
Meie saunaahjud on kvaliteetsed, käsitööna valminud, 
suitsukanaliga tooted, kus leek ei jõua korstnasse.

Kõrge efektiivsusega (üle 70%) tagatakse madalad kasutuskulud

Tootja soovitab:

* Kui Teie perel jääb saunas viibimise aeg tavaliselt 2 tunni piiresse 
- valige mudel P, PS või PT.

* Kui teie saunaskäimise aeg on 
pikem kui 2 tundi - valige mudel S, 
SY, ST või STY mudel.

* Kui kütate saunaahju leiliruumist - 
valige mudel, mis algab numbriga 1 
(P-1**, PS-1**, S-1** või SY-1**)

* Kui kütate saunaahju teisest ruumist 
- valige mudel, mis algab numbriga 2 
(P-2**, PS-2**, PT-2**, S-2**, SY-2**, 
ST-2** või STY-2**) 

Kuidas valida sobiva võimsusega 
saunaahi?

Valida on 3 võimaluse seast:  
  
1. Kui leiliruumi kubatuur on vahemikus 5 -12m³ - valige mudel PS 
   
2. Kui leiliruumi kubatuur on vahemikus 8-18 m³ - valige mudel, 
mis lõpeb numbritega 16 (P-*16. PT-*16, S-*16, SY-*16, ST-216 
või STY-216).    
    
3. Kui leiliruumi kubatuur on vahemikus 16-25 m³ - valige mudel, 
mis lõpeb numbritega 20 (P-*20, PT-*20, S-*20, SY-*20, ST-220 
või STY-220).

Saunaahi S-116 või SY-116 (köetav ruumala 8 m³ - 18 m³):                                
Kivide kogus ca 190 või 140 kg ja puude pikkus kuni 50 cm.

Saunaahi S-120 või SY-120 (köetav ruumala 16 m³ - 25 m³):         
Kivide kogus ca 160 kg või 110 kg ja puude pikkus kuni 50 cm.

Saunaahi võrkkorpusega - köetav samast ruumist

Saunaahi PT-216 GL (köetav ruumala 
8 m³ - 18 m³): Kivide kogus ca 40 kg 
ja puude pikkus kuni 60 cm.

Saunaahi PT-220 GL (köetav ruumala 
16 m³ - 25 m³): Kivide kogus ca 50 kg 
ja puude pikkus kuni 60 cm.

Veeboileri ühenduse võimalus
(paremalt, vasakult, tagant) või ilma. 
Klaasuks (330 x 330 mm).

Saunaahi teraskorpusega (RV paneel) - köetav teisest ruumist
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Roostevaba käepide. Korstna ühendamine standardis pealt, 
võimalus tellida ka ahju sisu ümberpööratult. Uks avaneb 
standardis paremalt vasakule, võimalus tellida ka vastupidi.                                                                          

Kindlasti tuleb kubatuuri arvutamisel arvestada ka muude nüanssidega: 
kas leiliruumis on aken; kas mõni leiliruumi sein on maja välisseinaks, 
mis pole nõuetekohaselt soojustatud jne. Kui jah, siis on mõistlik leili-
ruumi tegelik kubatuur korrutada koefitsendiga 1,2 kuni 1,5 - et 
saada arvestuslik kubatuur saunaahju valimiseks.
Sobiva saunaahju valimisel aitavad Teid meeleldi meie toodete
edasimüüjad või meie tehase esindaja. 

Veeboileri ühenduse võimalus (paremalt, vasakult, tagant) või ilma.
Klaasuks (230 x 230 mm) või metalluks. Korstna ühendamine stan-
dardis pealt, võimalus tellida ka ahju sisu ümberpööratult. Uks ava-
neb standardis paremalt vasakule, võimalus tellida ka vastupidi.

Õigesti valitud saunaahjuga kulub vähem puid, et saun kiiresti 
soojaks kütta (P, PS ja PT mudeliga umbes 30-45 minutit; S, SY, ST
või STY mudeliga umbes 60-90 minutit). Kui saunaahi on ühendatud
soojavee boileriga, siis sõltuvalt mahust võib kütteperiood pikeneda.
Valige saunaahju võimsus hoolikalt. Kui küttevõimsus on liiga väike,
peate ahju kauem ja intensiivsemalt kütma, mis omakorda vähendab
toote eluiga. 



Saunaahi teraskorpusega – köetav samast ruumist

Saunaahi P-116 (köetav ruumala
8 m³ - 18 m³): Kivide kogus ca 40 kg 
ja puude pikkus kuni 40 cm.

Saunaahi P-120 (köetav ruumala
16 m³ - 25 m³): Kivide kogus ca 50 kg 
ja puude pikkus kuni 40 cm.

Saunaahi teraskorpusega – roostevaba paagiga eesotsas 

Samast ruumist köetav saunaahi P-11620 RV (köetav ruumala 8 
m³ - 18 m³). Kivide kogus ca 40 kg ja puude pikkus kuni 60 cm. 

Samast ruumist köetav saunaahi P-12025 RV (köetav ruumala 8 
m³ - 18 m³). Kivide kogus ca 50 kg ja Puude pikkus kuni 60 cm.  

20 või 25 liitrine roostevaba paak on
sisseehitatud ahju etteotsa, tule kolde 
peale. Klaasuks (230 x 230 mm) või 
metalluks. Korstna ühendamine
standardis pealt või tagant, võimalus
tellida ka ahju sisu ümberpööratult.
Uks avaneb standardis paremalt vasa-
kule, võimalus tellida ka vastupidi. 

 

 
 
 
 
 

Saunaahi PS-110 GL köetav samast ruumist (köetav ruumala 
5m³-12 m³): Kivide kogus ca 20kg  ja puude pikkus kuni 35 cm

Saunaahi PS-210 GL köetav teisest ruumist (köetav ruumala 
5m³-12 m³): Kivide kogus ca 20kg ja puude pikkus kuni 55 cm.

Mini saunaahi - TOPELT ÜMBRISEGA

Samast ruumist köetav saunaahi P-11640 (köetav ruumala
8 m³ - 18 m³): Kivide kogus ca 40 kg. puude pikkus kuni 40 cm.

Samast ruumist köetav saunaahi P-12040 (köetav ruumala
16 m³ - 25 m³): Kivide kogus ca 50 kg ja puude pikkus kuni 40 cm.

Teisest ruumist köetav saunaahi P-21640 (köetav ruumala
8 m³ - 18 m³): Kivide kogus ca 40 kg ja puude pikkus kuni 60 cm.

Teisest ruumist köetav saunaahi P-22040 (köetav ruumala
16 m³ - 25 m³): Kivide kogus ca 50 kg ja puude pikkus kuni 60 cm.

40 liitrist paaki on võimalik valmistada nii tavalisest metallist kui ka 
roostevabast. Asukoht on võimalik paremal, vasakul või taga. Klaas-
uks (230 x 230 mm) või metalluks. Korstna ühendamine standardis
pealt või tagant, võimalus tellida ka ahju sisu ümber pööratult. Uks
avaneb standardis paremalt vasakule, võimalus tellida ka vastupidi.

 

Saunaahi teraskorpusega - 40 liitrise paagiga

Saunaahi S-216 või SY-216 (köetav ruumala 8 m³ - 18 m³):   
Kivide kogus ca 190 või 140 kg ja puude pikkus kuni 70 cm.

Saunaahi S-220 või SY-220 (köetav ruumala 16 m³ - 25 m³):           
Kivide kogus ca 160 või 110 kg ja puude pikkus kuni 70 cm.

Veeboileri ühenduse võimalus (paremalt, vasakult, tagant) või ilma. 
Klaasuks (230 x 230 mm) või metalluks. Korstna ühendamine stand-
ardis pealt, võimalus tellida ka ahju sisu ümberpööratult. Uks avaneb
standardis paremalt vasakule, võimalus tellida ka vastupidi. 

Saunaahi võrkkorpusega (kandiline) - köetav teisest ruumist

Saunaahi P-216 (köetav ruumala
8 m³ - 18 m³): Kivide kogus ca 40 kg ja 
puude pikkus kuni 60 cm.

Saunaahi P-220 (köetav ruumala
16 m³ - 25 m³): Kivide kogus ca 50 kg 
ja puude pikkus kuni 60 cm.

 Saunaahi teraskorpusega – köetav teisest ruumist

Saunaahi ST-216 GL või STY-216 GL (köetav ruumala 8 m³ - 18 m³): 
Kivide kogus ca 190 kg või 140 kg ja puude pikkus kuni 70 cm.

Saunaahi ST-220 GL või STY-220 GL (köetav ruumala 16 m³ - 25 m³): 
Kivide kogus ca 160 kg või 110 kg ja puude pikkus kuni 70 cm.

Saunaahi võrkkorpusega - köetav teisest ruumist

Saunaahi on sobiv väikse-
masse sauna (näiteks: tünni-
saun), kus on väiksem ruum-
ala ning ruum saunaahjule 
piiratud. Ahju ümbris on 
varustatud kolmest küljest 
topeltseinaga (külgedel ja 
taga), mis vähendavad mini-
maalseid ohutuid kauguseid
poole võrra, võrreldes meie teiste P-seeria mudelitega. Veeboileri 
ühenduse võimalus puudub. Klaasuksega (200x220). Uks avaneb 
standardis paremalt vasakule, võimalus tellida ka vastupidi.

Boileri ühenduse võimalus (paremalt, 
vasakult, tagant) või ilma. Klaasuks 
(230 x 230 mm) või metalluks. Korstna 
ühendamine standardis pealt või tagant,
võimalus tellida ka ahju sisu ümber-
pööratult. Uks avaneb standardis paremalt vasakule, võimalus 
tellida ka vastupidi.

Boileri ühenduse võimalus (paremalt, 
vasakult, tagant) või ilma. Klaasuks 
(230 x 230 mm) või metalluks. Korstna 
ühendamine standardis pealt, võimalus
tellida ka ahju sisu ümberpööratult.
Uks avaneb standardis paremalt vasakule, võimalus tellida ka 
vastupidi. 

Veeboileri ühenduse võimalus (paremalt, vasakult, tagant) või ilma.
Klaasuks (330 x 330 mm). Roostevaba käepide. Korstna ühendamine
standardis pealt, võimalus tellida ka ahju sisu ümberpööratult. Uks 
avaneb standardis paremalt vasakule, võimalus tellida ka vastupidi.
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