist sisus, luksuslikus termo-
puidust ümbrises ja kvaliteetsest (AISI 304) terasest teh-
tud integreeritud ahjus. Kümblustünni kütmisele kulub 
vähem aega ja puid, et saaksid pakutavat harmooniat ja 
mõnusaid olemishetki kiiremini nautima hakata.

Komplekti kuulub:

• integreeritud roostevabast terasest ahi (30 kW),

• 2 meetrine korsten koos kaitsevõre ja korstnamütsiga,

• termopuidust väliskest (viimistletud puidukaitsevahendiga),

• kaheosaline ümar aste,

• ergonoomiline klaasfi ibrist sisu (värvivalik: hall, valge, 
sinine).

Kümblustünnile on võimalik juurde tellida rikkalikult 
lisavarustust: LED valgustust (RGB), mullisüsteemi, digi-
taalset veetermomeetrit, stereosüsteemi, topsihoidjaid, 
fi ltrisüsteemi, klaasfi ibrist kaant, soojustatud termokatet 
ja betoonist kümblustünni alust.

• Inimeste arv: kuni 8

• Kütteaeg 5-38°C: 2 – 3 h

• Maht: 1650 L

• Väline läbimõõt: 2260 mm

• Sisemine läbimõõt: 2050 
mm

• Kõrgus: 1070 mm

• Sügavus: 970 mm

• Küttepuude pikkus: 
kuni 40 cm

• Kaal: 250 kg

• Võimsus: 30 kW

Kirjeldus:
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Integreeritud ahjuga kümblustünn DeLux 200 
on kvaliteetne kodune spaa, mis on detailideni 
viimistletud, aastaringselt kasutatav, hõlpsasti 
hooldatav. Lisaks on võimalik juurde tellida rik-
kalikku lisavarustust.

Kümblustünn DeLux 200 
integreeritud ahjuga

Kümblustünni erilisus peitub selle ergonoomilis-
es ja lihtsasti hooldatavas klaasfi ibrist sisus, luk-
suslikus termopuidust ümbrises ja kvaliteetsest 
(AISI 304) terasest tehtud integreeritud ahjus. 
Kümblustünni kütmisele kulub vähem aega ja 
puid, et saaksid pakutavat harmooniat ja mõnu-
said olemishetki kiiremini nautima hakata.

Komplekti kuulub:

• integreeritud roostevabast terasest ahi (30 kW),

• 2 m korsten koos kaitsevõre ja korstnamütsiga,

• termopuidust väliskest (viimistletud puidukaitse-
vahendiga),

• kaheosaline ümar aste,

• ergonoomiline klaasfi ibrist sisu (värvivalik: hall, 
valge, sinine).

Kümblustünnile on võimalik juurde tellida rikkali-
kult lisavarustust: LED valgustust (RGB), mullisüs-
teemi, digitaalset veetermomeetrit, stereosüs-
teemi, topsihoidjaid, fi ltrisüsteemi, soojustatud 
termokatet ja betoonist kümblustünni alust.

• Inimeste arv: 6

• Kütteaeg 5-38°C: 1,5-2 h

• Maht: 1150 L

• Väline läbimõõt: 2000 mm

• Sisemine läbimõõt: 1800 mm

• Kõrgus: 980 mm

• Sügavus: 880 mm

• Kaal: 200 kg

KÜMBLUSTÜNNID
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Integreeritud ahjuga kümblustünn DeLux 200 
“Black Edition” on kvaliteetne kodune spaa, mis 
on detailideni viimistletud, aastaringselt kasu-
tatav ja hõlpsasti hooldatav. Lisaks on võimalik 
juurde tellida rikkalikku lisavarustust.

UUS! Kümblustünn DeLux 200 
“Black Edition” integreeritud ahjuga

Kümblustünni erilisus peitub selle ergo-
noomilises ja lihtsasti hooldatavas musta 
värvi klaasfi ibrist sisus, luksuslikus mustaks 
viimistletud termopuidust ümbrises ja kvali-
teetsest (AISI 304) terasest tehtud integree-
ritud ahjus. Kümblustünni kütmisele kulub 
vähem aega ja puid, et saaksid pakutavat 
harmooniat ja mõnusaid olemishetki kiire-
mini nautima hakata.

Komplekti kuulub:

• integreeritud roostevabast terasest ahi (30 
kW),

• 2 m korsten koos kaitsevõre ja korstnamüt-
siga,

• termopuidust väliskest (viimistletud puidu-
kaitsevahendiga, must)

• kaheosaline ümar aste, must,

• ergonoomiline MUST klaasfi ibrist sisu.

Kümblustünnile on võimalik juurde telli-
da rikkalikult lisavarustust: LED valgustust 
(RGB), mullisüsteemi, digitaalset veeter-
momeetrit, stereosüsteemi, topsihoidjaid, 
fi ltrisüsteemi, musta klaasfi ibrist kaant, soo-
justatud termokatet dark grey ja betoonist 
kümblustünni alust.

KÜMBLUSTÜNNID
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Integreeritud ahjuga kümblustünn DeLux 240 
ehk teisisõnu “MulliXKing” on minibasseinimõõ-
tu kvaliteetne kodune spaa, mis on detailideni 
viimistletud, aastaringselt kasutatav ja hõlpsasti 
hooldatav. Lisaks on võimalik juurde tellida rikka-
likku lisavarustust.

Kümblustünn “MulliXKing” 
integreeritud ahjuga

Kümblustünni erilisus peitub selle ruumikas kahek-
sanurkses ja lihtsasti hooldatavas klaasfi ibrist sisus, 
luksuslikus termopuidust ümbrises ja kvaliteetsest 
(AISI 304) terasest tehtud integreeritud ahjus. Kümb-
lustünni kütmisele kulub vähem aega ja puid, et 
saaksid pakutavat harmooniat ja mõnusaid olemis-
hetki kiiremini nautima hakata.

Komplekti kuulub:

• integreeritud roostevabast terasest ahi (30 kW),

• 2 m korsten koos kaitsevõre ja korstnamütsiga,

• termopuidust väliskest (viimistletud puidukaitse-
vahendiga),

• kaheosaline  aste,

• kvaliteetne klaasfi ibrist sisu (värvivalik: hall, valge, 
sinine).

Kümblustünnile on võimalik juurde tellida rikkalikult 
lisavarustust: LED valgustust (RGB), mullisüsteemi, 
digitaalset veetermomeetrit, stereosüsteemi, top-
sihoidjaid, fi ltrisüsteemi, soojustatud termokatet ja 
betoonist kümblustünni alust.

• Inimeste arv: kuni 10
• Kütteaeg 5-38°C: 3 h
• Maht: 2400 L
• Väline läbimõõt: 2400 – 2600 mm
• Sisemine läbimõõt: 2190 mm
• Kõrgus: 1090 mm
• Sügavus: 1000 mm
• Küttepuude pikkus: kuni 40 cm
• Kaal: 390 kg

KÜMBLUSTÜNNID
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Kümblustünn „Hexagon Lux“ välisah-
juga on detailideni viimistletud, kva-
liteetne ja rikkaliku lisavarustusega 
spaa, mida on lihtne aastaringselt ka-
sutada ja mille hooldamine on igaühe-
le jõukohane.

Kümblustünn „Hexagon Lux“
välisahjuga

Kümblustünni teeb veel eriliseks 
lihtsasti hooldatav klaasfi ibrist sisu 
ning luksuslik termopuidust ümbris ja 
kvaliteetsest (AISI 304) terasest tehtud 
väline ahi, mistõttu kulub kütmisele 
vähem puid ning aega, et saaksid har-
mooniat kiiremini nautima hakata.

Kümblustünnile on võimalik juurde 
tellida rikkalikult lisavarustust: LED 
valgustust (RGB), mullisüsteemi, 
digitaalset veetermomeetrit, stereosüs-
teemi, topsihoidjaid, fi ltrisüsteemi, 
soojustatud termokatet, betoonist 
kümblustünni alust.

KÜMBLUSTÜNNID
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Gaasiahjuga kümblusvann OFURO on kaheini-
mese privaatne ja kvaliteetne kodune spaa, mis 
on detailideni viimistletud, aastaringselt kasuta-
tav ja hõlpsasti hooldatav.

Kümblusvann „OFURO“ gaasiahjuga

Ofuro erilisus peitub selle ergonoomilistes istmetes 
ja lihtsasti hooldatavas klaasfi ibrist sisus, luksuslikus 
termopuidust ümbrises ja kvaliteetsest roostevaba 
terasest gaasiahjus. Vannivee kütmine on mugav ja 
kiire, et saaksid pakutavat harmooniat ja mõnusaid 
olemishetki kiiremini nautima hakata.

Komplekti kuulub:

• gaasiahi 36 kW

• termopuidust väliskest (viimistletud puidukaitse-
vahendiga),

• kaheosaline ümar aste,

• ergonoomiliste istmetega halli värvi klaasfi ibrist 
sisu.

Vannile on võimalik juurde tellida rikkalikult lisavarus-
tust: LED valgustust (RGB), mullisüsteemi, digitaal-
set veetermomeetrit, stereosüsteemi, topsihoidjaid, 
fi ltrisüsteemi, soojustatud katet.

• Inimeste arv: kuni 2

• Kütteaeg 5-38°C: 0,5 – 1 h

• Maht: 800 L

• Väline läbimõõt: 1200 x 1900 mm

• Sisemine läbimõõt: 1100 x 1800 mm

• Kõrgus: 1040 mm

• Sügavus: 940 mm

• Kaal: 160 kg

KÜMBLUSTÜNNID
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Siseahjuga kümblustünn DeLux 200 on 
kvaliteetne kodune spaa, mis on detaili-
deni viimistletud, aastaringselt kasutatav 
ja hõlpsasti hooldatav. Lisaks on võimalik 
juurde tellida rikkalikku lisavarustust.

Kümblustünn DeLux 200 
siseahjuga

Kümblustünni erilisus peitub selle ergonoomilises ja liht-
sasti hooldatavas klaasfi ibrist sisus, luksuslikus termopui-
dust ümbrises ja kvaliteetsest roostevabast terasest tehtud 
siseahjus. 

Komplekti kuulub:

• roostevabast terasest siseahi (25 kW) koos tuharoobi ja 
kühvliga,

• 2 meetrine korsten koos kaitsevõre ja korstnamütsiga,

• termopuidust väliskest (viimistletud puidukaitseva-
hendiga),

• kaheosaline ümar aste,

• ergonoomiline klaasfi ibrist sisu (värvivalik: hall, valge, 
sinine).

Kümblustünnile on võimalik juurde tellida rikkalikult lisa-
varustust: LED valgustust (RGB), mullisüsteemi, digitaalset 
veetermomeetrit, stereosüsteemi, topsihoidjaid, fi ltrisüs-
teemi, PVC-katet, betoonist kümblustünni alust.

• Inimeste arv: kuni 6
• Kütteaeg 5-38°C: ~2,5 h
• Maht: 1400 L
• Väline läbimõõt: 2000 mm
• Sisemine läbimõõt: 1800 mm
• Kõrgus: 980 mm
• Sügavus: 830 mm
• Küttepuude pikkus: kuni 40 cm
• Kaal: 250 kg

KÜMBLUSTÜNNID
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Välisahjuga kümblustünn DeLux 200 on kvali-
teetne kodune spaa, mis on detailideni viimist-
letud, aastaringselt kasutatav ja hõlpsasti hool-
datav. Lisaks on võimalik juurde tellida rikkalikku 
lisavarustust.

Kümblustünn DeLux 200
välisahjuga

Kümblustünni erilisus peitub selle ergonoomilises 
ja lihtsasti hooldatavas klaasfi ibrist sisus, luksuslikus 
termopuidust ümbrises ja kvaliteetsest roostevabast 
terasest tehtud välisahjus. Kümblustünni kütmisele 
kulub vähem aega ja puid, et saaksid pakutavat har-
mooniat ja mõnusaid olemishetki kiiremini nautima 
hakata.

Komplekti kuulub:
• roostevabast terasest välisahi (30 kW),

• 2 meetrine korsten koos kaitsevõre ja korstna-
mütsiga,

• termopuidust väliskest (viimistletud puidukaitse-
vahendiga),

• kaheosaline ümar aste,

• ergonoomiline klaasfi ibrist sisu (värvivalik: hall, 
valge, sinine).

Kümblustünnile on võimalik juurde tellida rikkalikult 
lisavarustust: LED valgustust (RGB), mullisüsteemi, 
digitaalset veetermomeetrit, stereosüsteemi, topsi-
hoidjaid, fi ltrisüsteemi, klaasfi ibrist kaant, soojustatud 
termokatet, PVC-katet ja betoonist kümblustünni 
alust.

• Inimeste arv: kuni 7

• Kütteaeg 5-38°C: ~2,5 h

• Maht: 1350 L

• Väline läbimõõt: 2000 mm

• Sisemine läbimõõt: 1800 mm

• Kõrgus: 1070 mm

• Sügavus: 830 mm

• Kaal: 250 kg

KÜMBLUSTÜNNID
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Klassikaline puidust kümblustünn, mis tahab küll na-
tuke rohkem hoolt ja personaalset lähenemist, kuid 
vaatamata sellele on tegemist hea ja soodsa lahen-
dusega vähenõudlikumale ning naturaalset puitu ar-
mastavale inimesele.

Antud kümblustünni kasutamisel on oluline teada, 
et kümblustünni ei tohi suvel kuiva ilmaga jätta ilma 
veeta, sest puidu omadustest tulenevalt võivad sel-
lesse vahed sisse kuivada. Uuesti veega täitmine ning 
puidu paisutamine veekindlaks on aga pikaajalisem 
protsess ja selle vältimiseks võiks kogu aeg vähemalt 
pool tünni olla veega täidetud. Vett soovitame vaheta-
da vahetult enne kümblustünni uut kasutamist.

Kümblustünn 180 cm 
siseahjuga

Komplekti kuulub:

• AISI 304 roostevabast terasest siseahi (25 
kW),

• 2 m korsten koos kaitsevõre ja korstnamüt-
siga,

• tuharoop ja kühvel,

• trepp.

Kümblustünnile on võimalik juurde tellida lisa-
varustust: topsihoidjaid, fi ltrisüsteemi, PVC-sisu, 
PVC-katet, puidust katet ja betoonist kümblus-
tünni alust.

• Mudel: alusel pakendis, kokkupandud

• Inimeste arv: kuni 6

• Kütteaeg 5-38°C: 2-3 h

• Maht: 1900 L

• Väline läbimõõt: 1870 mm

• Sisemine läbimõõt: 1716 mm

• Kõrgus: 1050 mm

• Sügavus: 870 mm

• Küttepuude pikkus: kuni 30 cm

• Kaal: 250 kg
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Klassikaline puidust kümblustünn, mis tahab küll na-
tuke rohkem hoolt ja personaalset lähenemist, kuid 
vaatamata sellele on tegemist hea ja soodsa lahen-
dusega vähenõudlikumale ning naturaalset puitu ar-
mastavale inimesele.

Antud kümblustünni kasutamisel on oluline teada, 
et kümblustünni ei tohi suvel kuiva ilmaga jätta ilma 
veeta, sest puidu omadustest tulenevalt võivad sel-
lesse vahed sisse kuivada. Uuesti veega täitmine ning 
puidu paisutamine veekindlaks on aga pikaajalisem 
protsess ja selle vältimiseks võiks kogu aeg vähemalt 
pool tünni olla veega täidetud. Vett soovitame vaheta-
da vahetult enne kümblustünni uut kasutamist.

Kümblustünn 180 cm 
välisahjuga

Komplekti kuulub:

• AISI 304 roostevabast terasest välisahi (30 
kW),

• 2 m korsten koos korstnakaitse võre ja 
korstnamütsiga,

• trepp.

Kümblustünnile on võimalik juurde tellida 
lisavarustust: topsihoidjaid, fi ltrisüsteemi, 
PVC-sisu, PVC-katet, puidust katet ja betoon-
ist kümblustünni alust.

• Inimeste arv: kuni 8

• Kütteaeg 5-38°C: 2-3 h

• Maht: 2000 L

• Väline läbimõõt: 1800 mm

• Sisemine läbimõõt: 1710 mm

• Kõrgus: 1050 mm

• Sügavus: 870 mm

• Küttepuude pikkus: kuni 40 cm

• Kaal: 250 kg

KÜMBLUSTÜNNID
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Lihtne, tõhus ja kompaktne fi ltri-
süsteem, mis on spetsiaalselt välja 
töötatud  kümblustünnide ja väik-
semate aiabasseinide tarbeks (kuni 
14 m3). Sobib neile, kes soovivad 
soodsa hinnaga fi ltrisüsteemi eriti 
kõrge fi ltreerimisvõimega, mida on 
ülimalt lihtne kasutada.

Filtripallid tagavad puhta ja kristall-
selge vee ning neil on fi ltrielemen-
tide ja liivafi ltriga võrreldes palju 
efektiivsem toime. Filtripalle saab 
kasutada mistahes kujuga fi ltris ja 
need püüavad veest kuni 0,01 mm 
suurusi hõljuvaid osakesi (liivafi lter 

kuni 0,04 mm). Filtripalle võib pes-
ta pesumasinas ilma pesuvahendit 
kasutamata ning kasutada mitme 
hooaja jooksul.

Digitaalne kümblustünni 

veetermomeeter

Filtrielement Filtrisüsteem 
kümblustünnile
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Kas kümblustünnile alusvun-
damendi ehitamine on tüütu 
või ei ole selleks aega? 

Meil on lahenduseks pakku-
da kümblustünni alla sobiv 
betoonalus.

• Maksimaalne vee maht: 14 m3

• Pumba võimsus: 100 W / 4000 l/h

• Puhastusvõimsus: 3800 l/h

• Filtripaak: Ø 25 cm

• Filtripallid: 320g

• Toitepinge: 230 V / 50 Hz

• Voolikuühendus: Ø 32/38 mm

• Pikkus: 51,4 cm

• Laius: 28,7 cm

• Kõrgus: 43,2 cm

Betoonalus 
kümblustünnile

Kaheastmeline kandiline 
kümblustünni trepp

Kaheastmeline ümar 
kümblustünni trepp

LED-valgusti 
kümblustünnile

Filtripallidega vee 
fi ltreerimissüsteem

Saadaval erinevates mõõtudes

Sepisest 
3-kohaline 
joogitopsihoidja

Sepisest 
5-kohaline 
joogitopsihoidja

KÜMBLUSTÜNNI TARVIKUD
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Roostevabast metallist 
(AISI304) kvaliteetne ja või-
mas kümblustünni siseahi. 
30 kW.

Komplektis: ahi, korsten, 
korstnamüts, korstnakaitse-
võre, tuharoop ja kühvel.

Roostevabast metallist (AISI304) 
kvaliteetne ja võimas kümblus-
tünni välisahi 35 kW.

Komplektis: ahi, korsten, korst-
namüts, läbiviigud, klambrid, 
voolikud.

Õhukompressoriga mullisüs-
teem on sobilik aastaringseks 
kasutamiseks ja pakub naudi-
tavat lõõgastust kümblustün-
nis olemisel ja vee segamist 
kütmise ajal.

Saadaval kolmes mudelis:

• diameeter 160 cm

• diameeter 200 cm

• diameeter 220 cm

1.  diameeter 200 cm

2. diameeter 220 cm

3. Saadaval erinevates 
mõõtudes

Pehme peapadi teeb 
kümblustünnis viibimi-
se veel mugavamaks ja 
nauditavamaks.

• raadio

• Bluetooth

• AUX

• kõlarid 2 tk

• antenn

Kümblustünni 
siseahi

Kümblustünni 
välisahi

Mullisüsteem 
kümblustünnile

Klaasfi ibrist kate 
kümblustünnile

Soojustatud 
termokate 
kümblustünnile

Peapadi

Mariine stereo 
süsteem 
kümblustünnile 
ja saunale

Valmistame erisuuruses 
PVC katteid.

PVC kate 
kümblustünnile

KÜMBLUSTÜNNI TARVIKUD
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Viime sind ajas tagasi ja meenutame omaaegseid 
kooli- ja lastelaagreid. Meie metsamajake on inspiree-
ritud ajast, mil muru oli rohelisem ja taevas sinisem. 
Vanasti, siis kui meie veel lapsed olime, olid sellised 
kämpingud päris popid. Kolmnurksed 3×4,4 meetrit 
kämpingumajad mahutavad mõnusalt 2-4 inimest. 
3 meetri kõrgune ümmarguse aknaga kämping ma-
nab meile ette vahvad mälestused lapsepõlvest.

Kämpingumaja sobib disaini poolest kõikjale – aeda, 
metsa äärde, turismitallu jne.

Kämping “Triangular”

Mõõtmed: 300×440

Inimeste arv: 2-4

Kaal: 1 020 kg

Ukse mõõtmed: 180×70 cm

Akna mõõtmed: 90 Ø cm

Materjal: kuusk

KÄMPINGUD
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Universaalne puidust kämping pakub looduslähedust hin-
davatele inimestele erinevaid võimalusi selle majakese ka-
sutamisel. Majja on võimalik luua nii elu-, magamis- kui ka 
tööruum. Väliselt paadi nina ja kauna meenutava kujuga 
kämpingmaja on paljude lemmik oma lihtsuse, ruumiku-
se ja praktilisuse pärast. Kämpingul on ees terrassiala ja üks 
suur siseruum, mille saab tellida nii mööbliga kui ka ilma. 
Suur uks, aken ja terrass võimaldavad ümbritsevat keskkon-
da ja vaadet nautida iga ilmaga.

Kämping POD 400

Komplekti kuulub:

• seinamaterjal 28 mm kuusk või termo-
mänd;

• lukustatav kahepoolne pakettklaaside-
ga puituks;

• avatav pakettklaasiga aken tagaseinas;

• katusematerjal bituumensindel (must, 
pruun, hall, punane, roheline).

Lisavarustus:

• mööbel

• madratsid vooditele

• sise- ja välisvalgustus, lülitid, pistikud

• välisviimistlus

• siseviimistlus

• Mõõtmed: 400 x 240 cm

• Inimeste arv: 2

• Kaal: 900 kg

• Ukse mõõtmed: vaata jooniselt

• Välisseinad: 28 mm

• Materjal: kuusk või termomänd

KÄMPINGUDKÄMPINGUD
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Kämping POD 400
Suur ja universaalne puidust kahe ruumiga kämping pakub 
looduslähedust hindavatele inimestele erinevaid võimalusi sel-
le majakese kasutamisel. Majja on võimalik luua nii elu-, maga-
mis- kui ka tööruumid. Väliselt paadi nina ja kauna meenutava 
kujuga kämpingmaja on paljude lemmik oma lihtsuse, ruumi-
kuse ja praktilisuse pärast. Kämpingul on ees terrassiala ja kaks 
eraldatud siseruumi, mille saab tellida nii mööbliga kui ka ilma. 
Suur uks, aken ja terrass võimaldavad ümbritsevat keskkonda ja 
vaadet nautida iga ilmaga.

Kämping POD 480

Komplekti kuulub:

• seinamaterjal 28 mm kuusk või 
termomänd;

• lukustatav kahepoolne pakettklaasi-
dega puituks;

• avatav pakettklaasiga aken taga-
seinas;

• katusematerjal bituumensindel 
(must, pruun, hall, punane, roheline).

Lisavarustus:

• mööbel

• madratsid vooditele

• sise- ja välisvalgustus, lülitid, pistikud

• välisviimistlus

• siseviimistlus

• Mõõtmed: 480 x 240 cm

• Inimeste arv: 4

• Kaal: 1300 kg

• Ukse mõõtmed: vaata jooniselt

• Akna mõõtmed: vaata jooniselt

• Välisseinad: 28 mm

• Materjal: kuusk või termomänd

KÄMPINGUD
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Klassikaline, lihtne, ruumikas ja praktiline torukujuline 
kämpingmaja, millesse on hea põgeneda argipäeva rutii-
nist. Eriliseks teevad selle majakese kõikides ilmakaartes 
asuvad aknad, mis tagavad majas rohke valguse ja ava-
ruse. Majakeses on magamiskohti kuni neljale inimesele 
– üks suur voodi ja kaks pinki, mille vajadusel saab voodi-
teks teha. Asjade hoiustamiseks on erinevaid panipaiku ja 
riiuleid ning suure voodi all on väljatõmmatav laud.

Torukämping Lux 440

Komplekti kuulub:

• seinamaterjal 42 mm kuusk või ter-
momänd;

• põrandarestid;

• lukustatav pakettaknaga puituks;

• kaks avatavat pakettklaasiga akent 
eesseinas, kaks kinnist pakettklaasiga 
akent külgseintes ja suurem avatav 
pakettklaasiga aken tagaseinas;

• mööbel ja sisustus;

• katusematerjal bituumensindel (must, 
pruun, hall, punane, roheline).

Lisavarustus:

• madratsid vooditele,

• rulookardinad akendele,

• sise- ja välisvalgustus, lülitid, pistikud,

• välisviimistlus,

• siseviimistlus.

• Mõõtmed: Ø 226 x 446 cm

• Inimeste arv: 4

• Kaal: 1200 kg

KÄMPINGUD
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Torukämping Lux 440
Torukujuline, ühest otsast avatud paviljon, mis on sisustatud 
kahe pingi ja ühe lauaga, on omapärane koht einestami-
seks, puhkehetkeks või ühise aja veetmiseks oma lähedas-
tega. Koos meie teiste torukujuliste saunade ja kämpingu-
tega saab luua mitmekülgse ja meeldejääva puhkepaiga.

Paviljon

Komplekti kuulub:

• seinamaterjal 28/42 mm.

• kaks pinki ja laud

• põrandarest

• katusematerjal bituumensindel (must, 
pruun, hall, punane, roheline).

Lisavarustus:

• välisviimistlus

• siseviimistlus

• Mõõtmed: Ø 205 x 240 cm

• Inimeste arv: 4

• Kaal: 600 kg

• Välissein: 28 / 42 mm

• Materjal: kuusk või termomänd

KÄMPINGUD
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Omapärase kuju ja disainiga WC majake on üks ilusama-
test tualettidest, mida endale koduhoovi või metsa äär-
de panna. Ning eriti sobib see ühte komplekti meie POD 
kämpingmajade ja saunadega.

Toilet Pod

Komplekti kuulub:

• seinamaterjal 28 mm kuusk või ter-
momänd;

• puidust lukustatav uks;

• katusematerjal bituumensindel (must, 
pruun, hall, punane, roheline).

Lisavarustus:

• Biolan kuivkäimla pott

• välisviimistlus

• siseviimistlus

Mõõtmed: 153 x 170 x 233 cm

Kaal: 600 kg

KÄMPINGUD
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Toilet Pod

MÄNGUMAJAD
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Saara on stiilne kahekordne laste mängumaja, mis sobib 
igasse aeda või suvekodusse. Mängumaja teeb eriliseks see, 
et tal on kaks ust: üks täiskasvanu- ja teine lapsesuuruses.
Maja ees suur puitterrass, mida mõnus vihmase ilma korral 
kasutada ning samuti leiab varju ka kõrvetava päikese eest.

Mängumaja Saara

Põranda, katuse ja seinalaud: 16 mm

Seina kõrgus räästani: 144 cm, kogukõrgus 
237 cm

Pindala: siseruum 4,8 m² , terrass 1,9 m², 
teine korrus 1,4 m²

Katuse pindala: 13 m² / katuse kaldenurgad 
25°45°,10°

Ukse mõõdud: 56 cm × 123 cm, suur uks  
67,5 cm x 180 cm

Mitteavatava aknaava mõõdud 
(pleksiklaas): maja ees olevad aknad 33 cm 
x 64,5 cm, küljeaken 45 cm x 64,5 cm

Materjal: kuusk

Mängumaja on võimalik ise vastavalt 
soovile värvida või toonida.

Katuse kattematerjal ei kuulu komplekti.

Pakendi mõõt: 70 x 120 x 235 cm

Paki kaal: 450 kg

Soovitame majale ehitada 
alusvundamendi!

SAARA

16 mm. 16 mm.

2370 mm. 330x645 mm. x2
450x645 mm. x1

1440 mm. 560x1230 mm.
675x1800 mm.

2705 x 3100 mm. 910 mm.

4,8 m2
1,9 m2 700x1200x2350

25*
45*
10*
13 m2

450 kg

2378 mm

28
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SAARA

16 mm. 16 mm.

2370 mm. 330x645 mm. x2
450x645 mm. x1

1440 mm. 560x1230 mm.
675x1800 mm.

2705 x 3100 mm. 910 mm.

4,8 m2
1,9 m2 700x1200x2350

25*
45*
10*
13 m2

450 kg

2378 mm
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Emma on armas majake väikse esiku ning küljel asetse-
va pani(peidu)paigaga. Emmal on neli suurt ja üks väike 
aken. Emma on paraja suurusega maja tagamaks lapsele 
mõnusa mänguala.

Mängumaja Emma

EMMA

16 mm. 16 mm.

2120 mm. 445x590 mm. x1
330x590 mm. x3

1280 mm. 560x1144 mm.

2700 x 2975 mm. 750 mm.

4,2 m2
1,35 m2 750x1080x2100

40*
45*
10m2

360 kg

2376 mm

17
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40°

2975 mm

EMMA

16 mm. 16 mm.

2120 mm. 445x590 mm. x1
330x590 mm. x3

1280 mm. 560x1144 mm.

2700 x 2975 mm. 750 mm.

4,2 m2
1,35 m2 750x1080x2100

40*
45*
10m2

360 kg

2376 mm

17
74
m
m

798

58
4

40°

2975 mm

Põranda, katuse ja seinalaud: 16 mm

Seina kõrgus räästani: 129 cm, kogukõrgus 
211 cm

Pindala: siseruum 4,2 m² + esik 0,47 m² + 
kuur 0,22 m²

Katuse pindala: 7,0 m²+ esiku katuse pin-
dala 1,4 m²,  kuuri katuse pindala 0,22 m² / 
katuse kaldenurk 40°

Ukse mõõdud: 55,1 cm× 117,5 cm

Mitteavatava aknaava mõõdud 
(pleksiklaas): 44,7 cm x 59 cm, esikuaken 
33,3 cm x 59 cm

Materjal: kuusk

Mängumaja on võimalik ise vastavalt 
soovile värvida või toonida.

Katuse kattematerjal ei kuulu komplekti.

Pakendi mõõt: 73 x 109 x 210 cm

Paki kaal: 380 kg

Soovitame majale ehitada 
alusvundamendi!

MÄNGUMAJAD
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Lastemaja Anni on 3,6 m²  suurune pooleteist-korruseline 
väikese aia ja terassiga aiamaja. Sees olevale poolkorrusele 
saab lapsele valmistada mõnusa pesa puhkamiseks.

Mängumaja Anni

Põranda, katuse ja seinalaud: 16 mm

Seina kõrgus räästani: 172 cm, kogukõrgus 
222 cm

Pindala: siseruum 3,6 m²+ terrass 2.3 m². 
Katuse pindala: 5,2 m²/ katusealune 0,8 m² 
katuse kaldenurk 28° ja 8 °

Ukseava mõõdud: 54 cm ×112 cm

Mitteavatava aknaava mõõdud 
(pleksiklaas): 56 x 56 cm ja 56 x 25 cm

Materjal: kuusk

Mängumaja on võimalik ise vastavalt 
soovile värvida või toonida.

Katuse kattematerjal ei kuulu komplekti.

Pakendi mõõt: 50 x 120 x 230 cm

Paki kaal: 360 kg

Soovitame majale ehitada 
alusvundamendi!

Mängumaja Emma
229 cm

25
4
cm

229 cm 257 cm
22
2
cm

16 mm

222 cm

172 cm

229x157(257)

3,6 m2

54x112 cm

16 mm

56x56 cm

360 kg

ANNI

49x120x230

5,2 m2/28* +
0,8 m2

+ terrace 2,3 m2

229 cm

25
4
cm

229 cm 257 cm

22
2
cm

16 mm

222 cm

172 cm

229x157(257)

3,6 m2

54x112 cm

16 mm

56x56 cm

360 kg

ANNI

49x120x230

5,2 m2/28* +
0,8 m2

+ terrace 2,3 m2

MÄNGUMAJAD
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Põranda, katuse ja seinalaud: 16 mm

Seina kõrgus räästani: 144 cm, kogukõrgus 237 
cm

Pindala: siseruum 4,8 m² , terrass 1,9 m², teine 
korrus 1,4 m²

Katuse pindala: 13 m² / katuse kaldenurgad 
25°45°,10°

Ukse mõõdud: 56 cm × 123 cm, suur uks  67,5 
cm x 180 cm

Mitteavatava aknaava mõõdud (pleksiklaas): 
maja ees olevad aknad 33 cm x 64,5 cm, kül-
jeaken 45 cm x 64,5 cm

Materjal: kuusk

Mängumaja on võimalik ise vastavalt 
soovile värvida või toonida.

Katuse kattematerjal ei kuulu komplekti.

Pakendi mõõt: 70 x 120 x 235 cm

Paki kaal: 450 kg 

Soovitame majale ehitada 
alusvundamendi!

Saamuel on stiilne kahekordne laste mängumaja, mis 
sobib igasse aeda või suvekodusse.
Maja ees suur puitterrass, mida mõnus vihmase ilma 
korral kasutada ning samuti leiab varju ka kõrvetava
päikese eest.

Mängumaja Saamuel

Katuse pindala: 13 m² / katuse kaldenurgad 
25°45°,10°

Ukse mõõdud: 56 cm × 123 cm, suur uks  67,5 
cm x 180 cm

Mitteavatava aknaava mõõdud (pleksiklaas): 
maja ees olevad aknad 33 cm x 64,5 cm, kül-
jeaken 45 cm x 64,5 cm

Materjal: kuusk

Mängumaja on võimalik ise vastavalt 
soovile värvida või toonida.

Katuse kattematerjal ei kuulu komplekti.

Pakendi mõõt: 70 x 120 x 235 cm

Paki kaal: 450 kg 

MÄNGUMAJAD
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Harvia M3 on oma disaini poolest klassikaliselt stiilne keris, 
mis sobib väiksemasse puuküttega sauna. See muudab sau-
naskäigu meeldivaks elamuseks ning loob traditsioonilise 
sauna meeleolu. Kerisest eralduv ühtlane soojus ning efek-
tiivne tule- ja õhuringlus tagavad naudingulise leili. 

Harvia M3 on varustatud klaasuksega, millest läbi kumav tu-
lelõõsk loob saunas veelgi meeleolukama õhkkonna. Keris 
on stiilset grafi itmusta värvi ning selle ülarest on valmistatud 
roostevabast terasest. M3-kerise saab varustada korstentüü-
pi veepaagiga. Soovitatav saunaruumi suurus on 6–13 m3 ja 
maksimaalne kivide kogus on 30 kg. 

Harvia Legend puuküttega kerised annavad teile ülima 
saunaelamuse. Mustast terasest raamis asub suur hulk 
kive ning nende soojenemisel saab madalal tempera-
tuuril suurepärase kümbluse. Suur kivide arv kindlus-
tab hea soojuse isegi juhul, kui tuli peaks vahepeal kus-
tuma.

Legend keristel on kaasaegne tuharest, mis võimaldab 
puidul põleda tõhusamalt ja puhtamalt. Tavalisest väik-
semad ohutusvahemaad külg- ja tagapinnast süttivate 
materjalideni võimaldavad teil lava vabamalt paiguta-
da. Legend keristele saab lisada korstentüüpi veepaagi.

Harvia Legend 150 pakub mugavalt niisket saunaskäi-
ku väiksemas saunas. Keris on naudinguks nii silma-
le kui saunaskäijale. Harvia Legend 150 on varustatud 
malmist klaasuksega, võimaldades tule soojal kumal 
sauna õhkkonda täiendada. Kerisel on paigaldamist 
hõlbustavad reguleeritavad jalad. Soovitatav saunaruu-

mi suurus on  6–13 m3

ja maksimaalne kivi-
de kogus on 120 kg.

• Kivid ei kuulu komplekti

• Torud ei kuulu komplekti

Puukeris HARVIA M3

Puukeris HARVIA 
LEGEND 150

• Kivid ei kuulu komplekti

• Torud ei kuulu komplekti
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Mängumaja Saamuel

KERISED
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Harvia Legend puuküttega kerised annavad teile ülima 
saunaelamuse. Mustast terasest raamis asub suur hulk 
kive ning nende soojenemisel saab madalal temperatuuril 
suurepärase kümbluse. Suur kivide arv kindlustab hea soo-
juse isegi juhul, kui tuli peaks vahepeal kustuma. Legend 
keristel on kaasaegne tuharest, mis võimaldab puidul põ-
leda tõhusamalt ja puhtamalt. Tavalisest väiksemad ohu-
tusvahemaad külg- ja tagapinnast süttivate materjalideni 
võimaldavad teil lava vabamalt paigutada. 

Legend keristele saab lisada korstentüüpi veepaagi. Harvia 
Legend 150 SL mudel on mõeldud neile, kes soovivad kütta 
sauna hõlpsasti teisest ruumist või väljastpoolt. Kasutamis-
mugavust parandab ka see, et keriseluugi avanemissuun-
da on võimalik muuta vastavalt oma vajadustele. Kerisel on 
paigaldamist hõlbustavad reguleeritavad jalad. Soovitatav 
saunaruumi suurus on 6–13 m3 ja maksimaalne kivide ko-
gus on 120 kg.

• Kivid ei kuulu komplekti

• Torud ei kuulu komplekti

Harvia Legend puuküttega kerised annavad teile ülima 
saunaelamuse. Mustast terasest raamis asub suur hulk 
kive ning nende soojenemisel saab madalal temperatuuril 
suurepärase kümbluse. Suur kivide arv kindlustab hea soo-
juse isegi juhul, kui tuli peaks vahepeal kustuma. Legend 
keristel on kaasaegne tuharest, mis võimaldab puidul põ-
leda tõhusamalt ja puhtamalt. Tavalisest väiksemad ohu-
tusvahemaad külg- ja tagapinnast süttivate materjalideni 
võimaldavad teil lava vabamalt paigutada. 

Legend keristele saab lisada korstentüüpi veepaagi. Har-
via Legend 240 Duo mudel on mõeldud neile, kes soovivad 
kütta sauna hõlpsasti teisest ruumist või väljastpoolt. Ka-
sutamismugavust parandab ka see, et keriseluugi avane-
missuunda on võimalik muuta vastavalt oma vajadustele. 
Kerisel on paigaldamist hõlbustavad reguleeritavad jalad. 
Soovitatav saunaruumi suurus on 10–24 m3 ja maksimaal-
ne kivide kogus on 200 kg.

• Kivid ei kuulu komplekti

• Torud ei kuulu komplekti

Puukeris HARVIA 
LEGEND 150 SL

Puukeris HARVIA 
LEGEND 240 DUO

KERISED



41KERISED

HIVE Wood on viinud iidsed saunaehitamise tarkused 
uuele tasemele. Puuküttekerise kõige tundlikum osa, 
leegilõikaja, on valmistatud 5 mm paksusest rooste-
vabast terasest ja on seetõttu erakordselt vastupidav. 

• suur kivide mahutavus

• töödeldud ainult looduslike õlidega

• garantii 5 aastat

• Saadaval kahes erinevas mudelis:

13 kW

 17 kW

Stiilne ja mugav seinale paigaldatav keris, mis on mõeldud 
nii väikeste kui ka keskmise suurusega saunade jaoks. Va-
lige sobiv võimsus vastavalt sauna kubatuurile. Vaatamata 
sellele, et kerise võimsus ei ületa 9 kW, võtab see sauna lei-
liruumis üsna vähe ruumi. Keris on valmistatud roosteva-
bast terasest. 

Kerise siseosad on niiskus- ja kuumuskindlad, mis omakor-
da pikendab ka kerise eluiga. Komplekt sisaldab kerist, kin-
nitusplaati koos kahe eraldi seinakinnitusega.

On saadaval kaks mudelit. Esimene mudel on varusta-
tud integreeritud juhtpuldiga, mis sisaldab kerisekella ja 
termostaati. Teine mudel nõuab eraldise juhtpuldi kasu-
tamist, mida tarnekomplektis ei ole. Soovitavalt kasutada 
sama tootja poolt pakutavaid juhtpulte.

Hinnad erinevad vastavalt mudelile. Küsi meie spetsialisti-
delt lisa, milline mudel sobib Sulle kõige paremini.

HIVE Wood 
puuküttekeris (HUUM)

Elektrikeris HARVIA 
The Wall

• Mudelid: SW45, SW60, SW80, SW45E, SW60E, SW90, 
SW90E

• Võimsused (kW): 4.5 kW, 6 kW, 8 kW, 
9 kW

• Juhtimiskeskus: integreeritud või eraldi
• Saunaruumi suurus: 6 – 14 m3
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Elektrikerise Harvia Cilindro suur saunakivide hulk pakub nauditavat 
saunaskäiku. Saate valida kolme erineva Cilindro kerisemudeli vahel. 
Selle põrandale paigaldatava kerise kvaliteedi ja hinna suhe on suure-
pärane. Cilindro kerise avadega väliskest on valmistatud roostevabast 
terasest. Leili iseloomu saab valida pehmest teravani, visates vett kas 
kerise külgedele või otse kivisamba peale.

Hinnad erinevad vastavalt mudelile. Küsi meie spetsialistidelt lisa, milli-
ne mudel sobib Sulle kõige paremini.

Kerisel Cilindro H on ees osaliselt võrkkest, mis annab saunaskäijate-
le suure kivikoguse eeliseid, ent samas võimaldab kerise paigaldamist 
väiksemasse ruumi. Kerisel Cilindro F on avadeta väliskest. Selline la-
hendus vähendab ohutuskaugusi, seega vajab keris vähem ruumi ning 
lava võib paigutada kerisele lähemale. See annab sauna disainimisel 
loovusele rohkem vabadust. 

Võrreldes teiste Cilindro mudelite pehmema leiliga  pakub Cilindro F 
teravamat leili. Keriste Cilindro H ja Cilindro F kiviruum on valmistatud 
roostevabast terasest ning väliskest mustaks värvitud tsingitud tera-
sest. Kerised on varustatud sisseehitatud juhtimisseadmetega ning 
nende lülitid asuvad kerise esikülje alaservas. Cilindro mudeleid PC70E 
ja PC90E juhitakse eraldiseisva juhtimiskeskusega (näiteks Griffi n või 
C150). Cilindro E-mudelid saab roostevabast terasest valmistatud krae 
(PC1) abil lava alumise astme sisse ehitada.

• Mudelid: PC70, PC70E, PC90, PC90E, PC70HE, PC90HE

• Võimsused (kW): 6.8 kW, 9 kW

• Juhtimiskeskus: integreeritud või eraldi

• Värv: teras või Black

• Ruumi mõõdud: 6 – 14 m3

DROP keris on inspireeritud looduse puhtaimast elemendist – veepii-
sast. DROPi ümar disan pehmendab ja elavdab klassikalise sauna nur-
gelist interjööri, lisades leiliruumile elegantsust. Peale hea väljanägemi-
se on DROPil teisigi olulisi eeliseid. See kompaktne seinale paigaldatav 
keris mahutab kuni 55 kg kive, ületades enamikku puuküttekeriseid ja 
tagades kauakestva leili.

• roostevaba teras
• suur kivide mahutavus
• garantii 5 aastat

Elektrikeris HARVIA 
Cilindro

DROP elektrikeris 
(HUUM)

4.5 kW
6 kW
9 kW

KERISED

• Saadaval kolmes erinevas mudelis:
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Harvia olivine-diabaas kerisekivid valitakse vanu tra-
ditsioone järgides nii, et need tagaksid parima ehtsa 
saunameeleolu. Harvia kerisekivid annavad mõnusat, 
pehmet kuumust. Tükeldatud kerisekivid on elekt-
rikeriste ja puuküttega ahjude jaoks ainuõiged kivid, 
kuna nad talletavad palju kuumust ning vesi aurustub 
murrukoha laialt pinnalt tõhusalt. Nurklikke tükelda-
tud kive on kerises ka mugav paigutada. 

Elektrikeristes on see eriti oluline, et kuumus saaks 
saunaruumis kuumade kivide ja kütteelementide 
vahelt võimalikult tõhusalt laiali kanduda. Kivikambri 
hea õhuringlus aitab elektrilistel kütteelementidel või-
malikult kaua vastu pidada.

50–100 mm läbimõõduga kivid sobivad seinale kinni-
tatavatesse keristesse, mille võimsus on väike. Suure-

Harvia komplekt MOODULKORSTEN WHP1500
Harvia teraskorsten on stiilne korstnalahen-
dus, mida on lihtne paigaldada. Teraskors-
ten talub suuri temperatuurikõikumisi ja 
on mõeldud kasutamiseks ennekõike puu-
küttega keriste, väiksemate kaminate ja ka-
min-pliitidega eraldiseisvates saunahoone-
tes. Kuna väliskest, sisetoru ja otsakatted on 
valmistatud roostevabast metallist, siis on 
korsten vastupidav ja oma välimust säilitav.

Teraskorstna stardipakend sisaldab: 1,5 
meetrine teraskorsten (WHP1500) ning tar-
vikutekast, milles on 1,0 m isoleerimata suit-
sutoru, vihmamüts, kummist vihmakrae ja 
vihmakrae paigalduskomplekt, roosteva-
bast terasest läbiviigukrae lakke ning teras-
korstna läbiviigu isolatsioon. 

Teraskorstent on kerge pikendada 0,5 
(WHP500) ja 1,0 (WHP1000) meetri pikkuste 
lisadetailidega. Tänu geniaalsele mehhanis-
mile keeratakse lisadetailid üksteise külge 
ning ka suitsutorud lukustuvad üksteise-
ga tänu torus olevatele soontele. Selliselt 
hoitakse ära temperatuuri vaheldumistest 
tingitud liikumine. Siseruumis võib korstna 
paigaldada 3 meetri kõrgusele ilma toestu-

seta ning väljas on vastav kõrgus 2 m. Har-
via teraskorstnaga ühendatava tulekolde 
suitsugaaside nimitemperatuur tohib olla 
maks. 600ºC. 

Teraskorstna välimine läbimõõt on 220 mm 
ja tuletoru läbimõõt 115 mm. Teraskorstna 
ohutuskaugus põlevatest materjalidest on 
100 mm. Harvia teraskorstnal on CE-märgis-
tus ja seega vastab toode rahvusvahelistele 
tule- ja ohutust puudutavatele nõuetele. Te-
raskorsten on tahmapõlemisekindel. Luge-
ge hoolikalt teraskorstna ja sellega ühenda-
tud kerise paigaldus ja kasutusjuhiseid.

Saunakivid HARVIA

mad (100–150 mm) kerisekivid sobivad suurepäraselt 
eelkõige suurematesse puuküttega keristesse.

Soovitatav on kõik kivid pesta, et eemaldada plekid või 
tolm, mis võivad põhjustada ebameeldivat lõhna, keri-
se esmakordsel kasutamisel.

KERISED
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Integreeritud ahjuga kümblustünn DeLux 220 haa-
gisel on suuremale seltskonnale mõeldud kvaliteet-
ne ratastel spaa, mis on detailideni viimistletud, aas-
taringselt kasutatav, hõlpsasti hooldatav ja rikkaliku 
lisavarustusega.

Kümblustünni erilisus peitub selle ergonoomilises 
ja lihtsasti hooldatavas klaasfi ibrist sisus, luksuslikus 
termopuidust ümbrises ja kvaliteetsest (AISI304) 
terasest tehtud integreeritud ahjus. Kümblustünni 
kütmisele kulub vähem aega ja puid, et saaksid pa-
kutavat harmooniat ja mõnusaid olemishetki kiire-
mini nautima hakata.

Kümblustünni sisu värvivalik: hall, valge, sinine, must

Komplekti kuulub:
• LED valgustused tünnis sees ja väljas
• korstna kaitsevõre
• äravoolukraan
• ümar trepp
• pingid panipaikadega
• välisviimistlus: Tikkurila Terrassiõli hall
• mullisüsteem
• 5-kohaline sepisest joogitopsihoidja
• digitaalne veetermomeeter
• 80 Ah aku+ akulaadija, toide välja lülitus
• Marine stereo (Bluetooth, AUX, USB)+ 

Marine kõlarid
• B-kategooria haagis
• Haagisel tugiratas + tugijalad 4 tk

Kümblustünn “DeLux 220” haagisel

Mahutab 8 inimest

Kütteaeg: 2 - 3 h

Läbimõõt: 2200 mm

Kaal: 260 kg

Võimsus: 30 kW

18
80

3500

2260

40
0

96
0

40
0

2300

1590

~5140

~500

680

HotTube trailer Ø226
kütmisele kulub vähem aega ja puid, et saaksid pa-
kutavat harmooniat ja mõnusaid olemishetki kiire-

Kümblustünni sisu värvivalik: hall, valge, sinine, must

Ø
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Integreeritud ahjuga kümblustünn DeLux 200 haa-
gisel on kvaliteetne ratastel spaa, mis on detailideni 
viimistletud, aastaringselt kasutatav, hõlpsasti hool-
datav ja rikkaliku lisavarustusega.

Kümblustünni erilisus peitub selle ergonoomilises 
ja lihtsasti hooldatavas klaasfi ibrist sisus, luksuslikus 
termopuidust ümbrises ja kvaliteetsest (AISI304) te-
rasest tehtud integreeritud ahjus. Kümblustünni küt-
misele kulub vähem aega ja puid, et saaksid paku-
tavat harmooniat ja mõnusaid olemishetki kiiremini 
nautima hakata.

Kümblustünni sisu värvivalik: hall, valge, sinine, must

Komplekti kuulub:
• LED valgustused tünnis sees ja väljas
• korstna kaitsevõre
• äravoolukraan
• ümar trepp
• pingid panipaikadega
• välisviimistlus: Tikkurila Terrassiõli hall
• mullisüsteem
• 5-kohaline sepisest joogitopsihoidja
• digitaalne veetermomeeter
• 80 Ah aku+ akulaadija, toide välja lülitus
• Marine stereo (Bluetooth, AUX, USB)+ 

Marine kõlarid
• B-kategooria haagis
• Haagisel tugiratas + tugijalad 4 tk

Kümblustünn “DeLux 200” haagisel  

Mahutab 6 inimest

Kütteaeg: 1,5 - 2 h

Läbimõõt: 2000 mm

Kaal: 200 kg

Võimsus: 30 kW

KÜMBLUSTÜNNID HAAGISEL

tavat harmooniat ja mõnusaid olemishetki kiiremini 

Kümblustünni sisu värvivalik: hall, valge, sinine, must
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Tulekindel roostevaba korsten CE 
RV veepaak 30 L. LED-valgustus 
sauna ruumides ja väljas sauna 
ees. 80 Ah aku + akulaadija. Stereo 
(Raadio, Bluetooth, AUX, USB) kõ-
larid 2 tk, antenn.
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Leiliruum: 1,6 m2

Eesruum: 1,6 m2

Laius: 1800 mm

Pikkus: 3500 mm

Harvia M seeria puuküttekeris.

ELAMUSSAUN HAAGISEL

Sauna trailer

Harvia M seeria puuküttekeris.
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KUIDAS MEIE TOOTED VALMIVAD?

Tavapuidust toodetel kasutame kuusepuud, mis tarnitakse meile Soo-
me, Venemaa ja mingil määral ka Eesti saeveskitest. Valitud partnerid 
pakuvad kvaliteetset, eelsorteeritud ja kuivatatud saematerjali, et lõpp-
toote kvaliteet oleks samuti parim! Meie saematerjali tarnija Inmedias 
Res OÜ on väga pikaajalise, ligikaudu 20-aastase puiduvaldkonna koge-
musega ning tagab seetõttu meile kvaliteedi ja tarnekindluse.

TERMOPUIT

Meie kiire kasvu ja edu võti on professionaalne meeskond, pikaajaline 
kogemus, hoolega valitud materjalid, kvaliteetne toodang ning meid 
usaldavad kliendid nii kodu- kui välismaal.

Kuna termopuit on kogu maailmas üha rohkem populaarsust kogunud, 
siis juba umbes 70% meie toodetest valmistatakse termomännist. Miks 
termomänd? Sest mänd on termotöötlusele vastuvõtlikum ja annab 
kaunima välimuse ning pikaajalisema vastupidavuse. Vastavalt Euroopa 
standardile EN305: 2016, jagatakse puiduliigid vastupidavusklassi järgi. 
Termomänni vastupidavusklass on nr 2 ja vastupidavusajaks on märgi-
tud üle 25 aasta.

Meie koostööpartneriks termotöötluse alal on Eesti suurim termotöötle-
ja Thermoarena OÜ, kes on väga pikaajalise kogemusega, tunnustatud 
ja sertifitseeritud termotöötleja.

Toodete parima kvaliteedi tagamiseks panustavad igapäevaselt nii meie 
meeskond kui ka koostööpartnerid oma aja, teadmiste ja oskustega.
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info@ecosauna.ee

Saunad, kämpingud.  Tel: +372 509 1882  /  +372 515 4350

Kümblustünnid.  Tel: +372 516 0518

Rebase tee 1, Himmaste, Põlvamaa, 63228, Eesti

Põlvamaa, Estonia

www.ecosauna.ee

CONTACT US
Ecosauna Project OÜ toodab luksuslikke kümblustünne, nii traditsioonilisi kui ka erilahendustega 
saunasid ja kämpingmajasid. Meie kiire kasvu ja edu võti on professionaalne meeskond, pikaaja-
line kogemus, hoolega valitud materjalid, kvaliteetne toodang ning meid usaldavad kliendid nii 
kodu- kui välismaal.

Meie kasutuses on üle 4500 m2 tootmispinda, millest u 800 m2 kuulub ainult DeLux kümblus-
tünnide tootmisele ja arendamisele. Ülejäänud pindadel käib igapäevaselt saunade, kämpingute 
ja muude toodete meisterdamine. Meie meeskonda kuulub ligi 40 toredat inimest, kes kõik on 
oma ala spetsialistid ning hingega tööle pühendunud.

Koostöös heade partneritega ekspordime enda tooteid rohkem kui 30-sse riiki üle maailma.

Ekspordime 
30-sse riiki

Toodetud
Eestis

4500 m2

tootmispinda

www.ecosauna.ee 


