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Tunnelmallisiin
kylpyhetkiin

 FI  Kylpytynnyrit 2020
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Kirami

Uusia tuotteita, entistä 
nautinnollisempia kylpyhetkiä
Suunnitellessamme Kiramin 2020-tuotevalikoimaa mietimme, miten voisimme 
vielä lisätä kylpyhetkien nautinnollisuutta ja kehitimme muutamia mielenkiintoisia 
uutuuksia. Niihin kuuluvat muiden muassa Tiny ja Tiny Woody, uudet 
pienikokoiset altaat, jotka mahtuvat myös pihoille, joissa tilaa ei ole täysikokoiselle 
kylpytynnyrille. Uusille pihoille pyrkii myös Chill-paljumme, joka on normaalia 
matalampi eli se on mahdollista kuljettaa pystyyn nostettuna kapeistakin 
porteista.  Viime kuvastossa jo vihjasimme Steady- ja Pearly-paljuistamme 
ja nyt ne kuuluvat vakiovalikoimaamme. Mainita kannattaa myös Family L, ainoa 
2 m muovisella altaalla varustettu kylpytynnyrimme, joka saavutti heti huiman 
suosion. Hitti oli myös Kiramin läpikuultaviin altaisiin saatava tunnelmallinen 
LED-valaistus, joka tekee kylpyhetkistä suorastaan taianomaisia. Kätevä, 
kelluva juomateline Tubbar on päivitetty entistä paremmaksi ja on nyt nimeltään 
Tubbar 2. Aivan uusi aluevaltaus on FinVision Sauna. Se on helposti paikalle 
asennettava, täydellinen sauna, jonka suuresta panoraama-ikkunasta avautuu 
ympäröivä luonto kaikessa kauneudessaan.

Viihtyisiä hetkiä uuden tuotekuvastomme parissa!

Kirami tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia, puulämmitteisiä kylpytynnyreitä sekä Kirami tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia, puulämmitteisiä kylpytynnyreitä sekä 
monipuolisen valikoiman erilaisia varusteita ja lisätarvikkeita. Vuosittain ympäri monipuolisen valikoiman erilaisia varusteita ja lisätarvikkeita. Vuosittain ympäri 
Eurooppaa myydään yli 5000 Kiramin valmistamaa allasta ja suosio on jatkuvassa Eurooppaa myydään yli 5000 Kiramin valmistamaa allasta ja suosio on jatkuvassa 
kasvussa. Kirami on Euroopan suurin kylpytynnyrien toimittaja.kasvussa. Kirami on Euroopan suurin kylpytynnyrien toimittaja.
 Kiramin tarina alkoi vuonna 2001. Ensimmäiset kylpytynnyrit tuotiin Ruotsista,  Kiramin tarina alkoi vuonna 2001. Ensimmäiset kylpytynnyrit tuotiin Ruotsista, 
mutta oma tuotanto aloitettiin nopeasti. Vuonna 2006 yritys muutti uusiin tiloihin mutta oma tuotanto aloitettiin nopeasti. Vuonna 2006 yritys muutti uusiin tiloihin 
ja tuotevalikoima laajeni lämpöpuisilla kylpytynnyreillä. Nykyiseen, yli 3000 neliön ja tuotevalikoima laajeni lämpöpuisilla kylpytynnyreillä. Nykyiseen, yli 3000 neliön 
toimitilaan Kirami muutti alkuvuodesta 2011. Muovisella sisäaltaalla varustetut toimitilaan Kirami muutti alkuvuodesta 2011. Muovisella sisäaltaalla varustetut 
kylpytynnyrit sekä kattava sarja vedenpuhdistuskemikaaleja lanseerattiin seuraavana kylpytynnyrit sekä kattava sarja vedenpuhdistuskemikaaleja lanseerattiin seuraavana 
vuonna. Vuonna 2015 tuotevalikoima kasvoi entisestään. Laadukas Outstanding-vuonna. Vuonna 2015 tuotevalikoima kasvoi entisestään. Laadukas Outstanding-
tuotesarja keskittyi grilleihin, ulkotuliin ja pihasisustukseen, materiaalina muodikas tuotesarja keskittyi grilleihin, ulkotuliin ja pihasisustukseen, materiaalina muodikas 
ja ryhdikäs Corten-teräs. Viimeisin aluevaltaus tehtiin viime vuonna, kun Kirami toi ja ryhdikäs Corten-teräs. Viimeisin aluevaltaus tehtiin viime vuonna, kun Kirami toi 
markkinoille luonnonläheisen FinVision-saunan.markkinoille luonnonläheisen FinVision-saunan.
 Kiramin kantavana ideana on tarjota huippulaatuisia ja helppokäyttöisiä tuotteita,  Kiramin kantavana ideana on tarjota huippulaatuisia ja helppokäyttöisiä tuotteita, 
joista voi olla ylpeä. Kaikki tynnyrit ja altaat syntyvät käsityönä huolella valituista joista voi olla ylpeä. Kaikki tynnyrit ja altaat syntyvät käsityönä huolella valituista 
raaka-aineista ja ne kokoonpannaan Kiramin tehtaalla Sastamalassa.raaka-aineista ja ne kokoonpannaan Kiramin tehtaalla Sastamalassa.
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Kirami

Kirami Original on aidon kylpytunnelman alkulähteillä. 

Perinteisten ja konstailemattomien paljujen laatu 

syntyy valikoiduista materiaaleista ja viimeistelystä.

Original-tuoteperhe tarjoaa vaihtoehdon kaikenkokoisille 

kylpyporukoille. Breezy vie helppohoitoisuuden 

entistäkin pidemmälle ja Woody-paljut vetoavat 

luonnonystäviin aidon puun luomalla tunnelmalla.  

Muita paljuja matalampi  Chill, on helppo kuljettaa 

pienemmillekin pihoille, ja lepäävä istuma-asento 

mahdollistaa aivan uuden tavan rentoutua altaassa.

 Uusia malleja ovat myöskin Tiny ja Woody Tiny, 

jotka tarjoavat miellyttävät puitteet kahdenkeskisiin 

kylpyhetkiin.

Kirami Original-paljut ovat puhtaasti suomalaisia.

Kirami Comfort tarjoaa nautinnollisia 

kylpyhetkiä vaivattomasti. Helppohoitoiset 

ja huolettomat muovitynnyrit ovat aktiivisen 

kylpijän valinta.

Comfort-sarjan uutuus Steady  sopii 

huolettomalle kylpijälle, joka arvostaa 

modernia tyyliä ja mukavuutta. Suursuosikki 

Family M on saanut rinnalleen 

kookkaamman L-version, johon mahtuu 

isompikin perhe. Family-tynnyreiden  

suunnittelussa on huomioitu lapsiperheiden, 

ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten tarpeet: 

kulku paljuun ja sieltä pois on tehty erityisen 

helpoksi ja turvalliseksi.

Premium-sarjan tuotteet ovat Kiramin 

lippulaivoja. Niiden muotoilu, teho ja 

käyttömukavuus ovat omaa luokkaansa.

Premium-tuoteperheeseen kuuluvat ylellinen 

Pearly, jota on saatavana myös todella 

näyttävällä, aidolla kuparisella ulkopinnalla 

sekä Grandy XL, nimensä mukaisesti 

mallistomme suurin palju.

Premium-tuotteet kestävät katseita ja pitävät 

pintansa vuodesta toiseen myös haastavissa 

olosuhteissa.
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Huoleton hankkia

Helppo hoitaa

Turvallinen käyttää
Vastuullista omistaa

+ + +

Vaivaton varustella

- Kattava jälleenmyyjäverkosto.
- Laaja valikoima.
- Voidaan sijoittaa melkein minne tahansa.
- Ulkonäkö ja sijoitus kokeiltavissa 3D-sovelluksella. 
- Kuljetus kaikkialle.
- Toimitetaan valmiiksi koottuna; asiakas kiinnittää vain kamiinan ja piipun. 
- Selkeät ja kattavat ohjeet.
- Vahva tuki verkossa (blogit, FAQ, verkkokauppa).

- Kaikissa piippupaketeissa lämpösuoja.
- Vesivaipan ansiosta kamiina ei ole koskaan tulikuuma.
- Lukittavat kannet.
- Altaiden virtausaukot on peitetty suojaritilöillä.
- Valaistus turvallisesti tehdasasennettuna.
- Tuotetakuu.
- Kaikkiin paljuihin tukevat ja turvalliset rappuset.
- Erityisesti perheen tarpeet huomioivia malleja.
- Kolme eri lämmitintyyppiä; puu, sähkö ja öljy.
- Paloturvapelti. 

- Tyhjenee helposti kokonaan vedestä.
- Yksinkertainen pitää puhtaana.
- Helposti puhdistettava kamiina.
- Anoditanko suojaa kamiinaa ja varmistaa pitkän käyttöiän.
- EPS-pohja on kevyt, eikä mätäne.
- Optimoitu vedenkulutus Kiramin omilla, tutkituilla ja turvallisilla vedenhoitoaineilla.
- Ulkopintavaihtoehtona myös täysin hoitovapaa EcoPlank, EcoStripe, Metal ja Copper.
- Kansi suojaa roskaantumiselta ja eristekansi pitää myös kylpyveden lämpimänä.

- Kotimainen.
- Standardoitu.
- Vastuullinen valmistaja.
- Vahva brändi.
- Koko elinkaari mietitty: pitkäikäinen ja kierrätettävä.

 - Kaikkiin malleihin saatavissa sopivat kannet, rappuset ja juomatelineet.
-  Runsaasti lisävarusteita kuten niskatuet, LED-valot ja suodattimet. 

Ki
ra

m
i o

n:

Standardi 
EN 17125 

- Sijoita tasaiselle alustalle (tasaa tarvittaessa kivimurskeella)
- Liitä kamiina tynnyriin kahdella kumiletkulla
- Asenna poistoventtiil
- Kiinnitä savupiippu
- Täytä vedellä, lämmitä ja nauti kylpemisestä!

Helppo ottaa käyttöön
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Nopeasti lämpenevä Chill 
täydelliseen rentoutumiseen

Chill
CHILL on uusi tapa paljuilla. Matalaksi muotoiltu penkki 

mahdollistaa aivan uudenlaisen tavan rentoutua 

altaassa. Lepäävä istuma-asento on täydellinen aikuisten 

laiskotteluhetkiin. Lapset puolestaan nauttivat villeistä 

vesileikeistä CHILLissä. CHILL-kylpytynnyri on täydellinen 

vaihtoehto pieniin puutarhoihin. Koska CHILL on kevyt ja sen 

korkeus on vain 90 cm, sen voi kantaa portista tai oviaukosta 

helposti takapihalle. Pieni vesitilavuus takaa paljun nopean 

täytön ja pienen polttopuun kulutuksen.

M

VESITILAVUUS 1350 l

MINIMITILAVUUS 490 l

KAMIINA MICU

HALKAISIJA 170 cm

SYVYYS 73 cm

KOKO KORKEUS 90 cm

PENKKI sisäänrakennettu, kiertävä 5 cm korkea

PAINO 96  kg

VEDENPOISTO 2 1/2” sk + letkuliitin 38 mm

SAVUPIIPPU Ø 120mm, 1,5m + hattu

PIIPUN LÄMPÖSUOJA 1 m

LISÄVARUSTE 
KANNET Muovikansi/Eristekansi

SVH Hinnat alk. 1395 €

Uutuus
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Breezy
Original-mallistomme, Breezy, on yksivärisellä, muovisella 

sisäaltaalla varustettu helppohoitoisuuden perikuva. 

Sisävärivaihtoehtoihin on saatavissa lisävarusteena turvallinen 

LED-valaistus (Legroom led coronas), joka hohteellaan tuo altaan 

oman värin esiin. Tämä aikaa kestävä malli soveltuu jokaiseen 

käyttötarkoitukseen ja on poikkeuksetta perusvarma valinta. 

Uutena pintamateriaalivaihtoehtona on kattomateriaaleistakin 

tuttu pinnoitettu metalli, joka tekee paljun ulkopinnasta  

täysin huoltovapaan. Breezy M soveltuu kokonsa puolesta 

keskivertoperheelle tai vaikkapa pienemmän ystäväporukan 

illanistujaisiin.

M

VESITILAVUUS 1450 l

MINIMITILAVUUS 650 l

KAMIINA CULT

HALKAISIJA 170 cm

SYVYYS 91 cm

KOKO KORKEUS 110 cm

PENKKI sisäänrakennettu, kiertävä

PAINO 130  kg

VEDENPOISTO 2 1/2” sk + letkuliitin 38 mm

SAVUPIIPPU Ø 120 mm, 1,5 m + hattu

PIIPUN LÄMPÖSUOJA 1 m

LISÄVARUSTE 
KANNET Muovikansi/Eristekansi

SVH Hinnat alk. 1895 €

Helppohoitoinen Breezy 
kestää katseita ja käyttöä
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Pieni koko,
suuri nautinto 

– Tiny ja Woody Tiny

Original-mallistomme uusi tulokas ovaalinmuotoinen Tiny 

on yksivärisellä, muovisella (LDPE) sisäaltaalla varustettu 

helppohoitoinen pieni palju. Tämä siro palju sisältää kaksi 

muotoiltua istuinta ja on omiaan yhden tai kahden hengen 

käyttöön. Paljun keveys ja koko tekee asentamisesta helppoa 

niin pienille pihoille kuin terasseille. Tinyn nopean lämmityksen 

ja pienen vesitilavuuden ansiosta kiireiset arki-illatkin voivat 

olla luxusta. Sisäväri vaihtoehtoon on saatavissa lisävarusteena 

turvallinen LED-valaistus, joka hohteellaan tuo altaan oman 

värin esiin. Tehtaalla altaaseen valmiiksi asennettavat LED-

valot luovat hämärtyvien iltojen kylpyhetkiin taianomaista 

tunnelmaa.

Lämpöpuinen Woody Tiny tuo kylpyhetkiin aidon puun 

alkuperäistä tunnelmaa pienemmässä koossa. Woody Tiny 

on valikoimamme pienin massiivipuusta valmistettu palju ja 

sopii niin pienille söpöille pihoille kuin terasseille. Koko tekee 

WoodyTinystä täydellisen pariskunnille tai tilanteille, joissa 

veden käyttö on pidettävä minimissä. Nopean lämmityksen 

ja pienen vesitilavuuden ansiosta pääset rentoutumaan 

kiireisimpinäkin iltoina. Woody Tiny -palju tarjoaa kaiken 

mitä tarvitset upeaan puulämmitteiseen paljukokemukseen.

Tiny Woody Tiny

S

VESITILAVUUS 690 l

MINIMITILAVUUS 475 l

KAMIINA MICU

HALKAISIJA “pituus” 202 cm sisä 193 cm

SYVYYS 73 cm

KOKO KORKEUS 74 cm

ULKOLEVEYS 85 cm

SISÄLEVEYS 57 cm–69 cm

PENKKI muotoiltu istuin altaan kummassakin päässä

PAINO 128 kg

VEDENPOISTO 1” sk + letkuliitin 32 mm

SAVUPIIPPU Ø 120 mm, 1,5 m + hattu

PIIPUN LÄMPÖSUOJA 1 m

LISÄVARUSTE 
KANNET Eristekansi

SVH Hinnat alk. 1490 €

S

VESITILAVUUS 1000 l

MINIMITILAVUUS 640 -

KAMIINA MICU 

HALKAISIJA  “pituus” 156 cm sisä 148 cm

SYVYYS 85 cm

KOKO KORKEUS 98 cm

ULKOLEVEYS 90 cm

SISÄLEVEYS 82 cm

PENKKI 2-lautainen altaan kummassakin päässä

PAINO 85 kg

VEDENPOISTO 50 mm

SAVUPIIPPU Ø 120 mm, 1,5 m + hattu

PIIPUN LÄMPÖSUOJA 1 m

LISÄVARUSTE 
KANNET Eristekansi

SVH Hinnat alk. 1690 €

TW

RC

Sisävärit:

TW

Ulkovärit:

RCTW

Ulkovärit:

Sisävärit:
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Woody
Lämpöpuiset kylpytynnyrit tuovat kylpyhetkiin alkuperäistä 

puun tuntua ja tunnelmaa. Mallistossa on useita eri 

kamiinavaihtoehtoja aina perinteisestä uppokamiinasta 

huipputehokkaaseen TUBE-kamiinaan. Monipuolinen mallisto 

tarjoaa useita mahdollisuuksia kylpytynnyrin sijoitteluun 

esimerkiksi terassin yhteydessä.

TW TW

Ulkovärit: Sisävärit:

Woody Premium -kylpytynnyrien materiaalina on 

ylellisen tyylikäs Red Cedar, joka tuo kylpyhetkiin aitoa, 

luonnonmukaista tunnelmaa. Puumateriaali on kevyttä, mutta 

lahonkestävyydeltään huippuluokkaa. Tynnyrin käsityönä 

tehty viimeistely tekee Woody Premium -kylpytynnyreistä 

todellisen luksustuotteen, ja kaiken kruunaa huipputehokkaat 

CUBE ja TUBE kamiinat.

RC

Ulkovärit: Sisävärit:

RC

M L
VESITILAVUUS 1860 l 2600 l

MINIMITILAVUUS 1460 l 2060 l

KAMIINA CUBE/TUBE CUBE/TUBE

HALKAISIJA 170 cm 200 cm

SYVYYS 95 cm 95 cm

KOKO KORKEUS 108 cm 108 cm

PENKKI 2-lautainen kiertävä 2-lautainen kiertävä

PAINO 190  kg 210  kg

VEDENPOISTO 50 mm 50 mm

SAVUPIIPPU Ø 150 mm, 2 m + hattu Ø 150 mm, 2 m + hattu

PIIPUN 
LÄMPÖSUOJA 1 m 1 m

LISÄVARUSTE 
KANNET Muovikansi/Eristekansi Eristekansi

SVH Hinnat alk. 5090 € Hinnat alk. 5990 €

M L XL
VESITILAVUUS 1860 l 2600 l 3180 l

MINIMITILAVUUS 1460 l 2060 l 2800 l

KAMIINA SUB/CUBE/TUBE SUB/CUBE/
TUBE TUBE

HALKAISIJA 170 cm 200 cm 220 cm

SYVYYS 95 cm 95 cm 95 cm

KOKO KORKEUS 108 cm 108 cm 108 cm

PENKKI 2-lautainen 
kiertävä

2-lautainen 
kiertävä

2-lautainen 
kiertävä

PAINO 190  kg 210  kg 230  kg

VEDENPOISTO 50 mm 50 mm 50 mm

SAVUPIIPPU Ø 150 mm,  
2 m + hattu

Ø 150 mm,  
2 m + hattu

Ø 150 mm,  
2 m + hattu

PIIPUN 
LÄMPÖSUOJA 1 m 1 m 1 m

LISÄVARUSTE 
KANNET

Muovikansi/
Eristekansi Eristekansi Eristekansi

SVH Hinnat alk. 
1945 €

Hinnat alk. 
2255 €

Hinnat alk. 
3520 €

Luonnon
ystävälle

tunnelmallinen
Woody 

Woody 
Premium
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Sisävärit:

Family M
Family-palju on kehitetty niin lasten, kuin ikäihmisten ja 

liikuntarajoitteisten tarpeet huomioiden. Käytännöllisyyden 

lisäksi tuotteen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota 

turvallisuuteen. Sisäpuoleinen penkki helpotta tynnyriin 

kiipeämistä.  Sen ansiosta myös lapsilla ja lyhyemmillä ihmisillä 

on mukavampi ja rennompi kylpykorkeus. 

17

Family on koko perheen
viihtymiskeskus

YLEISÖN 
SUOSIKKI

M

VESITILAVUUS 1370 l

MINIMITILAVUUS 590 l

KAMIINA CULT-Silver/ MACU / Tubtainer2

HALKAISIJA 170 cm

SYVYYS 91 cm

KOKO KORKEUS 110 cm

PENKKI sisäänrakennettu, kiertävä penkki

PAINO 175  kg

VEDENPOISTO 2 1/2” sk + letkuliitin 38 mm

SAVUPIIPPU Ø 120 mm, 1,5 m + hattu

PIIPUN LÄMPÖSUOJA 1 m

LISÄVARUSTE 
KANNET muovikansi/eristekansi

SVH Hinnat alk. 2190 €

RC
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Family L 
Comfort-sarjan Family-tynnyristä löytyy myös kookkaampi 

versio, Family L, jossa on tilaa harteikkaammallekin 

kylpijäjoukolle. Ominaisuuksiltaan tynnyri on yhtä käyttäjä- 

ystävällinen kuin M-kokoinen Family. Tynnyrissä on 

samettisen sileä “hippusävytetty” sininen, beige tai 

harmaa sisäpinta ja ulkoverhoilussa on useita eri väri- ja 

materiaalivaihtoehtoja. TUBE- ja CUBE-kamiinat varmistavat 

parhaan lämmitystehokkuuden.

Isommankin perheen
kylpynautintoihin

RC

19

L

VESITILAVUUS 1930 l

MINIMITILAVUUS 722/1050 l

KAMIINA CUBE / TUBE 

HALKAISIJA 200 cm

SYVYYS 91 cm

KOKO KORKEUS 110 cm

PENKKI sisäänrakennettu, kiertävä penkki

PAINO 180  kg

VEDENPOISTO 2 1/2” sk + letkuliitin 38 mm

SAVUPIIPPU Ø 150 mm, 2 m + hattu

PIIPUN LÄMPÖSUOJA 1 m

LISÄVARUSTE 
KANNET eristekansi

SVH Hinnat alk. 2995 €
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Huolettomaan nautiskeluun 
helppohoitoinen Steady

Steady
Comfort-sarjan kylpytynnyrit tarjoavat mukavuutta ja modernia 

tyyliä huolettomuutta kaipaavalle  kylpijälle. Uuden Steady-

paljun muotoiltu penkki helpottaa paljuun nousemista. Tuttujen 

pintamateriaalien lisäksi Steady on saatavana huoltovapaalla 

EcoPlank-ulkokuorella. Altaan sileät ja vaaleat muovipinnat 

mahdollistavat Kiramin turvallisten LED-valojen asennuksen 

kaikkiin Steady-paljujen värivaihtoehtoihin.

M

VESITILAVUUS 1420 l

MINIMITILAVUUS 600 l

KAMIINA MACU / CUBE 

HALKAISIJA 170 cm

SYVYYS 90 cm

KOKO KORKEUS 107 cm

PENKKI sisäänrakennettu, kiertävä penkki

PAINO 160  kg

VEDENPOISTO 2 1/2” sk + letkuliitin 38 mm

SAVUPIIPPU Ø 150 mm, 2 m + hattu

PIIPUN LÄMPÖSUOJA 1 m

LISÄVARUSTE 
KANNET muovikansi/eristekansi

SVH Hinnat alk. 2490 €

RC

Uutuus

21

Teemme yhteistyötä lentopallon vuoden 2019 Suomen mestarin, VaLePan kanssa.
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Pearly
Premium Pearly -tynnyrin vahvuuksiin kuuluu Family-

sarjasta tuttu asiakasystävällinen muotoilu. Premium Pearly 

on laatua ja huolettomuutta arvostavan kylpijän valinta. 

Tynnyrin kiiltäväpintainen, shampanjan värinen ABS-

akryylista valmistettu sisäallas edustaa altaiden aatelia. 

Pintamateriaaleista löytyy myös elegantti ja tynnyrin muotoja 

hivelevä aito kupari, joka tyylikkyytensä lisäksi tekee altaan 

ulkopinnasta huoltovapaan ja arvokkaasti vanhentuvan.

RC

M

VESITILAVUUS 1420 l

MINIMITILAVUUS 600 l

KAMIINA CUBE

HALKAISIJA 170 cm

SYVYYS 91 cm

KOKO KORKEUS 107 cm

PENKKI sisäänrakennettu, kiertävä penkki

PAINO 160 kg

VEDENPOISTO 2 1/2” sk + letkuliitin 38 mm

SAVUPIIPPU Ø 150 mm, 2 m + hattu

PIIPUN LÄMPÖSUOJA 1 m

LISÄVARUSTE 
KANNET eristekansi

SVH Hinnat alk. 3890 €

23

Ylellinen Pearly kestää 
katseita ja käyttöä

Uutuus
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Grandy XL vielä
suurempiin kylpynautintoihin

Grandy XL
Grandy-minipool on palju, johon mahtuu isompikin määrä 

kylpijöitä samalla kertaa. Lapsille allas toimii myös uima-

altaana. Grandy on perinteisiä paljuja merkittävästi isompi, 

hieman syvempi sekä kuution muotoinen, ja siinä on yhdellä 

sivulla sisäänrakennetut penkit. Paljun veden lämmitykseen 

on useita vaihtoehtoja; TUBE-kamiina, TUBE yhdistettynä 

Tubtainer 2 -ylläpitolämmittimeen tai Rexener-öljylämmitin.  

Lisävarusteena altaan reunalle on saatavissa LED-valot.

Ulkovärit: Sisävärit:

XL

VESITILAVUUS 3600 l

MINIMITILAVUUS 2800 l

KAMIINA Tube / Tube + Tubtainer 2 / Rexener  

HALKAISIJA 247 cm

SYVYYS 91 cm

KOKO KORKEUS 121 cm

PENKKI sisäänrakennettu,  penkki

PAINO 290  kg

LISÄVARUSTE KANSI eristekansi

SVH Hinnat alk. 6990 €
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EcoPlank (EP)
Kestävä ja hoitovapaa, kierrätysmuovista 
valmistettu, pinnaltaan tasainen paneeli.

EcoStripes (ES)
Kestävä ja hoitovapaa, kierrätysmuovista 
valmistettu paneeli uritetulla ulkopinnalla.

Petsattu kuusi (ST)
Luonnollinen petsattu kuusipaneeli. Sävy 
pysyy pitkään hyvännäköisenä Suositel-
laan petsaamista kerran vuodessa.

Lämpöpuu (TW)
Alkuperäistä ja aitoa luonnonläheistä tun-
nelmaa luovalla lämpökäsitellyllä massiivi-
männyllä on kaunis lämpimän ruskea sävy.

Jättiläistuija (RC)
Monivivahteinen, lähes oksaton puu on 
todella kauniin näköinen ja sen väri tum-
muu vanhemmiten tasaisemman har-
maaksi. Lahonkestoltaan erinomainen.

Kupari (ME)
Vaivaton ja huoltovapaa materiaali, joka pa-
tinoituu ajan myötä tyylikkään vihertäväksi.

Musta metalli (ME)
Pintamateriaali, joka on ja pysyy. Ruostuma-
ton, säänkestävä ja sen vuoksi huoltovapaa.

Värit ja materiaalit
Muovitynnyrien etuja ovat hygieenisyys ja joustavuus. Sileästä sisäpinnasta lika ja epäpuhtaudet irtoavat helposti, eikä pinta 
hilseile vuosienkaan käytössä. Sisäpinta on huoltovapaa ja kestää hyvin kulutusta, joten allas pysyy siistinä vuodesta toiseen.

Kiramin muovitynnyrit on valmistettu joko LDPE:stä (low-density polyethylene) tai HDPE:stä (high-density polyethylene). LDPE- 
ja HDPE-muoveja käytetään elintarviketeollisuudessa, ja ne ovat kierrätettäviä ja uv-suojattuja. Molemmista muovimateriaaleista 
on saatavana useita värivaihtoehtoja. HDPE-muovista valmistetun tynnyrin sisäpinta on samettisen sileä.

Ulkovärit ja -materiaalit:

Sisävärit  ja  -materiaalit:

Tällä merkillä 
varustettuihin 
väreihin voit valita 
lisävarusteena
LED-valot

Mallivärit saattavat 
poiketa tuotteiden 
todellisista väreistä.

Casual Gray
Läpikuultava harmaa on aina tyylikäs  
ja esteettinen värivaihtoehto. Sopii  
harmonisesti monenlaisiin ympäristöihin.

Caramel Beige
Karamellin sävyinen beige on lempeän  
läpikuultava väri, joka tuo esiin  
luonnon rauhallisuuden.

Stone Gray
Pehmeä ja elävä harmaa sulautuu kauniisti 

ympäristöön ja on aina ajattoman tyylikäs.

Champagne
Kuulas ja juhlallisen kiiltäväpintainen  
samppanjan sävy tyylikkäisiin ja 
mieleenpainuviin kylpyhetkiin.

Polar Blue
Raikas läpikuultava sininen rauhoittaa 
ja tyynnyttää mielen arjen kiireistä.

Light Gray
Hennon läpikuultava, hippusävytetty  
ja samettisen sileä vaaleanharmaa  
on yhtä aikaa trendikäs ja ajaton.  
Soveltuu kaikenlaisiin ympäristöihin.

Ocean Blue
Samettisen sileä, valtameren sininen  
hippusävytetty värivaihtoehto 
läpikuultavalla pinnalla.

Soft Beige
Hippusävytetty, läpikuultava beige 
on neutraali ja tyylipuhdas, samet-
tisen sileä värivaihtoehto.

Tiny tynnyriin saatavilla 
LED-valo Stone Grey 
altaaseen
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MICU

TEHO KW 19 kW

LÄMMITYSAIKA CHILL: 3 h

LÄMMITYSAIKA 
TINY/TINY WOODY 2,5 h

KÄYTTÖVOIMA puu, hiili

PIIPUN HALKAISIJA, MM 120

VESITILAVUUS, L 22 l

ULKOMITAT L X K X S MM 340 x 400 x 600

TULIPESÄN MITAT 
L X K X S MM 278 x 337 x 524

VAKIONA MALLEISSA Tiny, Tiny Woody 
ja Chill

TOIMINTAPERIAATE vapaa kierto

YHTEIDEN KOKO 75 mm sileä putki

PAINO 19 kg

Uutuus

Vaihtoehtoiset lämmitysmuodot

REXENER PR-200

LÄMMITYSTEHO 20 kW

POLTTOAINEEN 
KULUTUS 2,0 l/h

POLTTOAINE Biodiesel, diesel tai polttoöljy

MITAT (L X S X K) 320 x 580 x 839 mm

PAINO 38 kg

KÄYTTÖTARKOITUS Nopea lämmitys ja lämmön ylläpito

TUBTAINER 2

LÄMMITYSTEHO 2 kW

ENERGIAN LÄHDE Sähkö

MITAT (L X S X K) 410 x 605 x 645 mm

PAINO 33 kg

KÄYTTÖTARKOITUS Kylpyveden suodatus, lämmitys 
ja veden lämpötilan ylläpito

Helppokäyttöinen, sähköllä toimiva kylpytynnyrin ylläpitolämmitin ja 
suodatinyksikkö. Järjestelmä koostuu sähkölämmittimestä, kiertovesipumpusta, 
suodattimesta ja käyttöpaneelista. Ylläpitolämmitys kuluttaa sähköä vain 
muutamia kymmeniä senttejä päivässä riippuen ulkolämpötilasta. Paljun vesi 
pysyy uimakelpoisena jopa viikkoja integroidun, automaattisen suodattimen 
avulla, kun altaassa lisäksi käytetään tarvittavia puhdistusaineita. Tubtainer 
2 -lämmitintä voi käyttää perinteisen puulämmitteisen kamiinan ohella tai 
paljun voi lämmittää pelkästään sähköllä. Sähkölämmitin on hyvä vaihtoehto, 
kun puilla lämmittäminen ei ole mahdollista. 

Tubtainer 2
-lämmitintä voi

käyttää perinteisen 
puulämmitteisen 

kamiinan ohella tai 
paljun voi lämmittää 

pelkästään 
sähköllä

Anodi-tanko
Kiramin magnesiumanoditanko  
suojaa kamiinaasi korroosiolta. 
Tanko on hyvä tarkastaa vuosittain  
ja vaihtaa tarpeen mukaan uuteen.

Piipun osat
Kiramin kamiinan piippuihin on  
saatavana myös jatko- ja varaosiaKamiinat

Kaikki Kirami-kamiinat on valmistettu korkealuokkaisesta, erittäin hyvin lämpöä johtavasta AlMg3-

merialumiinista. Jokainen tuotannosta tuleva kamiina testataan huolellisesti ennen kuin se lähtee myyntiin.

Rexener PR-200 on erittäin tehokas, helppokäyttöinen ja taloudellinen 
lämmitin kylpytynnyrin tai uima-altaan veden lämmittämiseen. Rexenerillä saat 
veden lämpimäksi nappia painamalla. Lämmitin ylläpitää halutun lämpötilan 
automaattisesti. Rexener PR-200 lämmittimen biodieselillä toimiva polttoprosessi 
on niin puhdas, ettei siitä tule näkyviä savuhaittoja.

CULT MACU CUBE TUBE

TEHO KW 22 kW 29 kW 35 kW 42 kW

LÄMMITYSAIKA 
M-KOKOISISSA 
ALTAISSA *

2,5–3 h 2–2,5 h 1,5–2 h 1,5 h

LÄMMITYSAIKA 
L-KOKOISISSA 
ALTAISSA *

x x 2–3 h 2 h

KÄYTTÖVOIMA puu, hiili puu, hiili puu, hiili puu, hiili

PIIPUN HALKAISIJA, MM 120 150 150 150

VESITILAVUUS, L 54 l 79 l 80 l 76 l

ULKOMITAT L X K X S MM 350 x 620 x 740 570 x 590 x 600 570 x 590 x 600 640 x 700 x 695

TULIPESÄN MITAT 
L X K X S MM 280 x 190 x 550 280 x 190 x 550 280 x 290 x 550 350 x 360 x 550

VAKIONA MALLEISSA Breezy, Family Steady Breezy, Pearly Family L

TOIMINTAPERIAATE vapaa kierto vapaa kierto vapaa kierto vapaa kierto

YHTEIDEN KOKO 75 mm sileä putki 75 mm sileä putki 75 mm sileä putki 75 mm sileä putki

PAINO 36 kg 39 kg 42 kg 50 kg

*Annetut lämmitysajat ovat todellisiin testeihin perustuvia arvioita. Todellinen aika vaihtelee vallitsevien olosuhteiden, käytetyn 
polttopuun laadun, koon ja kosteuden sekä ylläpidetyn tulen voimakkuuden ja puiden lisäysvälin mukaan.

Lasiluukku
Lisävarusteena saatavasta, 
lasisesta kamiinanluukusta 
loimottava tuli tuo tunnelmaa ja 
samalla näet helposti, pitääkö puita 
lisätä. Lasiluukku on saatavana 
seuraaviin kamiinamalleihin: 
MICU, MACU, CULT ja CUBE.

MICU-kamiina
Edullinen ja kompaktin kokoinen 
kamiinavaihtoehto pienempiin 
altaisiin, kuten Chill- ja 
Tiny-kylpytynnyreihin.

Paloturvapelti
Kiramin kamiinoihin suunniteltu 
paloturvapelti suojaa kamiinan 
edustaa mahdollisilta kipinöiltä 
ja lisää siten paloturvallisuutta.

Kylpytynnyri
lämpimäksi
Kiramin valmistamat, ulkopuoliset kamiinat ovat laadukkaita ja helppo-
käyttöisiä.  Sytytä kuivat ja pieneksi pilkotut puut sytytyspalojen avulla. 
Pidä lämpötila korkealla, niin näkyvää savua syntyy vähemmän. Lämmitys 
on tehokkainta, kun tynnyrin päällä on kansi ja tuli kamiinassa mahdolli-
simman isolla liekillä. Varmista, ettei tulipesän edessä ja alla ole helposti 
syttyvää materiaalia. Kamiina ei kuumene veden lämpötilaa suurem-
maksi, sillä kamiinaa ympäröi vesivaippa. Varmista, että tynnyrissä on 
riittävästi vettä.

Uutuus
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Kannet ja lukot
Meiltä löytyy kannet kaikkiin altaisiimme. Valittavana useimpiin altaisiin on sekä muovikansi 

että eristekansi. Saatavilla on mallit sekä ulko- että sisäkamiinallisille tynnyreille. Kansi on 

erittäin hyödyllinen varuste: sen avulla nopeutat paljuveden lämmittämistä, pidät veden 

lämpimänä pidempään ja optimoit tehokkaasti veden lämmittämistä myös seuraavana 

päivänä. Kansi pitää roskat pois kylpyvedestä, ja kannen avulla palju pysyy puhtaana 

myös sen ollessa tyhjänä. Tämän lisäksi kansi lisää turvallisuutta varsinkin lapsi- ja 

lemmikkieläinperheissä. Kansi suojaa altaan sisäpuolta myös UV-säteilyltä.

Drink Arc

Family rappu

Step-A-round Stepin Delux

Drink Arc
jaloilla

Korkea
juomateline

RC

RC

Raput ja juomatelineet
Suunnittelemamme ja valmistamamme rappumallit ja juomatelineet kestävät laadukkaiden 

materiaaliensa ansiosta vuosia kovimmissakin sääoloissa. Rappujen tukeva rakenne takaa 

turvallisen kulun kylpytynnyriin ja juomatelineet lisäävät käyttömukavuutta ja kylpynautintoa. 

Joitakin malleja on saatavana myös yksivärisinä ja eri materiaaleista valmistettuina. Tarkemmat 

tiedot löydät verkkosivuiltamme: www.kirami.fi

RC RCRC

Uutuus

Eristekannet
Pinnaltaan keinonahkaiset ja vahvat eristekannet sopivat Kiramin 
erikokoisiin kylpytynnyreihin, joissa on ulkopuolinen kamiina. Kansi 
taittuu keskeltä auki, ja kannen sivuilla olevat kahvat helpottavat 
nostamista ja käsittelyä. Kiinnitykseen kuuluu neljä näppärää hihnaa 
soljilla ja turvalukoilla, jotka ovat kansipaketissa aina mukana. 
Kansi luokitellaan Standardin EN 17125 mukaan turvakanneksi.

ABS-muovinen pyöreä kansi
Soveltuu halkaisijaltaan 170 cm ulkokamiinallisiin 
tynnyreihin. Muovikansi on turvakansi, kun siihen 
ostaa lisävarusteena olevan turvalukon.
Kylpytynnyrin lukittava kansi on tärkeä 
turvallisuustekijä, joka estää esimerkiksi pienten 
lasten pääsyn altaaseen ilman valvontaa.

Turvalukko
Kylpytynnyrien muovikansiin on 
lisävarusteena saatavissa tukeva, 
avaimella lukittava turvalukko.

Kirami
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Lämpömittarit

KylpyhatutPipo

TUBBAR 2 on Kiramin suunnittelema tyylikäs, kelluva juomateline. Kiramin juomatelineet ovat laadukkaita ja käyttäjäystävällisiä. Ne eristävät 

kylpyvedestä hohkaavan lämmön, ja pitävät juomat raikkaan kylminä. Tuotteet toimivat myös hauskana elementtinä uidessaan kylpijöiden 

välissä. Kenenkään ei tarvitse toimia virvokkeiden välittäjänä, kun juomat ovat aina käden ulottuvilla. Telineissä on myös merkityt lasipaikat, 

jotka auttavat kylpijää löytämään oman lasinsa juomatelineen liikkumisesta huolimatta.

Juomateline on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

Kirami
33

Muut tarvikkeetKirami Tubbar 2
Kiramilla on runsaasti erilaisia lisävarusteita ja tarvikkeita, joilla 

teet kylpyhetkistäsi entistä nautinnollisemman ja hauskemman 

kokemuksen. Tarjolla on mm. useita uusia juomatelineitä eri 

materiaaleista sekä kylpyhattuja, jotka eivät olekaan mitään 

tiukkapipoisten päähineitä. Kylpyhattu lämmittää kylmillä säillä, 

ja kesällä se suojaa itikoiden puremilta.

Lisää tarvikkeita löydät: www.kirami.fi ja Kiramin verkko-

kaupasta: kauppa.kirami.fi

Uutuus
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Letkusarjat
Letkusarjat/läpivientisetit joilla 
saa kiinnitettyä ulkopuolisia 
suodattimia tai lämmittimiä 
Kiramin kylpytynnyreihin. 
Lisäletkuja ja muita tarvikkeita, 
kuten kemikaaleja saat hankittua 
meiltä tarpeen mukaan.

Läpivientisettiä käytetään 
suodatinlaitteiston kytkentään 
Kirami tynnyreissä kamiinan 
rinnalla (38mm).

Säätöritilä
Kamiinan luukun säätöritilä ilmavirran 
säätämiseen. Ritilä on CUBE- ja 
TUBE-kamiinoissa vakiovarusteena 
ja sen voi hankkia erikseen MICU-
, CULT- ja MACU-kamiinoihin. 

Jatkoputkisarja
Kiramin ulkopuolisiin kamiinoihin tarkoitettu 
jatkoputkisarja, jolla kamiina voidaan 
kytkeä kauemmaksi altaasta.

Lisä-
varuste

3D-paljuvalitsin
Rakenna sovelluksessa mieleisesi kylpytynnyri 
ja kokeile, miten se sopii kotipihallesi. 

EPS-eriste
EPS-eriste penkin ja pohjan alla 
heijastaa takaisin veden lämmön 
ja lisää istumisen mukavuutta.

Loppuun asti mietityt yksityiskohdat
LED-valot
Tehtaalla altaaseen valmiiksi asennettavat LED-valot luovat hämärtyvien iltojen kylpyhetkiin taianomaista tunnelmaa. 
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Kylkieriste
Muovisella sisäaltaalla varustetuille 
kylpytynnyreille tarkoitettu lisäeristys 
paneelien ja muovisen sisäaltaan väliin. 
Lisäeriste on 5 mm paksuinen vaahtoeriste, 
joka asennetaan tehtaalla, jos lisäeriste 
tilataan paljutilauksen yhteydessä.

Anodi-tanko
Kiramin magnesiumanoditanko  
suojaa kamiinaasi korroosiolta. 
Tanko on hyvä tarkastaa vuosittain  
ja vaihtaa tarpeen mukaan uuteen.

Piipun osat
Jokaiseen tynnyriin kuuluu sa-
vupiippupaketti. Saatavil-
la on myös jatko- ja varaosia. 

Paloturvapelti
Kiramin kamiinoihin suunniteltu 
paloturvapelti suojaa kamiinan 
edustaa mahdollisilta kipinöiltä 
ja lisää siten paloturvallisuutta.

Välipoistosarja
Sarja sisältää tarvittavat osat poistoventtiilin 
asentamiseen kamiinan ja altaan väliin. 
Tuote ei sisällä Kiramin poistoventtiiliä 
vaan korvaa olemassa olevan poiston.

Lisä-
varuste

Lisä-
varuste

Lisä-
varuste

Lisä-
varuste

Lisä-
varuste

Lisä-
varuste
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Kiramin kylpytynnyrit ovat helppohoitoisia, ja tynnyrin asentaminen on hyvin
yksikertaista. EPS-pohjan ansiosta voit sijoittaa tynnyrin melkeinpä mille tahansa
tasaiselle alustalle. Tynnyrin alusta voidaan tasata kivimurskeella.

Kaikki kylpytynnyrimallit toimitetaan koottuina. Liität vain kamiinan tynnyriin 
kahdella kumiletkulla. Kun savupiippu on paikoillaan ja vedet sisällä tynnyrissä, 
on palju valmis käyttöön.

Puhtaanapito on erityisen helppoa Kiramin kylpytynnyreissä. Käytön jälkeen 
on suositeltavaa pestä tynnyri sisältä käyttäen biohajoavia pesuaineita kuten 
Biopesua. Suihkuta Biopesua sisäaltaan seinämille, pese sienellä ja huuhtele pois.

Jos samaa vettä halutaan käyttää pitkään, tulee käyttää sekä hoitoaineita että 
suodatinta. Vain ne yhdessä pitävät veden puhtaana ja hygieenisenä pitkään.

Helpoiten pääset alkuun aloituspakkauksella, josta löytyvät kaikki tarvittavat 
hoitoaineet ja tarvikkeet veden puhtauden ylläpitoon. Hoitoaineiden lisäksi 
valittavissa on joko helppo, altaan reunalle ripustettava kevytsuodatin tai tehokas 
massasuodatin. 

Helpompaa  
kuin uskotkaan

Nauti puhtaasta
kylpyvedestä

Kiramin valmistamat ulkopuoliset kamiinat ovat laadukkaita ja helppokäyttöisiä. 
Täytä tulipesä kuivalla ja pieneksi pilkotulla polttopuilla ja sytytä ne sytytyspalojen 
avulla. Mitä isommalla lämpötilalla saat puuta poltettua, sitä vähemmän syntyy 
näkyvää savua.

Lämmitys on tehokkainta, kun käytät kantta tynnyrin päällä lämmittäessä ja pidät
tulen mahdollisimman isona kamiinassa. 

Kamiinan käyttö on paloturvallista, kunhan olet varmistanut, että tulipesän 
edessä ja alla ei ole helposti syttyvää materiaalia. Kamiina ei kuumene 
vedenlämpötilaa suuremmaksi, sillä kamiinaa ympäröi vesivaippa.

Kylpytynnyri
lämpimäksi
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PESUAINEET

SUODATTIMET

Biopesu, 5 l tiivistettä
Biologisesti hajoava rasvanpoisto- 
ja pesuaineyhdistelmä lianpois-
toon maalatuilta ja maalamatto-
milta pinnoilta.

Biopesu, 0,5 l suihkepullo
Helppokäyttöinen, valmiiksi lai-
mennettu, biologisesti hajoava 
pesuaine. Suihkuta pestävälle 
pinnalle ja huuhtele pois.

Nokipesu, 0,5 l suihkepullo
Tehoaa vaikeaankin likaan jo 
muutamissa minuuteissa. Käytä 
ainetta tulipesän noen poistoon, 
ja ylläpidä kamiinan teho.

Massasuodattimet 
Erittäin tehokkaat massasuodattimet pieniin 
altaisiin. Korkealaatuiset suodattimet puh-
distavat vedestä pölyn, lehdet, kylpemisestä 
aiheutuvan lian sekä muut epäpuhtaudet.

Kylpyveden puhtauden toinen kulmakivi vedenhoitoaineiden lisäksi on kunnollinen suodatinlaite, joka poistaa ve-
destä fyysiset epäpuhtaudet. Näiden yhteiskäytöllä samaa kylpyvettä voi käyttää pidempäänkin. Käytön jälkeen on 
tärkeää huolehtia myös kylpytynnyrin puhtaudesta, ja siihen Kiramilla on omat, laadukkaat pesuaineensa.

Pesuaineita ja puhdistusvälineitä voit ostaa jälleenmyyjältäsi tai 
suoraan Kiramin verkkokaupasta: kauppa.kirami.fi

NÄIN KÄYTÄT VEDENHOITOAINEITA

Mittaus
Ensimmäinen vaihe vedenhoidossa on 
altaan pH-tason sekä kloori- tai aktiivi-
happiarvojen mittaus. pH-arvon mittaus 
tapahtuu helposti Kiramin testiliuskoil-
la. Kasta liuska vaakatasossa altaaseen 
ja vertaa liuskan väritäpliä purkin mal-
liväreihin. Tarkempi pH-mittaus sekä 
kloori- ja  aktiivihappiarvojen tarkistus 
suoritetaan Allastesterillä. 

pH-tason säätö
Tavoiteltava pH-arvo on 7,0–7,4.  Veden 
pH-arvon säädät kohdalleen käyttämällä 
pH+ tai pH– rakeita.

Veden puhdistus
Bakteerien ja itiöiden lisääntyminen es-
tetään veden shokkikäsittelyllä sekä sen 
jälkeen jatkuvalla desinfioinnilla. Kätevät 
kloori- ja aktiivihappipohjaiset aloituspak-
kaukset sisältävät kaiken, mitä kylpytyn-
nyrin vedenhoitoon tarvitaan. 

KÄYTÄ TARPEEN MUKAAN NÄITÄ

Levätuho
Lämmin vesi ja auringonpaiste aiheuttavat hel-
posti levän muodostumista altaan pohjaan ja 
seiniin. Levätuhoaine ehkäisee leväkukintoja ja 
sitä suositellaan käytettäväksi etenkin kuumina 
kesäpäivinä.

Kirkaste 
Pienet likahiukkaset saattavat ohittaa suodatus-
järjestelmän, jolloin altaan vesi näyttää värjäy-
tyneeltä tai samealta. Kirami Kirkasteella pienet 
epäpuhtaudet voidaan saostaa, jolloin ne saa-
daan paremmin suodatettua pois altaasta.

NÄIN PIDÄT KYLPYVETESI PUHTAANA
Veden puhtaanapito koostuu kahdesta osa-alueesta
1.  Veden fyysisen puhtauden ylläpito suodatinlaitteella.
2.  Bakteerien ja pieneliöiden eliminointi vedenhoitoaineilla.

Kirami tarjoaa laadukkaat ratkaisut suodatukseen ja allaskemi-
kaaleihin. Suodattimia löytyy kaiken kokoisiin altaisiin, ja kemi-
kaalit voit hankkia ensin kätevissä aloituspakkauksissa, joita 
voit myöhemmin täydentää yksittäisillä tuotteilla. Altaasi veden 
laatua voit seurata helposti kemikaalimittareilla.

NÄILLÄ PÄÄSET HELPOSTI ALKUUN

Klooripohjainen aloituspakkaus sisältää
• 1 kg Shokkikloorirakeita
• 1 kg monitehotabletteja á 20 g
• 1 kg pH+ rakeita
• 1,5 kg pH– rakeita
• 1 l Levänpoistoaineen 
• Allastesterin pH:n ja kloorin mittaukseen
• Kelluvan annostelijan tableteille

Stabiloitu shokkikloori on tarkoitettu allasveden klooraamiseen. Kun 
oikea taso on saavutettu, sitä ylläpidetään monitehotableteilla, jotka 
myös auttavat veden pysymistä kirkkaana. Suositeltu vapaan kloorin 
arvo on 0,5–1,3 ppm (mg/l).

Happipohjainen aloituspakkaus (klooriton) sisältää
• 1 kg Shokkihappirakeita
• 1 kg Aktiivihappitabletteja á 20 g
• 1 kg pH+ rakeita
• 1,5 kg pH– rakeita
• Allastesterin pH:n ja hapen mittaukseen
• Kelluvan annostelijan tableteille

Shokkihappirakeilla nostetaan ensin veden happitaso riittävän kor-
keaksi ja sitä ylläpidetään sen jälkeen aktiivihappitableteilla. Suosi-
teltu aktiivihapen arvo on 3–8 ppm (mg/l).

Kylpytynnyrin veden kemiallinen  puhdistus voidaan tehdä 
joko kloorilla tai aktiivihapella. Veden oikean pH-arvon 

ylläpitäminen tehdään pH– ja pH+ -rakeilla. Lisäksi saatavilla on 
omat kemikaalit leväkasvun ehkäisyyn sekä veden kirkastamiseen.

Kylpynautinto alkaa puhtaasta vedestä

Panosta puhtauteen, satsaa suodattimeen

Tulossa 
BioCool

tuotteet!

Kevytsuodatin SI 2000
Kelluva, pienikokoinen suodatin 
Kiramin kylpytynnyrin reunalle. 
Oiva valinta edullista ja helppo-
käyttöistä suodatinta tarvitse-
valle.

Tubtainer 2
-lämmitin-suodatin
Helppokäyttöinen, sähköllä toimi-
va, kylpytynnyrin ylläpitolämmi-
tin ja suodatinyksikkö. Paljun vesi 
pysyy uimakelpoisena jopa viikko-
ja Tubtainer2:n ja asianmukaisten 
puhdistusaineiden avulla.
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Kirami

”Kun jätkä kohtaa äijän. Kun muoto kohtaa koruttoman 
teräksen. Kun elävä tuli kohtaa intohimoisen 

pihvinkääntäjän. Kun sielun loiskeet kohtaavat 
paljun lämmön. Kas, illanvietto on katettu.”

ROASTY BOSS
Roasty Boss on järeä grilli tai pelkkä pata, joka 
ei huoju, hilseile tai pala puhki. Säänkestävä 
Corten-teräs antaa tälle ulkoilmaihmisen 
luottotulisijalle  ronskin rustiikin ulkoasun. Ja 
ruoste tulee kaupan päälle.

Roasty Boss grillillä kokkaat isommallekin 
porukalle ja padalla tuot tunnelmaa pimeneviin 
iltoihin kotipihassa tai vaikka rantakalliolla.

IRON  
MONSTER
Iron Monster on jykevästä valssiteräkses-
tä valmistettu paistorauta. Paistorauta 
on saatavana irrallisena, jolloin sen voi 
asettaa lisävarusteena Roasty Boss -grillin 
päälle tai kokonaisuutena, johon kuuluu 
paistorauta sekä omilla jaloillaan seisova 
pata. Siinä paistuu kerralla vaikka koko 
porukan mehevät pihvit. Todella monipuo-
linen ruoanlaittoväline, joka toimii kuin 
vanhan ajan hella.

Iron Monsterin keskellä oleva grilliritilä 
on helposti irrotettavissa, joten aukon 
kautta voi kätevästi kohentaa tulta. Iron 
Monsteria voi ruoanlaiton lisäksi käyttää 
myös tunnelmallisena tulisijana.

VINKKI:
Paras lopputulos  

kaikkeen grillaukseen 
valmiilla Outstanding 

-hiilillä tai koivu- 
klapeilla!

FREEDOM 
Freedom on moderni ulkotuli, joka tarjoaa liekkien leikkiä ja miellyttävää lämpöä 
pihajuhlista paljubileisiin. Pihan kruunu on helppo koota ja liikutella terassin 
kulmalta saunan nurkalle kylpytynnyrissä nautiskelijoiden iloksi.

Freedomin runko on valmistettu säänkestävästä Corten-teräksestä ja on 
väriltään rustiikin ruosteenruskea. Ritilä on rosteria. 

Tutustu tuotteisiin:  outstanding360.fi

LEATHER 
PATRON
Nyt ei puhuta mistään kalja-
saavin peitosta, vaan todella 
tyylikkäästä ja äijämäisestä  
essusta, joka on tietysti pak-
sua ja laadukasta, patinoitua 
nahkaa. Nahkaessu aateloi 
grillaamisen kruunaamatto-
man kuninkaan  ja on mitä 
erinomaisin lahjaidea.

TRIHOLDY
Triholdy on uusi, moneksi muuntuva sisustusihme. Kolmionmuotoisia elementtejä yhdistelemällä rakennat terassille 
yksilöllistä aitaa, tilanjakajia ja polttopuiden välivarastoja. Kokoa pihasi tyyliin sopiva näköeste tai tuulensuoja 
kylpytynnyrille.

Viherseinäksi Triholdy-kokonaisuus muuttuu erilaisilla ruukkuistutuksilla. Kolmiot voi asetella myös maahan 
istutusalustaksi. 

Iron Monster Roasty Boss Freedom

KINDLING 
CRACKER

Helppo ja turvallinen tapa 
halkaista sytykepuita. Kindling 
Cracker myös kestää, sillä se  on 
valmistettu yhdestä valurau-
taisesta osasta ja normaalisti 
huolloksi riittää pelkkä harjaus.
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Kirami Oy:n tuotteet tunnistaa aina siitä, että ne ovat tasokkaasti loppuun asti viimeisteltyjä. 

Kirami valmistaa kylpytynnyrit laadukkaista ja kestävistä materiaaleista tarjoten lukuisia 

vaihtoehtoja asiakkaiden erilaisiin mieltymyksiin. Laatuun kuuluu myös kylpytynnyreiden 

helppohoitoisuus sekä käytännöllisyys.

Tuotteen käyttöönotto on yksinkertaista ja helppoa. Haluamme tarjota asiakkaalle 

ikimuistoisia ja laadukkaita kylpykokoemuksia Kiramin tynnyreissä vuodenajasta riippumatta.

Asiakastyytyväisyys on voimavaramme!

Olet ansainnut arkeesi luksusta!

Kirami Sauna FinVision

FINVISION

PITUUS 2300 mm

LEVEYS 2300 mm

KORKEUS Kuljetus: 2580 mm, valmiina 
räystään kanssa 2625 mm

TILAVUUS Sisä: 9,7 m3 Ulko: 13,5 m3

TULISIJAT (KIUAS): Puulämmitteinen Kota Inari Plus / 
Sähkölämmitteinen Kota Saana

ULKOPINTA 
MATERIAALI: havuvaneri ja tuppeensahattu havupuu

SISÄPINTA 
MATERIAALI: havuvaneri ja tuppeensahattu havupuu

HENKILÖMÄÄRÄ 4–6

TOIMITUSSISÄLTÖ toimitetaaan koottuna. Katto on 
asennettava paikan päällä.

Kiramin FinVision-sauna edustaa kädentaitajan korkealuokkaista viimeistelyä. Valmiiksi pintakäsitelty sauna 

on valmistettu tuppeensahatusta kuusesta ja havuvanerista. Saunan sisällä huokuu kodikas tunnelma, joka 

vie jokaisen rentoutujan mukanaan. Suuren panoraama-ikkunan ansiosta myös luonto tulee lähelle saunojaa. 

Sauna on valmis, paikalle asennettava moduuli.

Kirami

Teemme yhteistyötä 
maastohiihtäjä Katri 
Lylynperän  kanssa.
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Kirami on edelläkävijä myös turvallisuudessa

Näin huolehdimme standardin vaatimuksista
 
Kansi 
Standardissa kiinnitetään erityistä huomiota lasten turvallisuuteen. 
Kylpytynnyrin kansi on tehokkain tapa varmistaa, etteivät lapset 
pääse valvomatta altaaseen. Viime kädessä vastuu lasten turvalli-
suudesta on kuitenkin aikuisilla, joiden tulee valvoa lapsia altaan
läheisyydessä sekä huolehtia kannen lukitsemisesta.

Kaikkiin Kiramin kylpytynnyrimalleihin löytyy sopiva, laadukas ja 
helposti käsiteltävä kansi, joka on lukittavissa joko lukoilla tai muulla 
tehokkaalla menetelmällä. Kansi tarjoaa turvallisuuden lisäksi mui-
takin hyötyjä.

• Estää lapsia pääsemästä altaaseen valvomatta.
• Suojaa allasta roskilta ja UV-säteilyltä.
• Nopeuttaa veden lämmitystä.
• Pitää veden lämpimänä pidempään.
• Optimoi veden lämmityksen seuraavana päivänä.

Portaat 
Standardi edellyttää, että altaaseen on saatavissa lisävarusteena 
turvalliset portaat.

Rappusten hankkiminen on tietysti loppuasiakkaan oman harkinnan 
varassa, mutta Kiramilla on tarjota erilaisia rappusmalleja kaikkiin 
myynnissä oleviin kylpytynnyreihin. 

• Voi kulkea turvallisesti paljuun ja paljusta pois.

Ritilät 
Standardin tärkeimpiä vaatimuksia on, että altaiden sisällä ei saa olla 
aukkoja, joihin kädet, sormet, jalat, varpaat tai pää voivat veden alla 
juuttua.

Tämä asia on Kiramilla jo hyvin huomioitu, ja kaikissa malleissa on 
veden virtausaukkojen kohdalla suojaritilät, jotka: 

• lisäävät paljun turvallisuutta
• estävät sormien ja varpaiden juuttumisen

 
Lämpömittari ja sekoitusmela
Standardi edellyttää, että paljut, joissa ei ole veden kiertoon ja auto-
maattisiin termostaatteihin perustuvaa lämmitystä, tulee varustaa 
lämpömittarilla. 

Kiramilla tästäkin asiasta on huolehdittu ja turvallisuus on viety 
vielä askelta pidemmälle. Ennen lämpötilan mittaamista vettä on 
myös syytä sekoittaa, jotta kuuma pintavesi sekoittuu alla olevaan 
viileämpään veteen ja mitattavat lukemat pitävät paikkansa. Kiramin 

sekoitusmelalla tämä sujuu helposti. Veden lämpötila kannattaa 
mittaamisesta huolimatta ennen paljuun astumista tarkistaa vielä 
omalla kyynärpäällä!

• Melalla varmistetaan veden tasaisen lämmön.
• Lämpömittarista näkee, milloin vesi on sopivan lämpöistä.

Lämpösuoja, piipunhattu ja paloturvapelti 
Standardilla pyritään varmistamaan myös kylpytynnyrien ja kamii-
noiden paloturvallisuus.  
Lämpösuoja ja piipunhattu sekä paloturvapelti edistävät paloturval-
lisuutta. Kiramilta löytyvät luonnollisesti kaikki standardin mukaiset 
ohjeet paloturvallisuuteen liittyvistä minimietäisyyksistä. Kiramin 
kamiinat eivät myöskään lämpene tulikuumiksi, kun lämmitys 
tehdään ohjeiden mukaan eli allas täytetään vedellä ennen lämmi-
tyksen aloittamista. Vapaan vedenkierron ansiosta vesi jäähdyttää 
alumiinista kamiinaa.
 
• Lämpösuoja suojaa kuumalta kamiinan piipulta.
• Piipunhattu ehkäisee kipinöiden leviämisen ympäröivään 
    luontoon.
• Paloturvapelti estää kekäleiden putoamisen herkästi syttyvään 
    maastoon.

Minimietäisyydet puilla lämmitettävistä kylpytynnyreistä rakennuk-
siin ja puihin 

Vesihygienia  
Standardi edellyttää, että veden puhtaanapitoon on saatavilla 
asianmukaiset ohjeet. 

Kirami on vienyt tämänkin standardin noudattamisen vielä pidem-
mälle, sillä ohjeiden lisäksi Kiramilla on kokonainen sarja vedenhoi-
totuotteita, jotka täyttävät kemikaaleille asetetut standardit.  
Kiramin jälleenmyyjiltä on saatavana seikkaperäisten ohjeiden lisäk-
si myös sopivia vedenhoitotuotteita, jotka täyttävät kemikaaleille 
asetetut standardit.

  
Kestävät, jäljitettävät ja kierrätettävät materiaalit 
Standardissa otetaan kantaa myös valmistusmateriaaleihin sekä 
niiden yleiseen laatuun. 

Kirami-paljut ja Outstanding-tuotteet on tehty kestämään ja kaikilla 
paljuilla on kahden vuoden takuu. Kaikki paljussa olevat materiaa-
lit voidaan kierrättää. Paljun kamiina ja vanteet menevät metallin 
kierrätykseen. Puu-, kumi- ja muoviosat voidaan kierrättää uusio-
käyttöön tai hyödyntää energiajätteenä. Erittelyä voi helpottaa 
purkamalla palju valmiiksi osiin. Materiaalien huolellisella lajittelulla 
voi helpottaa jätehuollon toimintaa ja pienentää jätemaksua omalta 
osaltaan.
 
• Takuu toimii varmasti.
• Saat paljuusi varaosia ja varusteita vielä vuosienkin kuluttua.
• Voit vaihtaa Kirami-paljusi turvallisin mielin.

 

 

Kirami on ollut ainoana suomalaisena paljuvalmistajana aktiivisesti mukana luomassa uutta EU:n laajuis-
ta standardia EN 17125, joka liittyy kotitalouksien kylpytynnyreiden turvallisuusvaatimuksiin ja testaus-
menetelmiin. Kiramille on tärkeää erityisesti pienten lasten turvallisuus, joka on ollut keskiössä standar-
dia työstettäessä. 

Mukana kehitystyössä on ollut alan yrityksiä sekä turvallisuuteen liittyviä viranomaistahoja, kuten Tukes 
ja vastaavat muut eurooppalaiset virastot. Standardissa huomioidaan turvallisuusnäkökulmat, tekniset 
yksityiskohdat, laatu ja erilaiset ohjeistukset. Asiakas voi olla varma tuotteen turvallisuudesta, kun hän 
hankkii paljun, joka noudattaa kyseistä standardia.
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Täytä palju vedellä minimitäyttöön asti,
eli noin  5 cm kamiinan yläputken yläpuo-
lelle, ennen lämmityksen aloittamista. 

• Lue käyttöohjeet ja
   turvallisuusmääräykset 
   ennen käyttöä.

• Pidä silmällä lapsia näiden 
   ollessa altaassa.

• Altaaseen hyppääminen 
   kielletty!

• Varo kuumaa pintaa!
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Mallikappaleet ja tilaaminen

Meillä on yli 200 jälleenmyyjää eri puolilla Suomea. Kattavan jälleenmyyjäverkoston avulla voimme 

tarjota sinulle parhaan palvelun. Useissa jälleenmyyntipisteissä voit myös nähdä tuotteitamme. Sinua 

lähinnä sijaitsevan jälleenmyyjän voit etsiä nettisivultamme. Erilaisissa myyntitapahtumissa voit tehdä 

kauppoja myyjiemme kanssa henkilökohtaisesti. Yhteystietomme löydät luettelon takakannesta tai 

nettisivuiltamme.

Hinnat

Erillisen tuotehinnaston hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin, mikäli 

tuotteiden raaka-ainehinnat ja/tai valmistuskustannukset oleellisesti muuttuvat voimassaoloaikana. 

Myyjiemme tekemät tarjoukset ovat voimassa sopimuksen mukaan.

Tuotteiden toimitus ja kuljetus

Tuotteet toimitetaan pääsääntöisesti valmiiksi koottuna. Toimitusaika määräytyy tuotekohtaisesti ja 

sesongin mukaan. Toimitusaika sovitaan tilauksen yhteydessä. 

Hintamme ovat vapaasti tehtaalla. Voimme järjestää kuljetusliikkeen tuomaan tilauksesi haluamaasi 

toimitusosoitteeseen kuorma-autotien päähän. Rahtihinta määräytyy toimitusosoitteen ja tilatun 

tuotteen koon perusteella. Kun lähetyksesi on valmiina, saat meiltä tekstiviestin, jossa ilmoitamme 

rahtikirjanumeron, jolla voitte seurata lähetystä. Voit myös noutaa tilaamasi tuotteen itse tehtaaltamme. 

Tällöin saat tekstiviestin, joka kertoo lähetyksen olevan noudettavissa.  

Tuotteen rekisteröinti

Muistathan rekisteröidä ostamasi Kirami-tuotteen sivuillamme. Rekisteröimällä sen saat useita hyviä 

etuja. Halutessasi voit saada myös juuri sinun tuotteisiisi liittyviä käyttövinkkejä ja tarjouksia. Lisäksi 

kaikki Kirami-tuotteen rekisteröineet saavat pienen lahjan palkaksi vaivannäöstä.

Käyttöohjeet

Tuotteiden mukana toimitetaan tarvittavat käyttöohjeet. Ohjeet on ladattavissa myös nettisivuiltamme. 

Mikäli tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä myyjään. Tuotteiden annetut mitat ovat noin-mittoja.

Katso tarkemmat toimitus- ja takuuehdot kotisivuiltamme: 

www.kirami.fi

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Hyvä tietää

Tilaus ja toimitus
Turvallisia kylpyhetkiä
 Alla näet selitykset paljun yhteydessä esiintyville, käyttöturvallisuuteen liittyville symboleille.

Kiramin yhteistyökumppanit
näyttelijä Ville Haapasalo
ja keksijä Janne Käpylehto
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