
Valmistamamme kiukaat ovat laadukkaita, käsityönä tehtyjä, 
savukanavalla varustettuja tuotteita, joissa liekki ei pääse 
piippuun. 

Korkean hyötysuhteen (yli 70 %) ansiosta alhaiset käyttökulut.
Oikein valitussa kiukaassa pienempikin puumäärä riittää 
lämmittämään saunan nopeasti (P, PS ja PT malleissa noin 
30–45 minuuttia; S, SY, ST tai STY malleissa noin 60–90 
minuuttia). Jos kiukaseen on liitetty-lämminvesisäiliö niin 
lämmitysaika voi pidentyä säiliön tilavuudesta riippuen. Valitse 
kiukaan teho harkitusti. Jos lämmitysteho on liian pieni, uunia 
pitää lämmittää kauemmin ja voimakkaammin, mikä puolestaan 
lyhentää tuotteen elinikää. 

Valmistaja suosittelee: 

* Jos saunomisaika kerralla on saunassa yleensä n. 2 tuntia - 
valitse malli P, PS tai PT.     
* Jos saunomisaika ylittää 2 tuntia - valitse malli S, SY, ST tai STY.  
   
* Jos lämmität uunia löylyhuoneesta 
- valitse malli alkunumerolla 1 (P-1**, 
PS-1**, S-1** tai SY-1**).  

* Jos lämmität uunia viereisestä 
huoneesta - valitse malli 
alkunumerolla 2 (P-2**, PS-2**, 
PT-2**, S-2**, SY-2**, ST-2** tai 
STY-2**).  

Miten valitaan teholtaan sopiva 
kiuas? 

Valittavissa on 3 vaihtoehtoa:  
  
1. Jos löylyhuoneen tilavuus on 5–12m³ - valitse malli PS.   
  
2. Jos löylyhuoneen tilavuus on 8–18 m³ - valitse malli 
loppunumeroilla 16 (P-*16. PT-*16, S-*16, SY-*16, ST-216 tai 
STY-216).     
    
3. Jos löylyhuoneen tilavuus on 16–25 m³ - valitse malli 
loppunumeroilla 20 (P-*20, PT-*20, S-*20, SY-*20, ST-220 tai 
STY-220). 
  
Tilavuutta laskiessa on otettava huomioon myös seuraavat seikat: 
   
Onko löylyhuoneessa ikkuna; onko löylyhuoneessa kunnolla 
toimiva Ilmanvaihto; onko löylyhuoneen jokin seinä samalla talon 
ulkoseinä, joka ei ole asianmukaisesti lämpöeristetty tms. Jos 
jokin tällainen seikka on olemassa, on löylyhuoneen tosiasiallinen 
tilavuus kerrottava kertoimella 1,2–1,5, jotta saadaan 
laskennallinen tilavuus kiukaan valintaa varten.   
 
    
    
    

Avoin vedenlämmitin BOT-22 RV 
asennetaan suoraan kiukaan päälle. Säiliön 
halkaisija 350 mm, korkeus 400 mm, tilavuus 
22 litraa, savuputken sisähalkaisija 115 mm.

Savuputken ritilän pituudet 500 mm (V-500) 
ja 800 mm (V-800). Ritilän halkaisija 250 
mm. Kivien määrä riippuu ritilän pituudesta ja 
savuputken halkaisijasta. 

Avoin ruostumaton vedenlämmitin savuputken ympärillä

Ritilä savuputken ympärillä

Savi 9, Pärnu 80010, Estonia
T +372 44 01 001 · F +372 44 01 004

info@skamet.ee · www.skamet.ee

Tuotteidemme jälleenmyyjä Suomessa on
BAUHAUS & CO KY 

Sopivan uunin valinnassa sinua auttavat mielellään
tuotteidemme jälleenmyyjät tai tehtaamme edustajat.

Puhelin: +372 44 01 001 · E-posti: info@skamet.ee
www.skamet.ee

PARHAIDEN KIUKAIDEN VALMISTAJA!
www.bauhaus.fi  



Kiuas teräsrungolla – Samasta tilasta lämmitettävät 

Samasta huoneesta lämmitettävä kiuas SY-116* (lämmitettävä tila 
8 m³ – 18 m³): Kivien määrä n. 140 kg ja polttopuun
pituus max. 50 cm. 
  
Samasta huoneesta lämmitettävä kiuas SY-120*  (lämmitettävä tila 
16 m³ – 25 m³): Kivien määrä n. 110 kg ja polttopuun
pituus max. 50 cm.

Mahdollisuus liittää vesisäiliö joko 
taakse tai jommalle kummalle 
sivulle (myydään erikseen).

Lasiovi (230 x 230 mm) tai 
metalliovi. Hormiliitäntä 
vakiomallissa päältä.

Ovi aukeaa vakiomallissa oikealta 
vasemmalle, mahdollista tilata 
myös oikealle avautuvalla ovella. 

Kiuas pyöreällä verkkorungolla  

Samasta huoneesta lämmitettävä kiuas PS-110 GL 
(lämmitettävä tila 5 m³ - 12 m³):  Kivien määrä n. 20 kg  ja 
polttopuun pituus max. 35 cm

Kiuas sopii pienehköön saunaan ja 
tynnyrisaunoihin. Kiukaassa on 
kolme kaksinkertaista seinämää 
(sivut ja takaosa), joiden avulla 
turvaetäisyydet ovat puolet 
pienemmät kuin P-sarjan kiukaissa. 
Lasiovi 200 x 220 mm tai 
metalliovi. Vakiomallissa 
hormillitäntä päältä sekä oven 
aukaisusuunta vasemmalle. 
Mahdollista tilata myös oikealle 
avautuvalla ovella.

Mini kiuas kaksinkertailsella seinämällä - Samasta tilasta lämmitettävät

Mahdollisuus liittää vesisäiliö joko 
taakse tai jommalle kummalle sivulle 
(myydään erikseen).

Kiuas suorakaiteisella verkkorungolla 

Samasta huoneesta lämmitettävä kiuas

*Kiukaassa on teräsovi, mutta voit ostaa erikseen oveen myös lasin. *Kiukaassa on teräsovi, mutta voit ostaa erikseen oveen myös lasin. *Kiukaassa on teräsovi, mutta voit ostaa erikseen oveen myös lasin.

 
P-116 RVGL (lämmitettävä tila 8 m³ – 18 
m³): Kivien määrä n. 40 kg, polttopuun 
pituus max. 40 cm. 

Samasta huoneesta lämmitettävä 
kiuas S-116* (lämmitettävä tila 8 m³ – 
18 m³): Kivien määrä n. 190 kg ja 
polttopuun pituus max. 50 cm.

Samasta huoneesta lämmitettävä 
kiuas S-120*    (lämmitettävä tila 16 m³ – 
25 m³): Kivien määrä n. 160 kg ja 
polttopuun pituus max. 50 cm. 

Kiukaan kuori on ruostumatonta 
metallia. Mahdollisuus liittää 
vesisäiliö joko taakse tai jommalle 
kummalle sivulle.Lasiovi (230 x230 
mm). Hormiliitäntä vakiomallissa 
päältä tai takaa. Ovi aukeaa 
vakiomallissa vasemmalle, 
mahdollista tilata myös oikealle 
avautuvalla ovella.

Kiuas ruostumattomalla rungolla 

Samasta huoneesta lämmitettävä 
kiuas P-116* (lämmitettävä tila 8 m³ - 
18 m³): Kivien määrä n. 40 kg ja 
polttopuun pituus max. 40 cm. 

Samasta huoneesta lämmitettävä 
kiuas P-120* (lämmitettävä tila 16 m³ - 
25 m³): Kivien määrä n. 50 kg ja 
polttopuun pituus max. 40 cm.

Mahdollisuus liittää vesisäiliö joko 
kiukaan sivuille tai taakse (myydään 
erikseen). Lasiovi (230 x 230 mm) 
tai metalliovi. Hormiliitäntä 
vakiomallissa päältä tai takaa. Ovi aukeaa vakiomallissa vasem-
malle, mahdollista tilata myös oikealle avautuvalla ovella.

Kiuas teräsrungolla, 40 litran vesisäiliöllä 

Samasta huoneesta lämmitettävä uuni P-11640* (lämmitettävä 
tila 8 m³ – 18 m³): Kivien määrä n. 40 kg ja polttopuun pituus 
max. 40 cm.  
Samasta huoneesta lämmitettävä uuni P-12040* (lämmitettävä 
tila 16 m³ – 25 m³): Kivien määrä n. 50 kg ja polttopuun pituus 
max. 40 cm.

40 litran säiliö voidaan 
valmistaa joko tavallisesta 
tai ruostumattomasta 
metallista. Sijainti joko 
oikealla, vasemmalla tai 
takana.

Lasiovi (230 x 230 mm)
tai metalliovi. Hormiliitäntä 
vakiomallissa päältä tai 
takaa. Ovi aukeaa 
vakiomallissa oikealta 
vasemmalle, mahdollista 
tilata myös oikealle 
avautuvalla ovella.

Kiuas 20–25 litran ruostumattomalla säiliöllä 

Samasta huoneesta lämmitettävä kiuas, malli P-11620*
(lämmitettävä tila 8–18 m³): Kivien määrä n. 40 kg ja 
polttopuun pituus max. 60 cm.
 
Samasta huoneesta lämmitettävä kiuas, malli P-12025* 
(lämmitettävä tila 16–25 m³): Kivien määrä n. 50 kg ja 
polttopuun pituus max. 60 cm. 

20 tai 25 litran ruostumaton säiliö on sisäänrakennettu uunin 
etuosaan, tulipesän päälle. Lasiovi (230 x230 mm) tai metalliovi. 
Hormiliitäntä vakiomallissa päältä tai takaa. Ovi aukeaa 
vakiomallissa vasemmalle, mahdollista tilata myös oikealle 
avautuvalla ovella.

Lasiovi (230 x 230 mm) tai metalliovi. Hormiliitäntä vakiomallissa 
päältä. Ovi aukeaa vakiomallissa vasemmalle, mahdollista tilata 
myös oikealle avautuvalla ovella.
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