Den gode saunagus’ hemmelighed gemmer sig i
Kerkes-saunasten:

Den bedste opfindelse siden saunaen

Kerkes-saunastenene!

Kerkes-saunasten er 20 forskellige
håndlavede modeller:
•
•
•
•
•
•

til el-ovne
til brændefyrede ovne
til gasfyrede ovne
til oliefyrede ovne
til tøndeovne
til røgsaunaovne

Kerkes saunasten kan arrangeres i stenkammeret så
den varme luft eller flammerne nemt kan passere.
For eksempel kan opvarmningstiden og brændeforbruget i tøndeovne og røgsaunaovne reduceres betragteligt.
Eksempelvis kan den
meget brugte AK 57 fra
Narvi OY opvarmes på
kun 1 time og der forbruges kun ca. 12 kg brænde til det.

Testvinder!
I det finske ”Teknikkens Verden”s
tidsskrift ”Bygningsverdenen” fra
04-2005:

Passende størrelser
Nem opfyldning
Meget lang holdbarhed
God varmeledningsevne

Kerkes OY
Teollisuustie 2
FI 19410 Kuortti, Finland
Dansk agent:
Kerkes Danmark v/ Saunatilbehør-DK,
tlf. 22263505,
mail: info@saunatilbehør.dk
www.saunatilbehør.dk

saunasten.....

Form:

Kun med Kerkes-saunasten kan du planlægge saunaovnens luftcirkulation. Der
findes 20 forskellige Kerkes modeller at
vælge imellem (vægt 70 g. til 9 kg. per
sten). Kerkes-saunasten har ingen skarpe kanter eller hjørner som kan skade
varmelegemerne i saunaovnen.

Tetraform

…De bedste sten til alle
typer saunaovne!
Sten til at lægge imellem varmelegemerne

Kugleform

Holdbarhed og garanti:

Vi giver 5 års garanti til hjemmebrug. Til
institutionsbrug (op til 16 timer/døgn) 12
måneders garanti – almindelige saunasten holder kun 1-2 måneder.

Varme:

Prægningerne i Kerkes-saunasten øger
fordampningen af gusvandet og giver
derfor en mere behagelig saunagus,
hvor åndedrættet ikke besværes.

Helbred:

Kerkes-saunasten udskiller ikke svovl,
arsen, fluor eller fluorforbindelser, radon
eller fibre, de udskiller faktisk ingenting.
Kerkes-saunasten er brændt ved over
1300o C.

Eksempler på pakning af saunastenene:

Økonomi:

Kun med de originale Kerkes-saunasten
kan du spare penge, da du ikke behøver
at skifte stenene så tit. Desuden er der
mindre risiko for, at fragmenter ødelægger varmelegemerne, så også ovnen
holder længere.

Brændefyret ovn.
De store kugleformede
sten i bunden
Mindre kugleformede sten
højere oppe
+ de tetraformede sten
øverst.

Service:

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.

El-ovne.
Mellemlægssten imellem
varmelegemerne i bunden
+ de tetraformede sten
øverst.

