
Sparer op til 40 

% elektricitet 

Kerkes saunasten er fremstillet med henblik på 

hårdt brug. De passer til alle slags el-opvarmede 

og træfyrede saunaovne, samt røgsaunaovne. 

Lige gode til erhvervsmæssigt brug som til hjem-

mebrug. Flere og flere offentlige saunaer udrustes 

nu med Kerkes saunasten. Dette keramiske pro-

dukt er fremstillet med omsorg og garanterer et 

enestående saunabad. Den meget rene kerami-

ske specialmasse, som bliver brændt i en 1300
o
 C 

varm ovn, tåler varmechok og de hverken smuld-

rer eller frigør skadelige gasser til saunarummet. 

Nyd det rene, afslappende og behagelige sau-

nabad. Stenene er konstruerede til at tåle kontinu-

erligt professionelt brug i institutionssaunaer. Når 

stenene er pakket rigtigt i ovnen, er den næsten 

vedligeholdelsesfri, hvad stenene angår.  

Saunasten til  

erhvervsmæssig 

brug 

Dansk agent: Kerkes Danmark v/ 
Saunatilbehør-DK, tlf. 22263505, 

mail: info@saunatilbehoer.dk 



FORDELE VED KERKES SAUNASTEN:  
• Serviceintervallet bliver mærkbart længere sammenlig-

net med almindelige sten. 

• Ovnen skades ikke af forvitrede sten og stenstumper og 
holder derfor længere. 

• Der spares energi takket være hurtigere opvarmningstid 
og mindre ventilationsbehov. 

• Renere saunagus. Luften i saunaen er renere fordi der 
ikke afgives stenstøv og gasser. 

• Mere fugtig og blødere saunagus øger velværen. 

Kerkes saunasten giver præcis den rette bløde saunagus år 

efter år, uden behov for konstant udskiftning af stenene. Til 

hjemmebrug er der 5 års garanti på Kerkes saunasten og til 

erhvervsmæssigt brug 1 års garanti.  

HVORDAN OPNÅS BESPARELSERNE? 
• Ved at undgå overdreven ventilation (kun muligt med 

Kerkes saunasten). 

• Ved at mindske ventilationen i saunaens øvre del og 
ved døren. 

• Ved at flytte termostatføleren fra en evt. placering 
bag ovnen til en placering nærmere døren på væggen 
ca. 20-30 cm fra loftet. 

• Ved at sænke temperaturen i hovedhøjde til lidt un-
der 80 grader. 

• Ved at bruge demineraliseret gusvand. 

• Ved at bibeholde saunaens grundfugtighed før kun-
derne ankommer. 

Varmelegemer i 
stenkammeret 

50-120 kg sten 

10-30 kW  

Blød og fugtig saunagus, sparer 

energi.  

Varmelegemer under 
stenkammeret 

30-120 kg sten 

10-30 kW  

Tør og hed saunagus spilder 
energi. 

STEN TIL EL-OPVARMEDE SAUNA OVNE 

Almindelige saunasten indeholder urenheder, som udskilles 
med saunagusen på grund af de glødende varmelegemer. 
Stenene bliver lettere og forvitrer med små sprængninger, 
og afskalninger, som samler sig i bunden af ovnen og bloke-
rer afløbet og ventilationen igennem ovnen. Stenenes var-
meledningsevne svækkes og opvarmningstiden øges. Stene-
ne skal så skiftes med jævne mellemrum, i værste fald en 
gang månedligt. 

El-opvarmede saunaovne er meget forskellige og derfor er 
det vigtigt at planlægge stablingen af stenene ordentligt. 
Kerkes mange forskellige saunasten kan tilpasses til alle el-
opvarmede ovne. Ved udformningen af Kerkes-stenene har 
vi taget hensyn til ovnenes forskellige varmelegemer og stør-
relser. Udformningen forhindrer en alt for kompakt stabling 
så energien kan flyttes effektivt mellem stenene. Stenenes 
ydre struktur med det store overfladeareal øger fordampnin-
gen af gusvandet, og det giver en behagelig og – fremfor alt i 
små el-opvarmede saunaovne – usædvanligt blød saunagus. 
Man kan trygt nyde sit saunabad med Kerkes saunasten. 
Stenene afsondrer, i modsætning til almindelige sten, ingen 
svovl, arsenik, fluor, klorforbindelser, radon eller fibre. 

Service: 

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


