
Inre yta

Cello Light

Yttre yta

Cello Black

S A U N A  C E L LO  B Y  K I R A M I

C E L L O  S A U N A
Tillverkad av material av hög kvalitet, Sauna Cello by Kirami-bastun

representerar en modern, skandinavisk stil. Sauna Cello by Kirami tillverkad 

i Finland och har hög kvalité och finish och levereras färdigmonterad.

Bastun är rymlig men kompakt i storleken. Den har en yta på 5,2 m2 och en

höjd på drygt 2,55 m. Bastun är designad för 4–6 personer, så den är idealisk

för både mindre och större grupper. 

Bastuns ytterpanel är av Cello Panel by Kirami-granpanel. Panelen är be-

handlad i koltoner och den är speciellt utvecklad för Cello by Kirami-seriens 

bastu och badtunna. De inre ytorna är granpanel behandlad i en ljusbeige 

ton.

Tillsammans med den vita bastulaven framhävs den skandinaviska stilen och

utstrålar en fräsch och modern atmosfär. Det vita bastuvaxet, som används

vid ytbehandlingen av interiörens ytor, framhäver träets ådring på ett vackert

sätt och förbättrar ytornas hållbarhet. 

De stora glasytorna för naturen nära bastun och skapar en känsla av rymd i

bastun. Dubbelfönstret i grått härdat glas förbättrar även bastuns energief-

fektivitet. Argongasen mellan glasen förbättrar bastuns isolering. Den rökgrå

glasdörren har ett svart runt handtag och ett magnetlås, vilket gör att dörren

öppnas och stängs smidigt och håller sig väl stängd.

Den vackra utsikten från det stora fönstret och bastuns fuktiga och milda

ånga får bastubadarens själ att vila och musklerna att slappna av. Under 

badandet kan du känna de uppfriskande hälsningarna från finska bastutradi-

tioner. En autentisk och harmonisk atmosfär för dig med sig så att även den 

mest ovana bastubadaren förvandlas till en riktigt engagerad bastubadare. 

Vi tror att bastun kommer bli en av de populäraste platserna i din trädgård. 

Underbara bastustunder!

Bygglovsritningar och instruktioner 
för ansökan om lov hittas på

K-Rautas hemsida.
K-RAUTA.SE
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1 Källan till bastubadets
värme är Harvia
20 Pro vedkamin

2 LED-belysning skapar
atmosfär i bastun

3 Stora isolerade glasytor
tar dig nära naturen

4 Bastuns väggar och 
tak är isolerade, dvs 
den lämpar sig även 
för kallare områden.
Isolering rekommen-
deras under markfun-
damentet/ grusbäd-
den.

5 Högerhängd rökgrå 
glasdörr med mag-
netlås och svart hand-
tag. Extra hänglås med
dubbla nycklar med-
följer.

6 Cello by Kirami
granpanel behandlad
med svart bets

Inre golvavrinning 
under golvtrallen med 
avrinningsrör under 
högra bakhörnet.

Levereras
färdigmonterad

SAUNA CELLO BY KIRAMI 502428653

TEKNISK INFORMATION 4–6 personer

LÄNGD Utsida 2300 mm, insida 2060 mm

BREDD Utsida 2250 mm, insida 2010 mm

HÖJD Utsida 2550 mm, insida 2100 mm

YTA 5,2 m2

VIKT 1150 kg (Inklusive emballage)

YTTRE VÄGGAR Cello by Kirami granpanel svartbetsad

INRE VÄGGAR OCH TAK Ljustonad granpanel, STS-profil

GOLV Ljustonat golvtrall av gran

DÖRRENS HÄNGNING Hägerhängd

TAK Svart klick plåttak

BASTUAGGREGAT Harvia 20 Pro -vedeldat aggregat

SKORSTEN Harvia svart stålskorsten (WHP1500)
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B A D T U N N A  C E L LO  B Y  K I R A M I

Inre yta

Grafit

Yttre yta

Black

C E L L O  B A D T U N N A
Badtunnan Cello by Kirami är en lättanvänd och hållbar badtunna som är 

rymligare än man kan tro. Badtunnan rymmer lätt 4–6 personer, vilket bety-

der att den är ideal för familj och vänner.

Badtunnans Cello by Kirami yttre paneler är av samma kolbetsade Cello 

Panel by Kirami-granpanel som i Sauna Cello by Kirami, så bastun och ba-

dtunnan bildar tillsammans en harmonisk helhet. Den grafitgråa plastinsat-

sen är lättskött och hygienisk. Sitsen som går längsmed hela badtunnan ger 

badarna en bekväm badhöjd och gott om benutrymme.

Badvattnet värms upp av en CULT vedkamin gjord av slitstarkt och högkva-

litativt marinaluminium. Med denna effektiva vedkamin är uppvärmningsti-

den cirka 2,5–3 timmar. Tack vare den effektiva kaminen av kvalitetsmaterial 

och badtunnans isolering kan badstunder avnjutas året runt.

Badtunnan levereras komplett och är lätt att sätta upp. Badtunnan placeras 

enkelt på en plan och slät yta av t.ex. grus/kross. Det finns massor av till-

behör tillgängliga för badtunnan, från lock och filter som är användbara för 

att hålla vattnet rent, till trappor och dryckesställ för extra komfort.
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1 Grafitgrå lättskött
plastinsats av 
homogen genomfär-
gad polyetenplast 

2 Värmeisolerat botten

3 Yttrepanel av svartbet-
sad finsk granpanel

S T E P I N  T R A P P A
502047356

P L A S T L O C K
500857385

DE VANLIGASTE TILLBEHÖREN

CULT kamin, mörkgrå
marinaluminium. 
Magnesiumanodstån-
gen skyddar kaminen
mot korrosion.
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BADTUNNA CELLO BY KIRAMI 501932180

STORLEK 4–6 personer

VIKT 142 kg

VATTENVOLYM 1540 l

MINSTA FYLLNINGSVOLYM 1060 l

YTTRE DIAMETER 170 cm

HÖJD (tunna) 110 cm

DJUP 91 cm

VEDKAMIN CULT

BRUTTOEFFEKT 36 kW 

NETTOEFFEKT 22 kW

FUNDAMENT Helt plan yta av t.ex. grus/kross

REFERENSUPPVÄRMNINGSTID 2,5–3 h


