
saunum
professional

Kiuas suuriin asuntoihin ja 
julkisiin saunoihin/kylpylöihin

Saunum Professional on tavanomaista suuremmalla kivikorilla ja ilmastolaitteella varustettu elegantti kiuas, joka 

on erityisesti suunniteltu parantamaan saunaelämystä suuremmissa saunatiloissa. Suuri kivitilavuus ja patentoitu 

ilmansekoitusjärjestelmä takaavat poikkeuksellisen pehmeät ja pitkäkestoiset löylyt, jotka jakautuvat tasaisesti 

koko löylyhuoneeseen. Kiuas-ilmastointilaitteen nykyaikaiset ominaisuudet ja siinä valinnaisesti käytettävät 

Himalajan suolapallot täydentävät rentouttavan saunomiselämyksen. 



saunum
professional

Kiuas suuriin koteihin ja julkisiin saunoihin/kylpylöihin

Harjatusta teräksestä tai aidosta kuparista valmistettu Saunum Professional on aistikas valinta niin koteihin kuin 

julkisiin saunoihin. Leil-ohjausyksikön avulla voit ohjata kiuasta ja ilmastointilaitetta helposti – saunan lämmitys 

ja ilmastointilaitteen ohjaus tapahtuu helposti vain muutamalla älylaitteesi kosketusnäytön kosketuksella.  

Saunum Professional viisi yhdessä -kotikylpylä tarjoaa ainutlaatuisen ja rentouttavan saunakokemuksen. 

Saunum-ilmastointilaite sekoittaa löylyihin viileämpää ilmaa, minkä ansiosta sen tarjoamissa pehmeissä 

löylyissä on helppo hengittää. Vettä voidaan heittää kiukaalle normaalia useammin, jolloin saunan 

sisäilmasta tulee hyvin kosteata, mikä lisää hikoilua. Saunominen ei näin ollen aiheuta päänsärkyä tai 

väsymystä. Valittavissasi ovat pehmeä höyrysauna, suolaionilöyly, kostea höyrysauna, sanarium ja aromisauna.



Viisi yhdessä 
-kotikylpylä 

Soveltuu koko 
perheelle

Pitkäkestoiset 
pehmeät löylyt

Hengittäminen 
on helppoa 

Kiuaskivet Ø 5–10 cm

Sulake, 3-vaihe

Kiukaan virtajohto, 3-vaihe

Ilmastointilaitteen virtajohto, 1-vaihe

Ohjausyksikkö

Aromilöyly

Löylyhuone

Lisäksi tarvitaan

Kiukaan teho

10–15 m³

12 kW

C 20 A

5 x 4 mm²

13–18 m³

15 kW

C 25 A

5 x 4 mm²

16–22 m³

18 kW

C 32 A

5 x 6 mm²

20–32 m³

23 kW

C 40 A

5 x 10 mm²

Tilan minimikorkeus

Laitteen korkeus

Laitteen syvyys ja leveys

200–220 kg

2250 mm (2150 mm device) / 2450 mm (2350 mm device)

5 x 1,5 mm²

Toimitussisältö:

Kivikori: 

Värivaihtoehdot: 

Ilmastointilaite:

asennus seinän viereen tai nurkkaan

harjattu teräs, kupari, antrasiitinharmaa

kiuas, ilmastointilaite, suolapallot 10 kps

3 nopeustasoa, säädettävä höyrypelti

Saunum Leil tai Saunum Leil Mobile

Saunum-saunaöljysarja

250 mm

250 mm

1000 mm

2150 mm tai 2350 mm

Professional: 600 mm x 750 mm / Professional C: 705 x 705 mm

86 kgLaitteen paino

Minimi turvaetäisyys kiukaasta:

sivuilla

edessä

kivistä sisäkattoon



saunum professional C
Asennus nurkkaan 

saunum professional
Asennus seinän viereen
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Saunumin patentoitu ilmansekoitus-

järjestelmä imee sisäänsä polttavan 

kuumaa ilmaa löylyhuoneen yläosasta, 

sekoittaa siihen lattiatasossa olevaa 

viileämpää ilmaa ja ohjaa sitten pehmeän 

löylyn tasaisesti takaisin löylyhuoneeseen. 

Tämä tasaa löylyhuoneen lämpötilaa, ja 

happirikas löyly helpottaa hengitystä. Vettä 

voidaan heittää kiukaalle normaalia 

useammin, jolloin saunan sisäilmasta tulee 

hyvin kosteata, mikä lisää hikoilua. 

Löylyhuoneen ilmaa voidaan rikastaa 

suola-ioneilla Saunumin patentoimalla 

menetelmällä. Ilmastointilaitteeseen 

lisättävät Himalajan suolapallot 

vapauttavat suola-ioneja laitteessa 

kiertävään ilmaan, minkä kautta ne 

päätyvät saunojan iholle ja hengitysteihin.

Vieläkin rentouttavampi saunaelämys 

voidaan saavuttaa aromijärjestelmän 

avulla, joka sekoittaa saunaöljyn aromit 

löylyyn. Tämä on terveellisempi vaihtoehto 

kiuaskivillä tapahtuvalle aromaattisen 

öljyn haiduttamiselle.

Miten Saunumin kiuas-
ilmastointilaite toimii?

Valitse kiukaan teho löylyhuoneen 
tilavuuden mukaan

Huomaa, että tarvitset tehokkaamman kiukaan, jos löylyhuoneessa on eristämättömiä seiniä 

(tiili, lasitiili, lasi, betoni, laatta jne.). Lisää löylyhuoneen tilavuuteen 1,2 m³ jokaista eristämätöntä 

seinäneliötä kohden. 

Esimerkki: 10 m³:n löylyhuone, jossa on lasiovi, vaatii 12 m³:n löylyhuoneeseen tarvittavan tehon.



Perinteinen pohjoismainen sauna 
Lämpötila 60‒100 °C
Ilmastointilaitteen nopeustaso 1
Ilmastointilaitteen höyrypelti 25% auki

Kostea höyrysauna 
Lämpötila 45‒60 °C. 
Ilmastointilaitteen nopeustaso 2
Ilmastointilaitteen luukku 100% auki 
Mitä matalampi lämpötila, mitä enemmän höyrypelti 
auki ja mitä nopeampi ilmastointilaitteen 
puhallusnopeus, sitä enemmän höyryä kehittyy 
heitettäessä vettä kiukaalle.

Lempeä sanarium
Lämpötila 40‒55 °C
Ilmastointilaitteen nopeustaso 1
Jos pidät kosteasta runsashöyryisestä sanarium-
löylystä, aseta ilmastointilaitteen höyrypelti 
vähintään 25% auki.

Suola-ioneilla rikastettu löyly
Lämpötila 40‒100 °C. 
Ilmastointilaitteen nopeustaso 1
Ilmastointilaitteen höyrypelti 25% auki
Ilmastointilaitteeseen asetetut suolapallot toimivat 
kaikissa lämpötiloissa saunan ilmastointilaitteen 
ollessa toiminnassa.

Rentouttava aromisauna
Lämpötila 40‒90 °C
Ilmastointilaitteen nopeustaso 1
Ilmastointilaitteen luukku 25% auki
Laita hieman Saunum-aromiöljyä Saunum-
laitteeseen ja nauti!

www.saunum.com

saunumsaun saunumsauna

saunum saunum

Voit kokeilla erilaisia asetuksia ja löylyn voimakkuuksia ja 
lisätä suosikkisi ohjausyksikön löylytyyppien valikoimaan. 

Rentouttava sauna-kotikylpylä
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