Kirami FinVision -sauna
– uusia näköaloja saunomiseen

Saunat 2021
Kirami

Kiramin 20-vuotisjuhlan pakettitarjous
(Kirami FinVision -sauna ja Original Breezy
Macu-kamiinalla). Lisätietoa verkkokaupassa.

KIRAMI OY on vuonna 2001 perustettu perheyritys, joka tunnetaan
korkealaatuisista kylpytynnyreistä ja -altaista. Kirami toimittaa vuosittain
noin 10 000 tynnyriä, minkä ansiosta yritys on maailman suurin paljujen
valmistaja. Kylpytynnyrien lisäksi Kirami FinVision -sauna on saavuttanut
suuren suosion. Outstanding by Kirami -tuoteperheeseen kuuluu grillejä,
ulkotulia ja pihasisustustuotteita. Yrityksen palveluksessa on 30 henkilöä ja
liikevaihto on 16 miljoonaa euroa.
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Kirami FinVision -sauna
– visio suomalaisesta saunasta

Saunan perusidea on säilynyt läpi vuosisatojen, jopa vuosituhansien samanlaisena.
Tulisijalla kuumennettujen kivien päälle vettä heittämällä oleskelutilan ilma saadaan
miellyttävän lämpimäksi ja kosteaksi. Kaikki hyvät ideat ovat yksinkertaisia, niin
tämäkin, mutta sen lisäksi saunassa on jotain muutakin, jotain taianomaista, minkä
ansiosta saunominen perinteenä on säilynyt elinvoimaisena näihin päiviin asti.
Suomessa saunalla onkin aina ollut poikkeuksellinen asema. Pitkään sauna oli
ensimmäinen pystytetty rakennus, jossa asuttiin, kunnes varsinainen pirtti
saatiin valmiiksi. Saunaa on myös pidetty kodin puhtaimpana paikkana ja siellä on
peseytymisen lisäksi synnytetty ja sitä on käytetty myös lääkinnässä, esimerkiksi
kuppaamiseen. Saunominen on liittynyt kiinteästi myös pyhien viettoon, ja näistä
tavoista joulusauna ja juhannussauna elävät perinteinä edelleen. Vuonna 2020
suomalainen sauna kirjattiin Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.
Vanhoja traditioita kunnioittaen teimme Kirami FinVision -saunan, jossa on
kaikki mikä tekee saunasta taianomaisen, ja vielä paljon muuta. Kirami FinVision
-sauna tarjoaa sananmukaisesti uusia näköaloja saunomiseen.
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Suomalaisen saunaperinteen ytimessä
Mikä tekee saunomisen perinteestä niin elinvoimaisen,
ja mitä saunakulttuuriin oikein kuuluu?

Miksi saunotaan?
Käytännöllisin saunan käyttötarkoitus on varmasti ollut peseytyminen,
mutta sauna tarjoaa paljon muutakin kuin puhtautta. Saunaan
mennään rentoutumaan, viettämään aikaa ystävien kanssa tai vain
nauttimaan miellyttävästä lämmöstä.
Lauteilla istuessa voi irrottautua arjesta sekä unohtaa työasiat ja
muut kiireet. Saunoa voi yhdessä ystävien kanssa, mutta moni nauttii
myös siitä, että voi olla vain itsensä ja ajatustensa kanssa. Saunan
hämärässä on mietitty elämän tarkoitusta ja löydetty vastauksiakin.
Tärkeä osa saunomista on myös vilvoittelu. Käydään suihkussa,
piipahdetaan paljussa tai pulahdetaan mereen tai järveen. Löylyjen
jälkeen peseydytään ja jatketaan kiireetöntä oleskelua, nautitaan
mahdollisesti hiukan ruoasta ja juomasta, ja palataan rauhallisesti
taas normaaliin arkeen virkistyneenä ja rentoutuneena.

Suomalaisia saunatapoja
Saunomiseen varataan yleensä riittävästi aikaa, sillä saunomiseen
kuuluu rauhoittuminen ja kiireettömyys. Saunaan valmistaudutaan
käymällä ensin suihkussa. Ensimmäisten löylyjen kesto vaihtelee,
suomalaiset viihtyvät kerrallaan saunassa keskimäärin noin 15
minuuttia. Jokainen voi kuitenkin aivan itse päättää miten kauan
saunassa istuu, sillä tärkeintä on, että saunominen tuntuu hyvältä.
Löylyjakson jälkeen käydään suihkussa, uimassa tai paljussa,
vilvoitellaan hetki ja samalla voidaan nauttia jotain juotavaa. Vilvoittelun
jälkeen jatketaan saunomista nyt jo kunnolla kostuneessa saunassa.
Suomalaisiin saunatapoihin kuuluu myös vihtominen, joka vilkastuttaa
entisestään pintaverenkiertoa.
Saunomista ja vilvoittelua jatketaan niin kauan kuin tuntuu hyvältä
ja lopuksi peseydytään perusteellisesti. Peseytymisen jälkeen on
tapana jatkaa vielä vilvoittelua ja usein nautitaan jotain suolaista,
kuten makkaraa ja nautitaan saunajuomista. Kun jälkihikoilu on
loppunut, pukeudutaan puhtaisiin vaatteisiin. Olo tuntuu puhtaalta
ja virkistyneeltä, melkein kuin uudesti syntyneeltä.
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Terveyshyötyjä
Saunomisella on suotuisia vaikutuksia sekä fyysiselle elimistölle että
henkiselle hyvinvoinnille. Saunominen saa lihakset rentoutumaan,
nostaa sykettä ja saa ääreisverisuonet laajenemaan. Jälkimmäinen
laskee verenpainetta ja tekee hyvää sydämelle. Saunominen
toimii kuin liikuntasuoritus. Sauna on myös hyväksi limakalvoille
ja saunan kostea ilma voi vähentää astmaoireiluakin.
Sauna on monenlaisen hyvinvoinnin lähde, eikä siitä nauttiakseen
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tarvitse lähteä kalliisiin kylpylöihin, kun kaikki tämä löytyy kotoa.

Kirami on mukana suomalaista saunaelämystä maailmalla markkinoivassa Sauna
from Finland -yritysverkostossa. Sauna from
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parhaita saunaelämyksiä.

Vihdat laitetaan likoamaan
lämpimään veteen.
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Kirami FinVision -sauna
Kiramin johtoajatuksena on tehdä tuotteita elämästä nauttimiseen,
ulkona viihtymiseen ja yhdessäoloon. Kiramin kylpytynnyrit tarjoavat
nautinnollisia kylpyhetkiä, ja Outstanding-tuotesarjan ulkotulet ja
grillit tekevät pihoista tunnelmallisia keitaita. Näiden jatkoksi ja niitä
täydentämään sopii luontevasti sauna – Kirami FinVision -sauna.
Kirami FinVision -sauna on kädentaitajan korkealuokkaista viimeistelyä.
Ulkokäyttöön tarkoitettu ja 4–6 hengelle mitoitettu, valmiiksi
pintakäsitelty sauna on valmistettu tuppeensahatusta havupuusta
ja havuvanerista. Pakettiin sisältyy sähkö- tai puukiuas tilaajan
valinnan mukaan. Saunan saa tilattua myös ilman kiuasta.
Saunassa on valmiiksi asennetut led-valot lauteiden alla, joita voi
pienen sähkönkulutuksen ansiosta pitää päällä tunnelmavalona
silloinkin, kun saunaa ei käytetä. Sähkön yhdistäminen saunalle
on asiakkaan vastuulla.

Sauna voidaan tehdä myös peilikuvana.
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Sauna ja palju ovat usein erottamattomasti parhaat
ystävät: missä on palju, siellä on sauna. Saunan löylyistä
on mukava siirtyä pihalle hetkeksi vilvoittelemaan, ja
pulahtaa pian tasalämpöiseen paljuun rentoutumaan.

SAUNA JA PALJU, PARHAAT

Palju itsessään on jo nautinto, jonka saunominen

YSTÄVÄT SUOMESSA

kruunaa. Saunan sisällä voi nauttia hiljaisuudesta
ja kiukaan sihinästä, kun taas paljussa voi kuunnella
ympäröivän luonnon ääniä.
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Kirami FinVision -sauna
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 / Sähkölämmitteinen

ULKOPINTA
MATERIAALI:

Havuvaneri ja tuppeensahattu havupuu

SISÄPINTA
MATERIAALI:

Havuvaneri ja tuppeensahattu havupuu

HENKILÖMÄÄRÄ

2060

TOIMITUSSISÄLTÖ

4–6
Toimitetaan koottuna. Katto on
asennettava paikan päällä.
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Kirami FinVision -saunan
toimitus ja sijoituspaikka
Kirami FinVision -sauna toimitetaan kokonaisena, ja asiakas asentaa
paikoilleen ainoastaan katon, kiukaan, hormin ja ovenkahvan.
Jälleenmyyjä auttaa kuljetuksen järjestämisessä.
Saunan ympärillä on kuljetuksen ajan suojalevyt sekä suojakelmua, jotka
poistetaan vasta, kun sauna on paikoillaan lopullisella sijoituspaikallaan.
Saunan oma pohja toimii kuljetusalustana, joten saunan voi asettaa
suoraan asiakkaan valmistaman pohjan päälle.
Sauna tulee sijoittaa tasaiselle alustalle, joka kestää saunan painon.
Pohjan voi tasata kivimurskeella tai sen voi valaa betonista. Kylmän
ilmaston alueilla pohja on hyvä eristää.
Suosittelemme soran alle vähintään 5–10 cm routalevyä, joka katkaisee
tehokkaasti maan alta siirtyvän kylmäsillan. Saunan sijoituspaikkaa
valittaessa on hyvä huomioida vedenpoisto ja mahdolliset tulevat
huoltotoimenpiteet.
Jotta sauna tuulettuisi ja kuivuisi hyvin, suosittelemme asettamaan
saunan alle lisäkorotukseksi yhdeksän betonilaattaa ja niiden päälle
bitumihuopaa kohtiin, joissa kivi koskettaa puuta. On tärkeää myös
huolehtia, ettei sauna jää pitkän nurmikon tai heinikon ympäröimäksi.

Toimitusta varten on suositeltavaa tilata Hiab-nostimella varustettu
jakeluauto, joka nostaa saunan suoraa paikalleen. Joissain tapauksissa
pitkäpiikkinen trukki tai pumppukärry on myös riittävä. Saunaa
siirrettäessä tulee nostoliinat, trukin piikit tai pitkät pumppukärryt
asettaa pakkauslavan alle siten, että lava tukee elementtejä
mahdollisimman hyvin koko noston ajan ja sauna pysyy suorassa
sekä kantavuus tasaisena.
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Miten saunotaan?

Puukiukaan lämmitys
Puukiukaan lämmitykseen kannattaa käyttää vain kuivia lehti- tai
havupuita. Hyvä polttopuu on halkaistu puu, jonka halkaisija on
n. 5 cm, pituus n. 33 cm ja paino n. 0,5 kg. Sytykkeiksi suosittelemme
tuohta tai sytytyspaloja.
Lado puut pesään väljästi ja sytytä päältä. Rauhallinen liekki on
merkki sopivasta vedosta. Tuhkalaatikolla voi säätää vedon määrää.
Tasaisella liekillä kivet lämpiävät paremmin ja hormi ei kuumene
liikaa. Matalapaineen takia voi olla vaikea sytyttää pesää, tällöin
saunan ovea voi pitää hetken auki sekä tuhkaluukkua hieman
enemmän raollaan, kunnes pesä syttyy kunnolla.

Sähkökiukaan lämmitys
Sähkökiuas kytketään päälle kiukaan ohjauspaneelista valmistajan
ohjeiden mukaisesti. Yleensä valittavissa on tehon ja lämmitysajan
lisäksi myös esiajastus, jolloin valitaan aika, jonka jälkeen kiuas
kytkeytyy päälle.
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“Saako saunassa heittää löylyä?”
Suomalaisille saunominen ja saunomiseen liittyvät asiat ovat
itsestään selviä, mutta Suomen ulkopuolella kohtaa monia
harhaluuloja.
– Yksi asiakkaidemme yleisimpiä kysymyksiä ulkomailla on, voiko
Kirami FinVision -saunassa heittää löylyä. Vastaamme aina,
että kyllä voi. Ihmetystä on herättänyt myös, voiko saunassa

KIRAMI FINVISION -SAUNA

ihan oikeasti kylpeä. Kirami FinVision -saunassa voi rohkeasti
käyttää vettä itsensä pesemiseen sekä lauteiden huuhteluun
saunomisen jälkeen, kuten missä tahansa suomalaisessa
saunassa.
Markkinointipäällikkö Heidi Ola, Kirami

Löylynheitto
Saunan lämpöä säädellään heittämällä vettä kiukaalle. Ihmisten
lämmönsietokyky vaihtelee huomattavasti ja saunomislämpötiloissa
onkin merkittäviä eroja suomalaisten ja eurooppalaisten kesken.
Tavoitteena on kuitenkin lämpötila, joka on miellyttävä kaikille
saunojille, joten huomaavaisuus on paikallaan. Saunassa ylemmillä
lauteilla on lämpimämpää kuin alemmilla, joten itselleen sopivimman
paikan voi etsiä myös sen perusteella.

Lämpömittarin paikka
Saunassa lämpö on järkevintä mitata saunojien pään korkeudelta.
Saunan lämpömittari kannattaakin sijoittaa noin metrin verran
ylimmän lauteen yläpuolelle ja mahdollisimman kauas kiukaasta.

Ilmanvaihto ja tuuletus
Kirami FinVision -saunassa tuloilma-aukko sijaitsee kiukaan puoleisella seinällä. Saunomisen aikana ilma poistuu lauteiden alla
olevasta poistoilma-aukosta sekä saunan oven ylä- ja alapuolen aukoista. Kylpemisen jälkeen kiuasta on syytä pitää päällä vielä
puolisen tuntia saunan kuivattamiseksi. Sen jälkeen sauna tuuletetaan pitämällä ulko-ovea hetken aikaa auki, jotta myös ilma saunan
yläosista pääsee vaihtumaan.
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Kirami Oy
Villiläntie 2, 32730 Sastamala
010 574 2170 Myynti
0105742171 Tekninen tuki
info@kirami.fi
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