Aito suomalainen,
yksilöllinen sauna.

Upea Lumisaunat-mallisto
Suomalaisen saunan ikiaikainen lämpö yhdistettynä nykyaikaiseen,
yksilölliseen tunnelmaan ja viihtyvyyteen saunassa,
ovat synnyttäneet upean Lumisaunat-malliston.
Mallisto koostuu viidestä erilaisesta laudemallista retrosta trendiin.
Kiukaaksi voi valita IKI-, Magnum-, Tulikivi-, Mondex- tai Harvia-kiukaan.
Tarjoamme myös muita saunansisustusratkaisuja asiakkaillemme,
kuten valaistus, lasiseinät, erilaiset saunapaneelit sekä sisustuskivet.
Tutustu uudenajan saunaratkaisuihimme tämän esitteen kautta,
nettisivuillemme tai tule Saunastudiollemme paikan päälle!

Tervetuloa
saunaan!

Kaikki Lumisaunat-lauteet valmistetaan aina yksilöllisesti kunkin saunan mittojen
mukaan laadukkaista materiaaleista omalla tehtaallamme Suomessa. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet pidentävät lauteiden elinikää huomattavasti. Irrotettavien osien ansiosta saunan puhdistaminen on vaivatonta.
Lumisaunat-malliston kaikki laudemallit muuntautuvat useisiin erilaisiin ratkaisuihin.
Esimerkiksi useimmat sähkökiukaat voidaan integroida alalauteeseen, jolloin koko
saunan peittävällä alalauteella saunatilasta saadaan tilava ja turvallinen.

Lumitähti

Lumitähti on klassisen tyylikäs laudemalli. Lauteen etureunan
pyöristys tuo ilmeeseen pehmeän, viimeistellyn vaikutelman ja yläja alalauteen välillä oleva säleikkö varmistaa turvallisen saunomisen.
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Lauteiden kirkkain tähti
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Porras/
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Selkänoja

Kiinnitystarvikkeet

Laudetoimitus sisältää aina myös asennus- sekä huolto-ohjeen.

Tiesithän, että suunnittelupalvelumme auttaa
teitä yksilöllisen saunan toteuttamisessa?
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Katso lisää
kuvia netistä:
lumisaunat.fi

Lumiretro

Lumiretro-lauteet henkivät selkeälinjaista ja aavistuksen menneisiin
aikoihin viittaavaa tyyliä, kuitenkin nykyaikaisella tavalla. Ylä- ja
alalauteen välillä oleva säleikkö varmistaa turvallisen saunomisen.
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Retroa saunomista
Lauderatkaisut

Laudekoko
26x90

I-malli

Kulmamalli

Face to
face

U-malli

Kiuasinteg.

Lumiretro -poikkileikkaus

Laudemateriaalit

Kuusi

H

T

Haapa

Tervaleppä

Jättiläistuija

LH

LM

RLM

Lämpöhaapa

Lämpömänty

Radiata
lämpömänty

Laudetoimituksen sisältö
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Kaide

Porras/
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Selkänoja

Kiinnitystarvikkeet

Laudetoimitus sisältää aina myös asennus- sekä huolto-ohjeen.

Tiesithän, että suunnittelupalvelumme auttaa
teitä yksilöllisen saunan toteuttamisessa?
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Katso lisää
kuvia netistä:
lumisaunat.fi

Lumitrendi 140

Lumitrendi-lauteet ovat ylistys yksinkertaiselle minimalismille.
Lumi-trendi 140:n laudepuut ovat saatavilla viidestä eri materiaalivaihtoehdosta: haapa, jättiläistuija, lämpöhaapa, lämpökäsitelty
radiata mänty tai tervaleppä.
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Skandinaavista muotoilua
Lauderatkaisut
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26 x 140
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Kiinnitystarvikkeet

Laudetoimitus sisältää aina myös asennus- sekä huolto-ohjeen.

Tiesithän, että suunnittelupalvelumme auttaa
teitä yksilöllisen saunan toteuttamisessa?
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Katso lisää
kuvia netistä:
lumisaunat.fi

Lumidesign

Lumidesign on tyylikäs peruslaudemalli, jossa on kuitenkin ripaus
pehmeyttä, eli pyöristetyt kulmat. Lumidesign tekee pienestäkin
saunasta viimeistellyn ja tyylikkään.
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Pehmeisiin löylyihin
Lauderatkaisut
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Kiinnitystarvikkeet

Laudetoimitus sisältää aina myös asennus- sekä huolto-ohjeen.

Tiesithän, että suunnittelupalvelumme auttaa
teitä yksilöllisen saunan toteuttamisessa?
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Katso lisää
kuvia netistä:
lumisaunat.fi

Luminormi

Luminormi-laudemalli on laude, jossa on tyylikäs ulkoasu ja laadusta tinkimätön työnjälki yhdistettynä kilpailukykyiseen hintaan.
Edullisesta hinnasta huolimatta Luminormi-lauteet valmistetaan omalla
tehtaallamme Suomessa.
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Laadusta tinkimättä
Lauderatkaisut
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Kiinnitystarvikkeet

Laudetoimitus sisältää aina myös asennus- sekä huolto-ohjeen.

Tiesithän, että suunnittelupalvelumme auttaa
teitä yksilöllisen saunan toteuttamisessa?

13

Katso lisää
kuvia netistä:
lumisaunat.fi

Kiukaat

Omien saunan laudetuotteidemme lisäksi tarjoamme asiakkaillemme
kokonaisvaltaisesti kaikki saunan sisustukseen liittyvät tuotteet,
luonnollisesti myös saunan kiukaat. Valikoimaamme kuuluvat
IKI-, Magnum-, Tulikivi-, Mondex- ja Harvia-kiukaat.

14

Kiukaiden tyylikkäimmät, ole hyvä!
Aito elämys,
alkuperäinen IKI-kiuas
Suosittelemme IKI-kiukaita. IKI-tuoteperhe koostuu
kattavasta valikoimasta korkealuokkaisia, kotimaisia
sähkö- ja puulämmitteisiä verkkokiukaita.
Tyylikkäät kiukaat valmistetaan käsityönä Suomessa korkealaatuisista materiaaleista ja ruostumattomasta teräksestä. IKI-tuotteet tunnetaan laadusta,
niissä kestävyys ja turvallisuus yhdistyvät ikimuistoisiin löylyihin.
Tutustu lisää:
www.ikikiukaat.fi

Uudenlaisia mahdollisuuksia
Magnum-kiukailla
Magnum kiukaiden loistava tuotekehitys antaa saunan kiukaan sijoittelulle uusia mahdollisuuksia. Kiukaan suojaetäisyydet alalauteeseen ovat 20 mm ja
ylälauteeseen 70 mm. Tämän mahdollistaa kiukaan
ala vaippojen välissä oleva ilma jäähdytys, joka tehokkaasti jäähdyttää kiukaan ulkopintoja. Kaikissa
kiukaissa kiukaan alaosan halkaisija on 320 mm. Kiukaan yläosa on vaihdettavissa erimuotoisiin tuotteisiin joka mahdollistaa laajan Magnum-tuoteperheen.
Tutustu lisää:
www.magnumkiuas.fi
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Kiukaat
Tulikivi-kiukaat
- ja aistisi todella lepäävät löylyssä
Tulikivi-kiukaiden innovatiiviset ratkaisut ja moderni, erottuva muotoilu tekevät saunasta kotisi keitaan. Säätämällä lämpötilaa asteen tarkkuudella voit
säästää enemmän energiaa kuin uskotkaan. Moderni
muotoilu ja monet verhoilumahdollisuudet varmistavat, että kiukaasi kestää aikaa ja on sinun näköisesi.
Aidosti modulaarinen suunnittelu tarkoittaa, että
saman rungon ympärille voi vaihtaa verhoilua ajan
kuluessa, vaikkapa remontin yhteydessä.
Tutustu lisää:
www.tulikivi.fi

Mondex-kiukaat
ovat avainlipputuotteita
Valmistamme puu- ja sähkökiukaita sekä kivipattereita, joita yhdistävät kehittynyt tekniikka, korkealaatuinen design ja aidot, suomalaiset materiaalit.
Tutustu lisää:
www.mondex.fi
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Joko löysit kiukaiden suosikkisi?
Harvia-kiukaat
- teknistä ylivoimaa, askeleen edellä
muotoilullaan
Harvian suositut kiuasmallit ovat aina olleet tuoteryhmänsä edelläkävijöitä - tyylikkäitä, kestäviä ja taloudellisia. Käyttömukavuudessa ja monipuolisessa
mallistossa näkyy hyvän suunnittelun jälki. Kaikissa
Harvia-kiukaissa on tavallista tehokkaampi, hallittu
ilmankiertojärjestelmä, jonka ansiosta kiuas ja sauna
lämpenevät nopeasti ja löyly on tasaista ja pehmeää.
Tutustu lisää:
www.harvia.fi
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Valaistus ja lasiseinät

Kauniit saunatilat viimeistelee hyvin harkittu ja asianmukainen valaistus. Valikoimissamme ovat Cariitin katto- ja laudekuituvalosarjat.
Lasiseinä puolestaan luo kokonaisvaltaisen saunomiskokemuksen ja
kylpylämäisen tunnelman jokaiseen saunaan. Sauna ja kylpyhuone yhdistyvät lasiseinällä yhtenäiseksi ja avaraksi tunnelmalliseksi tilaksi.
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Saunan valaistus
Valokuituvalaistus on jo pitkään ollut saunavalaistuksessa yleistyvä valaistustapa. Valokuitujen käyttö mahdollisuudet saunatilojen valaisemiseksi ovat
rajattomat, tilan ja lauteiden muotoja voidaan korostaa tyylikkäästi tai valaistuksella voidaan tuoda esiin
jokin tilan erikoinen yksityiskohta (kiuas, verhoilukivet, lämpömittari tms.) tai valaista esim. löylyvesiastia.
Tutustu lisää: www.cariitti.fi

Saunan lasiseinät
Lasiseinän mitoitusmahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Saunan lasiseinä suunnitellaan asiakkaan
omien toiveiden mukaisesti. Lasiseinän eri elementit
voidaan mitoittaa ja sijoittaa yksilöllisesti koko kylpytilan tavoiteltu toimivuus huomioiden. Ovivaihtoehtoina ovat yksi- ja kaksilehtiset ovet tai liukuovi.
Samat vaihtoehdot sopivat myös pukuhuoneen ja
pesuhuoneen väliseksi kostean tilan oveksi.

Suihkuseinät
Suihkussa käydessä vesi roiskuu ympäri kylpyhuonetta. Suihkuseinä on oiva apu rajoittamaan veden
roisketta. Samalla ne ovat myös sisustuselementti,
sillä tyylikäs suihkuseinä kohentaa kylpyhuoneen ilmettä hienosti.
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Musiikkivalmis sauna
CEThome
-valmispaketit
saunaan sekä
pesu- tai pukuhuoneeseen!

CEThome-kaiutin,
pinta-asennus

Musiikkia on mukava kuunnella saunassa, se lisää saunaelämystä ja
rentouttaa mielen. Saunaosaston musiikin kuuntelu pitää olla vaivatonta. Musiikin ohjaus on helppo hoitaa Bluetoothin kautta, joka sijoitetaan
käytännölliseen kuivaan tilaan, esim. pukuhuoneeseen. Tarjolla on
kaksi erilaista CEThome valmispakettia saunatiloihin ja yksi
CEThome valmispaketti pesu- tai pukuhuoneeseen.
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Infrapunasaunat
Sentio by Harvian
lisäksi meiltä myös
PureWarm-infrapunasaunat!

Sentio by Harvia
asennettuna

Auringon tunne ihollasi! Sentio by Harvia infrapunalämmittimet tuottavat lämpöä, joka tuntuu kesäisen lempeältä auringonpaisteelta. Lämpötilan voit säätää asteen tarkkuudella mieleiseksi. Sention innovatiivinen
infrapunateknologia ja huippumuotoilu tuovat kiireen keskelle ylellisen tavan rentoutua, puhdistua ja energisoitua. Kotonasi. Kylpylässä.
Kuntosalilla. Löydä täydellinen kehon ja mielen harmonia.
21

Muut tuotteemme
Saunan paneelit
Meiltä saat saunan paneelit suoraan kotiin toimitettuna, myös
ennen laudetoimitusta. Kun lauteet ja paneelit ovat samalta
toimittajalta, vältytään suurilta sävyeroilta materiaaleissa.
Myös kylpy- ja kodinhoitohuoneen katto on hyvä paneloida
samalla materiaalilla yhtenäisen ilmeen aikaan saamiseksi.
15x120 STS
15x125 STS
19x185 STS
15X125 STS
15X140 STS
11x217		

HAAPA
LÄMPÖHAAPA
RADIATA
TERVALEPPÄ
JÄTTILÄISTUIJA
VANEERIPANEELI

Majakivi-sisustuskivet

Katajalevy-seinät

Korkealuokkaisilla Majakivi-sisustuskivillä
verhoilet helposti saunaan aidon näköisen
kiviseinän. Sisustuskivet ovat aidon kiven
näköisiä elementtejä ja ovat kevyen
rakenteensa ansiosta helppoja asentaa.

Katajaseinis yhdistää luonnon kauneuden ja
voiman eläväksi puupinnaksi, joka antaa persoonallista ilmettä saunaan. Katajaseinis luo
löylyihin tunnelmaa hurmaavalla metsäisellä
katajantuoksulla.

Tutustu lisää:
www.majakivi.fi
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Materiaalit ja lisävarusteet
Laudemateriaalit
Kuusi

LH

Lämpöhaapa

H

LM

Lisävarusteet
Haapa

Lämpömänty

T

RLM

Tervaleppä

Jättiläistuija

Katajalevy

Lumitrendi-rahi

Lumiretro-rahi

Lumitähti-rahi

Lumitähti-penkki

Lumitähti-jakkara

Lumitrendi-penkki

Lumiretro-penkki

Radiata
lämpömänty

Materiaalien kuvat ovat painoteknisistä syistä viitteellisiä.

MEILTÄ TUOTTEET MYÖS
TALOYHTIÖILLE JA HOIVAKOTEIHIN!
Penkit, naulakot, yleiset saunatilat...
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!
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Pyydä tarjous lähimmästä rautakaupastasi
tai soita myyntiimme:

020 7631 470
SAUNASTUDIOLLAMME ON OMA SUUNNITTELUPALVELUMME
- OTA ROHKEASTI AVUKSESI UUDEN SAUNAN SUUNNITTELUUN
Ammattitaitoinen suunnittelupalvelumme suunnittelee saunan sisustuksen yksilöllisesti saunan
mittojen mukaan, ottaen huomioon asiakkaan toiveet. Panostamme suunnittelussa erityisesti saunomisen mukavuuteen ja helppouteen sekä helppoon puhdistettavuuteen tyylikkyydestä tinkimättä.
Tervetuloa Saunastudiollemme!

LS Lumisaunat Oy
Zatelliitintie 17, 90440 Kempele
Puhelin 020 7631 470
myynti@lumisaunat.fi
www.lumisaunat.fi

