
Kerkes saunasten er fremstillet med henblik på 

hårdt brug. 

De passer til alle ovne, el-opvarmede, træfyre-
de, straks-klar ovne, også til tøndeovne og 
røgsaunaovne, såvel som gasfyrede ovne. 

De er gode til både professionelt brug og privat 
brug. 

Flere og flere offentlige saunaer udstyres med 
Kerkes-saunasten. 

Omhyggeligt fremstillede keramiske produkter 
sikrer en højkvalitets gus. Den rene, over  
1300o C brændte keramiske specialmasse tåler 
varmechok, den smuldrer ikke eller afgiver gifti-
ge gasser til saunaen. 

Med disse sten kan du nyde en ren, afslappende 
og rar saunagus. 

Stenene er designede til lang holdbarhed ved 

langvarig professionel brug. Når stenene er lagt 

korrekt i ovnen, behøver ovnen ikke service i 

lang tid for stenenes skyld alene.  

På grund af stenenes lange holdbarhed og det høje 
kalkindhold i vandet i Danmark, kan der blive behov for 
afkalkning af stenene. Brugsanvisning medfølger, og 
der kan laves serviceaftale med Saunatilbehør-DK. 
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Saunagus 

Varmeenergi  

Saunagus 

Rødglødende 
varmelegeme 

KERKES-stenene tildækker ikke varmelege-

merne, men lader varmeenergien strømme 

næsten uhindret igennem hele stenkammeret, 

hvilket giver fuld gusvirkning.  

Almindelige sten lader ikke varmeenergien passe-
re så effektivt, så den varme luft fanges imellem 
de rødglødende varmelegemer og ovnens varme 
pladeskjold. 

Typisk stenform med 

skarpe kanter, som kan 

ødelægge varmelege-

merne og efterhånden 

stoppe luftgennemstrøm-

ningen og dermed mind-

ske ovnens effekt. KER-

KES-saunastens form 

tilpasser sig varmelege-

merne og giver dem 

mulighed for at yde den 

fulde effekt.  

STEN TIL EL-OPVARMEDE SAUNA OVNE 

Kerkes saunasten sikrer bløde og varme 
saunagus år for år, uden at stenene  

behøver udskiftning.  

Almindelige saunasten indeholder urenheder, som udskilles 

til gusen ved kontakt med de rødglødende varmelegemer. 

Stenene forvitrer og bliver lettere, deres varmetransportevne 

svækkes og stensmuld falder på gulvet eller i bunden af ov-

nen (hvilket i nogle tilfælde kan føre til kortslutning af var-

melegemerne). Saunaens opvarmningstid forlænges. Stene-

ne er nu tjenlige til udskiftning.  

Til hjemmebrug er der 5 års garanti på stenene og til dagligt 

brug i offentlige badeanlæg 1 års garanti.  

El-opvarmede saunaovne kan være meget forskelligt op-
byggede, så derfor er en omhyggelig stabling af stenene 
vigtig. De alsidige Kerkes sten kan tilpasses alle typer el-
opvarmede saunaovne. Kerkes stenene er udformede så de 
kan tilpasses alle typer varmelegemer og ovnstørrelser. 
Formgivningen forhindrer for tæt stabling så varmeenergien 
kan strømme frit imellem stenene. Stenenes overfladebe-
skaffenhed øger den overflade, som får gusvandet til at for-
dampe samt giver en behagelig og – frem for alt i små el-
ovne - en sjældent set blød saunagus. En Kerkes saunagus 
kan nydes uden risiko for frigivelse af giftige gasser som 
Svovl, Arsen, Fluor eller klorforbindelser, ej heller Radon 
eller fibre – der frigøres faktisk ingenting. 


