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Kirami

Nya produkter, än mer 
njutningsfulla badstunder
Vårt produktsortiment har förnyats och utvidgats märkbart sedan i fjol.
I alla produktgrupper för badtunnor finns nya, intressanta modeller. Exempelvis 
får vår toppsäljande badtunna Family M sällskap av Family L, som är stor nog 
också för en större familj. I Premium-serien drar nyheten Pearly såväl blickar 
som badare till sig genom sin skönhet och komfort.

Den effektfulla LED-belysningen är garanterad att skapa stämning och finns nu 
att få till nästan alla modeller. Vårt sortiment av tilläggsutrustning har utökats med 
produkter som ökar trivseln och komforten. Som exempel kan filtervärmaren 
Tubtainer2 nämnas. Den håller vattnet både varmt och rent längre än tidigare.

Vi har gjort en ny landvinning genom att lansera vår egen bastu, Kirami FinVision, 
på marknaden. När du badar bastu i FinVision kommer du närmare naturen. 
Med våra Outstanding-produkter blir gården den mest njutningsfulla platsen 
i ditt hem.

Vi önskar dig trivsamma stunder med vår nya 
produktkatalog!

Kirami är den största leverantören av badtunnor i Europa och erbjuder sina kunder 
högklassiga ved-, el- och dieseluppvärmda badtunnor samt ett mångsidigt utbud på 
tilläggsutrustning och tillbehör. Kiramis produkter blir ständigt mer populära och varje 
år säljs runt om i Europa redan över 5 000 tunnor som Kirami tillverkat.

Kiramis verksamhetsidé är att erbjuda lättanvända produkter i toppkvalitet, som man 
stolt kan presentera och rekommendera även för vänner och bekanta. Alla våra tunnor 
och kar tillverkas för hand av noggrant utvalda råvaror och monteras i vår fabrik i 
Sastamala i västra Finland.
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Kirami

Kirami Original är autentisk badstämning. 

De traditionella, okonstlade badtunnornas 

kvalitet uppstår av utvalda material och 

finslipade detaljer.

I produktserien Original finns alternativ för 

badsällskap i alla storlekar. Den nya Breezy är 

en lättskött, enkel tunna. Woody-tunnorna 

tilltalar naturvänner som uppskattar den 

stämning riktigt trä skapar. 

Kirami Original är en tvättäkta finländsk 

badtunna.

Tunnorna Kirami Comfort är lättskötta 

plasttunnor som lämpar sig för de allra 

aktivaste badarna. 

Comfort-seriens nyhet Steady är valet för 

den som sätter värde på modern stil och 

komfort.

Bästsäljaren Family M har fått sällskap av den 

rymligare L-versionen som rymmer också 

en större familj. Vid planeringen av Family-

tunnorna har vi beaktat de behov barnfamiljer, 

äldre och personer med rörelsehinder har – 

att ta sig ner och upp ur tunnan har gjorts 

extra enkelt och tryggt.

Produkterna i Premium-serien är det bästa 

vi kan erbjuda. Deras utformning, hållbarhet 

och användarkomfort är i en klass för sig.

Nykomlingarna i produktserien är den 

överdådiga Pearly, som även finns med 

ett verkligt imposant kopparbeklädnad yttre, 

och Grandy XL, som namnet antyder den 

största tunnan i kollektionen.

Premium-produkterna är en fröjd för ögat och 

tål tidens tand även i krävande förhållanden.
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Bekymmersfri att 
skaffa:

Lättskött:

Trygg att använda:

Ansvarsfullt köp:

+ + +

Smidig att utrusta:

– stort utbud
– det yttre och placeringen kan prövas ut med en 3D-app 
– sakkunnigt nätverk av återförsäljare
– kan placeras nästan var som helst
– levereras färdigt monterad; kunden installerar endast kaminen och 
    skorstenen 
– tydliga och detaljerade instruktioner
– transport vart som helst
– gott om produktinformation på webbplatsen (bloggar, FAQ, produktkort).

– alla skorstenspaket har värmeskydd
– tack vare att kaminen är vattenmantlad blir den 
    aldrig brännhet
– låsbara lock
– gallerskydd över avloppet i bottnen på tunnorna
– LED-lampa som är tryggt fabriksmonterad
– stabila och säkra trappsteg för alla tunnor
– modeller som särskilt beaktar behoven hos 
    barnfamiljer, äldre och personer med rörelsehinder
– de standardenliga säkerhetskraven har beaktats. 

– töms lätt helt och hållet på vatten
– enkel att hålla ren
– kamin som är enkel att rengöra
– anodstång som skyddar kaminen mot korrosion och garanterar den lång livslängd
– EPS-bottnen är lätt och väderskyddad
– underhållsfria alternativ till ytmaterialet: EcoPlank, EcoStripe, Metal och Copper
– locket skyddar mot skräp och håller badvattnet varmt.

– gjord i Finland
– standardiserad
– ansvarsfull tillverkare
– hela livscykeln är uttänkt: lång livslängd och 
    återvinningsbara material.

– lock, trappor och dryckesställningar till alla modeller
– många typer av tilläggsutrustning, såsom nackstöd och LED-lampor.
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Breezy
Nykomlingen Breezy i produktserien Original är en badtunna 

med enfärgat inre plastkar. För bägge färgvalen finns säker 

LED-belysning som tilläggsutrustning. LED-skenet framhäver 

karets egen färg. Denna tidlösa badtunnemodellen lämpar sig 

för alla användningsändamål och är utan undantag ett säkert 

val. Ett nytt alternativ till ytbeklädnad är en metallbeläggning 

som gör tunnans yta helt underhållsfri. Breezy M är tillräcklig 

stor för en hel familj eller för en sammankomst för ett mindre 

kompisgäng.

M

KAPACITET 1450 l

KAMINER CULT

DIAMETER 170 cm

DJUP 93 cm

HÖJD 109 cm

BÄNK inbygg

VIKT 130  kg

VATTENUTLOPP 2 1/2” innergänga + Koppling 38 mm

RÖKRÖR Ø 120 mm, 1,5 m + Topphuv

VÄRMESKYDDGALLER 
TIL RÖKRÖR 1 m

LOCK Plastlock/ Isoleratlock

Dark
Walnut

Coal
Black

Externa färger: Interna färger:

ME
Black

Polar
Blue

Light
Gray

Breezy – ett gott basval

Årets 
nyhet 
2019
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Woody
Badtunnor av värmebehandlat trä skänker en genuin, naturnära 

känsla till badstunden. Det finns flera kaminmodeller i 

sortimentet, allt från traditionella invändiga kaminer till 

högeffektiva Tube-kaminer. Det mångsidiga sortimentet 

erbjuder många möjligheter till placeringen av badtunnan 

till exempel vid en terrass.

TW TW

Externa färger: Interna färger:

I badtunnorna Woody Premium har som material använts 

luxuöst stiligt rött cederträ som skänker badstunden en äkta 

naturnära stämning. Trämaterialet är lätt men i toppklass 

när det gäller röthärdighet. Tunnans manuella finish gör 

badtunnorna i serien Woody Premium riktiga lyxprodukter 

bland badtunnor och kronan på verket är den högeffektiva 

TUBE-kaminen.

RC

Externa färger: Interna färger:

RC

M L
KAPACITET 1860 l 2600 l

KAMINER CUBE/TUBE CUBE/TUBE

DIAMETER 170 cm 200 cm

DJUP 95 cm 95 cm

HÖJD 108 cm 108 cm

BÄNK två plankor runt två plankor runt

VIKT 190  kg 210  kg

VATTENUTLOPP 50 mm 50 mm

RÖKRÖR Ø 150 mm, 2 m 
+ Topphuv

Ø 150 mm, 2 m 
+ Topphuv

VÄRMESKYDD- 
GALLER TIL 
RÖKRÖR

1 m 1 m

LOCK Plastlock / Isoleratlock Isoleratlock

M L XL
KAPACITET 1860 l 2600 l 3180 l

KAMINER SUB/CUBE/TUBE SUB/CUBE/
TUBE SUB/TUBE

DIAMETER 170 cm 200 cm 220 cm

DJUP 95 cm 95 cm 95 cm

HÖJD 108 cm 108 cm 108 cm

BÄNK två plankor runt två plankor runt två plankor runt

VIKT 190  kg 210  kg 230  kg

VATTENUTLOPP 50 mm 50 mm 50 mm

RÖKRÖR Ø 150 mm,           
2 m + Topphuv

Ø 150 mm,           
2 m + Topphuv

Ø 150 mm,           
2 m + Topphuv

VÄRMESKYDD- 
GALLER TIL 
RÖKRÖR

1 m 1 m 1 m

LOCK Plastlock / 
Isoleratlock Isoleratlock Isoleratlock

Det stämningsfulla
Woody för naturvännen

Woody 
Premium
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Sisävärit:

YLEISÖN 
SUOSIKKI

Vuoden 2017
uutuus nousi 
heti monien

suosikiksi.

Family
I Family-badtunnan har vi beaktat såväl barns och äldre 

personers som rörelsehindrades specialbehov. Utöver det 

praktiska har vi också satsat på säkerheten allt mera. Det 

integrerad inner steg gör det lättare att kliva in i och ut 

ur tunnan. Steget kan också användas som bänk, som gör 

vattenhöjden angenämare även för barn och kortare badare.  

13

Hela familjens Family 
är rymlig och trygg

OMTYCKT
FAVORIT

Family-trappa         

TW

Externa färger: Interna färger:

EP
Mocca

Coal
Black

Stone
Grey

Ocean
Blue

Soft
Beige

EP
Night
Black

M

KAPACITET 1250 l

KAMINER CULT-Silver / Tubtainer2

DIAMETER 170 cm

DJUP 91 cm

HÖJD 110 cm

BÄNK inbygg

VIKT 175  kg

VATTENUTLOPP 2 1/2” innergänga + Koppling 38 mm

RÖKRÖR Ø 120 mm, 1,5 m + Topphuv

VÄRMESKYDDGALLER 
TIL RÖKRÖR 1 m

LOCK Plastlock / Isoleratlock
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Family L 
Comfort-serien har kompletterats med den nya Family L, 

som även rymmer ett badgäng med mer axelbredd. Tunnans 

egenskaper gör den lika användarvänlig som Family i storlek 

M. Tunnan har en sammetslen, levande blå inneryta och 

ytterbeklädnaden finns i flera olika färger och material. 

TUBE- och CUBE-kaminerna garanterar effektiv och snabb 

uppvärmning. Precis som våra andra badtunnor kan Family 

L enkelt värmas upp också med en el- eller dieseldriven 

uppvärmningsanordning.

Family – badupplevelser för 
familjer i alla storlekar

Årets 
nyhet 
2019

15

TW

Externa färger: Interna färger:

EP
Mocca

Coal
Black

Stone
Grey

Ocean
Blue

Soft
Beige

EP 
Night
Black

RC

L

KAPACITET 2150 l

KAMINER CUBE / TUBE 

DIAMETER 200 cm

DJUP 91 cm

HÖJD 110 cm

BÄNK inbygg

VIKT 180  kg

VATTENUTLOPP 2 1/2” innergänga + Koppling 38 mm

RÖKRÖR Ø 150 mm, 2 m + Topphuv

VÄRMESKYDDGALLER 
TIL RÖKRÖR 1 m

LOCK Isoleratlock
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Steady – modern komfort 

Steady

Årets 
nyhet 
2019
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TW

Externa färger: Interna färger:

EP
Mocca

EP
Night
Black

Caramel
Beige

Casual
GrayRC

M

KAPACITET 1400 l

KAMINER MACU / CUBE 

DIAMETER 170 cm

DJUP 91 cm

HÖJD 110 cm

BÄNK inbygg

VIKT 160  kg

VATTENUTLOPP 2 1/2” innergänga + Koppling 38 mm

RÖKRÖR Ø 150 mm, 2 m + Topphuv

VÄRMESKYDDGALLER 
TIL RÖKRÖR 1 m

LOCK Plastlock / Isoleratlock

Den nya Steady i Comfort-serien har utformats så att det 

är enkelt att kliva ned i och stiga upp från tunnan. Utöver 

de traditionella trämaterialen kan Steady också kläs med 

ett förnyat, helt underhållsfritt EcoPlank-ytterskal. Karets 

släta, ljusa plastytor gör att man kan montera Kiramis säkra 

LED-belysning i alla Steady-tunnor.
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Pearly

RC

Externa färger: Interna färger:

ES
Mocca

ME 
Copper

ES
Night-
Black

Cham-
pagne

Kommer
våren
2019
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Pearly – när du verkligen 
vill skämma bort dig själv

Till styrkorna i Premium Pearly hör den kundvänliga 

utformningen som återfinns också i Family-serien. 

Premium Pearly är valet för den som värdesätter kvalitet 

och bekymmersfritt badande. Badtunnans kar av glansig, 

champagnefärgade ABS-akryl företräder eliten bland badtunnor. 

Bland ytbeklädnadsmaterialen finns också elegant koppar 

(ME) som framhäver tunnans former. Utöver elegansen gör 

den tunnans yttre underhållsfritt och får det att åldras med 

värdighet.

M

KAPACITET 1400 l

KAMINER CUBE

DIAMETER 170 cm

DJUP 91 cm

HÖJD 110 cm

BÄNK inbygg

VIKT 160 kg

VATTENUTLOPP 2 1/2” innergänga + Koppling 38 mm

RÖKRÖR Ø 150 mm, 2 m + Topphuv

VÄRMESKYDDGALLER 
TIL RÖKRÖR 1 m

LOCK Plastlock / Isoleratlock
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Grandy XL – ännu större 
badupplevelser

Grandy XL

TW

Externa färger: Interna färger:

Ocean
Blue

Borstad
grå

XL

KAPACITET 3600 l

KAMINER TUBE  / Tubtainer2 / Rexener

DIAMETER 247 cm

DJUP 91 cm

TOTALA DJUPET 121 cm

BÄNK inbygg

VIKT 290  kg

LOCK Isoleratlock

Grandy-minipool är en badtunna med plats för ett större antal 

badare på en gång. Barn kan också använda badtunnan som 

simbassäng. Grandy är betydligt större och något djupare 

än traditionella badtunnor. Den är kubformad och har en 

integrerad inner steg i ena sidan. LED-lampor till poolens 

kanter fås som tilläggsutrustning.
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Polar Blue ES - Mocca

Champagne

Cham-
pagne

Cozy - Beige
Soft Beige

Soft
Beige

Cozy- Sininen
Casual Gray

Casual
Gray

Cozy- Sininen
Caramel Beige

Caramel
Beige

Stone Gray

Stone
Gray

Cozy- Sininen
Ocean Blue

Ocean
Blue

Light Gray

Light
Gray

Cozy- Sininen
Polar Blue

Polar
Blue

Mocca

EcoPlank (EP)

EcoPlank (EP)

Night
Black

Stained Spruce (ST)

Coal
Black

Red Cedar (RC)

Red
Cedar

Thermowood (TW)

Thermo
wood

EcoStripe (ES)

EcoStripe (ES)

Night
Black

Red Cedar (RC)

Red
Cedar

Metal (ME)

Copper

Dark
Walnut

Stained Spruce (ST)

Stained Spruce (ST)

Coal
Black

Thermowood (TW)

Thermo
wood

Metal (ME)

Black

Kirami 23

EcoPlank (EP)
Hållbar och underhållsfri panel med jämn 
yta; tillverkad i återvunnen plast.

EcoStripes (ES)
Hållbar och underhållsfri panel med 
räfflad yta; tillverkad i återvunnen plast.

Petsattu kuusi (ST)
Granpanelen har behandlats med mörkt 
nötfärgad bets. Den vackra bruna färgen 
håller sig snygg länge. Vi rekommenderar 
ändå att man upprepar behandlingen. 

Thermowood (TW)
Ytterbeklädnad i värmebehandlat 
trä har en vackert brun färg.

Red Cedar (RC)
Det mångskiftande nästan kvistfria 
träslaget är verkligt vackert och då det 
åldras blir det mörkare och får en jämnare 
grå färg.  Dess röthärdighet är utmärkt.

Koppar (ME)
Smidigt och underhållsfritt material 
som med tiden patineras och 
börjar skifta elegant i grönt.

Svart metall (ME)
Ytbeklädnad som består. Rostfritt, 
väderbeständigt och därför underhållsfritt.

Färger & Material
Du kan välja önskad färg och önskat material för din Kirami-badtunna bland talrika alternativ. Plastkarens fördelar är hygien 

och flexibilitet. Det är lätt att få bort smuts och orenheter på den släta inre ytan och inte flagar av sig ens efter flera års 

användning, såsom det ofta gör till exempel i glasfiber. Plast är ett underhållsfritt och UV-skyddat material som tål alla väder.

Utsidan färger och material:

Innefärger:

För färger 
med den här 
märkningen 
fås som 
tilläggsutrustning
LED-belysning
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Alternativ för uppvärmning

REXENER PR-200

UPPVÄRMNINGSEFFEKT 20 kW

BRÄNSLEFÖRBRUKNING 2,0 L/h

BRÄNSLE Biodiesel, diesel eller brännolja

DIMENSIONER 
(B X D X H) 320 x 580 x 839 mm

VIKT 38 kg

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Uppvärmning och underhållsvärmning

TUBTAINER 2

UPPVÄRMNINGSEFFEKT 2 kW

ENERGIKÄLLA El

DIMENSIONER 
(B X D X H) 410 x 605 x 645 mm

PAINO 33 kg

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Filtrering och uppvärmning av 
badvattnet, underhållsvärmning

Tubtainer2 är en lättanvänd, eldriven uppvärmnings- och filterenhet. 

Systemet är uppbyggt av en elvärmare, cirkulationspump, filter och 

användarpanel som placerats i en målad metallåda. Underhållsvärmen 

förbrukar endast, beroende på temperaturen ute, några tiotals 

cent om dagen. Tubtainer2-värmaren kan användas parallellt 

med en traditionell, vedeldad kamin eller för att ensam värma 

badtunnan med el. En elvärmare är ett gott val om vedeldning 

inte är möjlig. Vattnet i tunnan förblir baddugligt i upp till flera 

veckor tack vare det integrerade, automatiska filtret, förutsatt 

att också de nödvändiga rengöringsmedlen används.

Tubtainer-värmaren
kan användas parallellt

med en traditionell, 
vedeldad 

kamin eller för att 
värma badtunnan 

med enbart el

Anodstång
Kiramis magnesium-anodstång skyddar din kamin 
mot korrosion. Stången skruvas fast på anvisad 
plats  i kaminen och byts ut cirka en gång om året.

Skorstenens delar
Till Kiramis skorstenar fås även 
förlängnings- och reservdelar

Kaminer
Alla Kirami kaminer är tillverkade i vår egen produktionsanläggning av högklassig, 

mycket väl värmeledande AlMg3 marinaluminium. Vi provtrycker alla våra kaminer 

innan de säljs.

Rexener PR-200 är en effektiv, lättanvänd och kostnadseffektiv 

värmare för uppvärmning av vattnet i badtunnor eller pooler. Tryck bara 

på knappen så värmer Rexener PR-200 vattnet. Värmaren bibehåller 

önskad temperatur automatiskt. Biodieselförbränningen av Rexener 

PR-200-värmaren är så ren att den inte kommer att orsaka synlig rök.

CULT MACU CUBE TUBE

EFFEKT KW 22 kW 29 kW 35 kW 42 kW

UPPVÄRMNINGSTID FÖR 
BADTUNNOR I STORLEK M* 2,5–3 h 2–2,5 h 1,5–2 h 1,5 h

UPPVÄRMNINGSTID FÖR 
BADTUNNOR I STORLEK L* x x 2–3 h 2 h

DRIVKRAFT ved, träkol ved, träkol ved, träkol ved, träkol

SKORSTENENS 
DIAMETER, MM 120 150 150 150

VATTENVOLYM 58 l 97 l 79 l 82 l

YTTRE MÅTT B X H X D MM 350 x 620 x 740 570 x 590 x 600 570 x 590 x 600 640 x 700 x 695

ELDSTADENS MÅTT 
B X H X D MM 280 x 190 x 550 280 x 190 x 550 280 x 290 x 550 350 x 360 x 550

SOM STANDARD I 
MODELLERNA Breezy, Family Steady Breezy, Pearly Family L

KOPPLINGSRÖR Ø  75 mm Ø  75 mm Ø  75 mm Ø 75 mm

VIKT 36 kg 39 kg 42 kg 50 kg

*De angivna uppvärmningstiderna är uppskattningar som baserar sig på genomförda tester. Den faktiska uppvärmningstiden varierar beroende av 
väderförhållanden, veden som används, om vedträn är stora eller små, fuktiga eller torra, hur kraftig elden är och hur ofta man lägger till ved.

Kommer
våren
2019
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Kirami-badtunnorna är lättskötta och enkla att montera. Tack vare EPS-bottnen 
kan du placera tunnan på nästan vilket som helst plant och hårt underlag. Du kan 
jämna ut underlaget med stenkross.

Alla modeller av badtunnor levereras monterade. Du behöver bara ansluta 
kaminen till tunnan med två gummislangar. Badtunnan är färdig att användas när 
skorstenen står på plats och det finns vatten i tunnan.

Kirami-badtunnorna är särskilt lätta att hålla rena. Det rekommenderas att man 
tvättar tunnan inuti med ett biologiskt nedbrytbart tvättmedel, såsom BioPesu, 
efter användningen. Spraya tvättmedel på tunnans innerväggar och skölj av med 
vatten.

Om du vill använda samma vatten i längre tider ska du använda både behandlings-
medel och ett filter. Endast tillsammans håller de vattnet rent och hygieniskt 
länge.

För mer information kontakta din lokala återförsäljare. Tillgången på kemikalier 
och filter varierar från land till land. 

Från drömmar 
till verklighet, en 

egenbadtunna

Njut av rent badvatten

De utvändiga kaminerna från Kirami är av hög kvalitet och lätta att använda. Fyll 
eldstaden med torr, finkluven ved och tänd elden med hjälp av tändblock. Synlig 
rök bildas desto mindre ju högre temperaturen i eldstaden är.

Uppvärmningen är som effektivast när du har locket på badtunnan under 
uppvärmningen och har en så kraftig eld som möjligt i kaminen. 

Kaminen är brandsäker bara du ser till att det inte finns brandfarligt material 
framför eller under eldstaden. Kaminen blir inte hetare än vattnet eftersom den är 
vattenmantlad.

Uppvärmning av 
badtunnan
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Lock
I Kiramis högklassiga utbud av lock finns hållbara ABS-lock för alla behov, samt isolerad 

lock som särskilt lämpar sig för kyliga förhållanden. Alla lock är tillverkade i Finland.

Trappor
Vi har själva designat och tillverkat alla våra trappmodeller. Deras stadiga konstruktion garanterar 

att det är tryggt att gå in i tunnan och de förstklassiga trappmaterialen håller i åratal även i 

krävande väderförhållanden. Vissa modeller finns tillgängliga även i olika färger och tillverkade 

av olika material. För närmare information gå in på vår webbplats www.kirami.fi/sv.

ABS lock, för helrunda badtunnor
Lämpar sig för badtunnor med en diameter  
på 170 cm och en utvändig kamin

Isolerat lock
De isolerade locken är hopvikbara med 
konstläderyta och aluminiumbeslag. 

Brandskyddsplåt
Brandskyddsplåten som utformats 
för Kiramis kaminer skyddar mot 
gnistor som slår ut från kaminen och 
ökar alltså brandsäkerheten.

3D-tunnväljare
Bygg en badtunna enligt önskemål i appen 
och testa hur tunnan ter sig på din gård. 

EPS-isolering
EPS-isoleringen under bänken och 
bottnen reflekterar vattnets värme tillbaka 
in i tunnan och ökar sittkomforten.

Låsbart lock
Att locket till badtunnan är låsbart 
är en viktig säkerhetsfaktor som 
exempelvis hindrar små barn från att 
trilla i bassängen utan övervakning.

Planerat i detalj

LED-belysning
LED-belysning som monteras redan i fabriken skapar en sagolik stämning i kvällsskymningen.
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Så här håller du badvattnet rent
Vattnet i badtunnan behöver inte bytas ut efter varje användning 
men om du använder samma vatten på nytt ska du fästa särskild 
uppmärksamhet vid dess hygien.

Renhållningen av vattnet består av två delområden:
• Upprätthållande av vattnets fysiska renhet med hjälp av en 
filterapparat.
• Eliminering av bakterier och mikrober med hjälp av kemikalier.

Filtrering
Avsikten med filtret är att filtrera damm, löv, smuts från badandet 
samt andra orenligheter från vattnet. Det sker genom att man låter 
vattnet cirkulera via filtret. Det finns olika slags filter, bland annat 
lättfilter med filterpatron för mindre kar samt effektivare massfilter 
med antingen filtersand eller -fiber.

Kemisk rengöring
Vattnet i badtunnan kan rengöras kemiskt med antingen klor eller 
aktivt syre. Det korrekta pH-värdet i vattnet upprätthålls med 
pH- och pH+-granulat. Därtill finns det särskilda kemikalier för 
algbekämpning samt flockmedel.

Annan rengöring
Det är viktigt att badtunnan hålls ren också när man inte använder 
den. Varmt vatten och solsken orsakar lätt algbildning på karets 
botten och väggar. Algbekämpningsmedlet förebygger algblomning 
och användning av det rekommenderas i synnerhet under varma 
sommardagar.

Små smutspartiklar kan passera filtreringssystemet och göra att 
vattnet i tunnan ser färgat eller grumligt ut. Med flockmedel kan 
du ”flocka ihop” små orenligheter.

Tvättmedel
Det är viktigt att badtunnan hålls ren även när den inte används. Med de nya tvättmedlen 
från Kirami är det lätt och snabbt att rengöra badtunnan.

Biotvätt, 5 l koncentrat
Biologiskt nedbrytbart tvättmedel 
för rengöring och avfettning 
badtunnor och bastur.

Biotvätt, 0,5 l spray
Färdigt utspädd Kirami Biotvätt säljs 
i praktiska 0,5 liters sprayflaskor. 
Medlet fungerar som tvättmedel 
till badtunnor och bastur.

Sottvätt, 0,5 l spray
Medlet kan användas till att tvätta 
sot och svår smuts från exempelvis 
kaminer, öppna spisar och eldstäder. 

Massafilter Hydro 
Ett mycket effektivt massfilter för mindre kar. Denna 
högkvalitetsprodukt rengör damm, löv, smuts som 
kommer från badandet samt andra orenheter. 

 Hängd filter, SI2000 
Ett flytande, litet reningsverk som 
fästs på Kirami badtunnans kant. 
Ett bra val för dig som behöver ett 
lättanvändligt filter för ytvattnet. 

Tillbehör till badtunnor

Filtering 
Utöver behandlingsmedel, behövs även filter för bibehållen vattenkvalitet. Behandlingsmedel 

tar bort bakterier från vattnet, och filtret filtrerar alla andra föroreningar.

Tubtainer2 Filtrerings-
uppvärminingenhet
Badtunnans uppvärmnings samt 
filtreringsanläggning som är lätt att 
använda. Samma vatten kan användas 
i flera veckor med hjälp av Tubtainer2 
tillsammans med behandlingsmedel.
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Det är en njutning i sig att kunna slappna av i en badtunna 
av hög kvalitet, men med Kiramis högklassiga tillbehör kan 
du lyfta upplevelsen till en alltmer himmelsk nivå. I vårt 
sortiment finns tillbehör som bidrar till användbarheten 
och komforten och gör badoasen på din gård till en ännu 
mer imponerande helhet.

Gör badstunden ännu 
mer njutningsfull
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Tillbehör till badtunnor

Dryckeshållare och övrig utrustning

NYHET! WaterBass!

Kirami har ett brett urval av tillbehör som gör dina badstunder alltmer njutningsfulla och trevliga. Du kan till exem-

pel välja mellan flera nya dryckesbehållare av olika material eller en skojig badmössa. Mössan håller dig varm i kallt 

väder och skyddar huvudet mot myggor på sommaren. 

Fler tillbehör finns på www.kirami.fi/sv

En flytande, laddningsbar Bluetooth-högtalare med LED-belysning som byter färg. 

Om du önskar kan du kombinera eller länka ihop två WaterBasser så att du kan 

avnjuta ett dubbelt så mäktigt ljud. WaterBass är garanterad att höja stämningen 

under badstunden!
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Kirami

”Där killar samlas. Där formen möter enkelt stål. Där 
lågorna möter en passionerad biffvändare. Där själens 

vågor möter badtunnans värme.  
– Ser man på, allt är färdigt för en trevlig kväll.”

ROASTY BOSS
Roasty Boss är en robust grill som uppfyller även 
den mest krävande matlagarens behov. Tilläggs-
utrustning med allt från kok- och stekplattor till 
galler finns att få. Roasty Boss är friluftskockens 
högra hand där du kan steka biffar också för 
ett större gäng medan potatisarna småputtrar 
bredvid. Grillens stomme har tillverkats av väder-
beständigt cortenstål och de övriga delarna 
av rostfritt stål.

Roasty Boss är alla passionerade grill-mästares 
dröm.  De robusta redskapen tål tidens tand och 
det finns tillräckligt med plats för att laga även 
flera rätter på en gång.

IRON  
MONSTER
Iron Monster är en stekhäll av robust valsjärn 
med vilken du kan steka saftiga biffar för 
hela gänget på en gång. Den kan stå på egna 
fötter eller alternativt kan du lägga den på 
Roasty Boss-grillen. Ett väldigt mångsidigt 
matlagningstillbehör som fungerar på samma 
sätt som en äldre tiders vedeldad spis.

TIPS: 
För bästa resultat 

välj färdigt Outstand-
ing-grillkol eller 

björkved!

FREEDOM 
Freedom är en modern öppen eldstad 
som erbjuder lågors lek och behaglig 
värme för allt från gårdsfester till 
badtunnepartyn. Det är lätt att sätta 
ihop och flytta denna krona på gården 
från terrassen till bastuknuten för att 
glädja badtunnebadare.

Freedoms rustikt rostbruna stomme har 
tillverkats av väderbeständigt cortenstål. 
Gallret är av rostfritt stål.

Mer information:  outstanding360.fi/se

Grillgallret mitt i Iron Monster är lätt att lossa och du kan lägga till ved eller röra om i glöden via öppningen. 
Förutom i matlagning kan du också använda Iron Monster som en stämningsfull eldstad.

LEATHER 
PATRON
Nu gäller det inte någon presenning utan ett stiligt 
och karlaktigt förkläde i tjockt och patinerat läder 
av hög kvalitet. Läderförklädet adlar den okrönta 
kungen i grillning och är en ypperlig present.

TRIHOLDY
Triholdy är ett nytt inredningsunder med många ansikten. Genom att kombinera de triangelformade 
elementen på olika sätt kan du bygga ett stängsel, en rumsavdelare och ett mellanlager för brännved 
i din egen stil på terrassen. Sätt ihop ett insynsskydd eller vindskydd för badtunnan som passar stilen 
på din gård.

Triholdy-helheten kan även omvandlas till en grönvägg med krukplanteringar. Du kan också placera 
trianglarna på marken som planteringsunderlag. Inomhus kan Triholdy användas som bokhylla eller 
vinställ.
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Du kan känna igen Kirami Oy:s produkter av deras alltid omsorgsfullt fulländade kvalitet. 

Kirami tillverkar sina badtunnor av hållbara material av hög kvalitet och erbjuder ett antal 

olika alternativ för alla smaker. I kvaliteten ingår också att badtunnorna är lättskötta och 

praktiska.

Det är lätt och enkelt att ta produkten i bruk. Vi ser till servicen så att du som kund får en 

oförglömlig och högklassig badupplevelse i Kiramis badtunnor oavsett årstid.

Kundnöjdheten är vår resurs!

Unna dig lite lyx i vardagen!

Kirami Sauna FinVision

FINVISION

LÄNGD 2300 mm

BREDD 2300 mm

HÖJD Transporthöjd: 2580 mm, höjd som 
färdigt monterad 2625 mm

VOLYM Inre: 9,7 m3 Yttre: 13,5 m3

BASTUAGGREGAT Vedeldad Kota Inari Plus/
eluppvärmd Kota Saana

YTTERBEKLÄDNAD Plywood av barrträ och 
genomsågat granvirke

INNERYTA Plywood av barrträ och 
genomsågat granvirke

RYMMER 4–6

LEVERERAS färdigt monterad, med undantag för 
yttertaket som monteras på plats.

Kirami FinVision -sauna är ett prov på högklassig snickarkonst och en 

förlängning av den finska bastutraditionen med ett modernt grepp. 

Bastun utstrålar hemtrevnad inuti och får badaren att slappna av. Tack 

vare glasväggen kommer man nära naturen. Den färdigt ytbehandlade 

bastun är tillverkad i genomsågat granvirke och plywood av barrträ. 

Bastun är en färdig modul som installeras på plats.

Kirami
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Kiramis historia

Kirami uppfyller kraven i den nya standarden

Europas ledande tillverkare av badtunnor

 Kiramis historia började år 2001 då de första 

badtunnorna importerades från Sverige. Egen 

produktion inleddes snabbt. De första egna lokalerna 

fanns i ett gammalt skyddsrum för maskiner och 

företagsverksamheten drogs igång med ett 

sortiment av ett fåtal tunnor och en kamin.

 År 2006 flyttade vi in i större lokaler och följande 

år utvidgades produktsortimentet till att också 

omfatta badtunnor av värmebehandlat trä samt 

allt effektivare, externa TUBE-kaminer. Samtidigt 

köpte vi en ny hall för tillverkningen av delar och för 

administrationen. Härnäst tog vi fram en simbassäng 

i trä med uppvärmningsanordning som kan sättas 

upp på marken och för säsongen 2010 lanserade 

vi varumärket kylpytynnyri.fi som omfattade ett 

flertal olika förmånliga badtunnemodeller samt 

den förmånliga externa CULT-kaminen.

 I slutet av år 2010 gjorde Kirami den största 

investeringen i sin historia och köpte sina nuvarande 

lokaler på 3 000 kvadratmeter. 

Nästa vår lanserade vi en badtunnemodell med 

ett kar av plast samt ett omfattande sortiment 

av kemikalier för renhållning av badtunnor och 

simbassänger.

 År 2015 beslutade vi att börja utveckla inhemska 

produkter av hög kvalitet för gårdsinredning och 

matlagning. Vi kom med en idé om produktserien 

Outstanding som fokuserar på grillar, eldstäder 

utomhus och gårdsinredning. Som material används 

det moderna och robusta Corten-stålet.

 Vi vill ge våra kunder så trygga och behagliga 

badupplevelser som möjligt och erbjuda 

bekymmersfritt ägande för våra produkters hela 

livscykel. Genom att medverka till utarbetandet 

av den europeiska standarden har vi försökt föra 

ut denna ansvarsfyllda verksamhetsmodell till 

hela branschen. 

 Kirami har som enda tillverkare av badtunnor 

aktivt medverkat till standarden för säkerhetskrav 

och testmetoder för sim- och bubbelpooler och 

badtunnor avsedda för hemmabruk. Särskilt har 

säkerheten för små barn beaktats vid utarbetandet 

av standarden EN 17125.

 Hos Kirami har de flesta säkerhetsfaktorer 

som framkommer i standarden redan länge varit 

i skick, men vi vilar förvisso inte på våra lagrar 

utan kommer också i fortsättningen att ta fram 

och tillverka allt säkrare och mer användarvänliga 

produkter.

  Till de viktigaste säkerhetskraven i standarden 

hör att det i karen inte får finnas hål där händer, 

fingrar, fötter, tår eller huvudet kan fastna 

under vattenytan. Alla Kiramis badtunnor 

kommer i fortsättningen att ha skyddsgaller över 

avloppshålen.

 Också det värmeskydd kring skorstenen 100 

cm uppåt från kaminytan räknat, vilket standarden 

kräver, har ingått i standardutrustningen på 

våra badtunnor ända från början. Värmeskyddet 

förebygger att man bränner sig på den heta 

skorstenen när man är nära kaminen. Själva 

kaminen blir inte brännhet tack vare att den är 

vattenmantlad.

 Standarden kräver att det ska finnas säkra 

trappsteg för att kliva in i badtunnan. Huruvida 

man skaffar trappor är naturligtvis upp till kunden 

själv, men även vi erbjuder olika trappmodeller för 

alla badtunnor som vi säljer.

En relevant säkerhetsfaktor för barn är att de inte 

kan ta sig in i badtunnan utan övervakning. Detta 

kan ske på många sätt, men ett låsbart lock är den 

enklaste, snabbaste och säkraste lösningen. Det 

finns ett lämpligt, högklassigt och lättanvänt lock 

för alla Kiramis badtunnemodeller. Till kupollocken 

i plast har det redan i åratal gått att få lås och i 

framtiden blir även isolerlockens fästanordning 

låsbar. Vi vill ändå påminna om att ansvaret för 

barnens säkerhet i sista hand ligger hos de vuxna 

som ska övervaka barn som rör sig i närheten av 

en badtunna och se till att locket låses.

 Utöver säkerheten tar standarden även ställning 

till tillverkningsmaterialen och produkternas 

allmänna kvalitet. För Kirami har också de här 

aspekterna stått i fokus sedan starten. Vi har 

kontinuerligt utvecklat de material vi använder 

och beaktat deras återvinningsbarhet.

 Vi har en kunnig personal som ansvarar 

för produkternas kvalitet och utseende – före-

taget sysselsätter cirka 20 personer på fabriken 

i Sastamala och därtill 10 personer i vår egen 

aluminiumförädlingsanläggning. Vi har också ett 

stort nätverk av underleverantörer. Grunden för 

vår framgång är kontinuerlig produktutveckling, 

som bygger på ett kundorienterat tänkesätt. Vi 

strävar efter att tunnorna ska vara enkla att ta i 

bruk och använda, produktutbudet heltäckande 

och tillbehören och reservdelarna lättillgängliga. 

Vi letar ständigt efter nya material som håller 

för långvarig användning. Under årens lopp har 

återvinningsbarheten blivit ett viktigt kriterium 

vid valet av material.

  År 2017 var Kirami Oy Europas största tillverkare 

av badtunnor. Vi levererar årligen över 5 000 tunnor 

till kunder i Finland och Europa. År 2017 uppgick 

vår omsättning till 8,2 M€, varav exporten stod för 

30 procent. Vårt nätverk av återförsäljare täcker 

hela Finland, och vi utökar också målmedvetet 

vårt nätverk i Europa.

Modellstycken och beställning

Vi har över 200 återförsäljare överallt i Finland. Med hjälp av det omfattande nätverket av återförsäljare 

kan vi erbjuda dig den bästa möjliga servicen. Våra produkter finns även utställda hos ett flertal 

återförsäljare. Sök den närmaste återförsäljaren på vår webbplats. På olika evenemang kan du handla 

med våra försäljare personligen. Våra kontaktuppgifter hittar du på katalogens baksida eller på vår 

webbplats.

Priser

Priserna i den separata produktkatalogen gäller tills vidare. Vi förbehåller oss rätten till ändringar om 

produkternas råvarupriser och/eller tillverkningskostnader väsentligt ändras under giltighetstiden. 

Offerterna från våra försäljare gäller alltid enligt överenskommelse.

Bruksanvisningar

Nödvändiga bruksanvisningar medföljer produkterna. Du kan även ladda ned anvisningarna på vår 

webbplats. För mer information kontakta försäljaren. De angivna måtten är ungefärliga dimensioner.

Registrering av produkten

Kom ihåg att registrera din Kirami-produkt på vår webbplats. Genom att registrera den får du flera 

fina förmåner. Om du vill kan du få användningstips och erbjudanden som gäller just din produkt. 

Dessutom skickar vi en liten gåva till dem som registrerar sina Kirami-produkter.

FAQ – vanliga frågor

Utöver våra omfattande användningsmanualer finns information och tips i avsnittet över vanliga frågor 

på vår webbplats, där vi har sammanställt de vanligaste frågorna vi fått från användarna.

För närmare leverans- och garantivillkor, se vår webbplats

www.kirami.fi

Alla rättigheter till ändringar förbehålls.

Bra att veta

Beställning och leverans
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Gilla oss på Facebook! Du får tips på och information om hur produkterna kan användas, 
kan delta i tävlingar och dela med dig av dina erfarenheter och bilder med andra badtunnebadare.

www.facebook.com/kiramioy

Följ oss i Instagram!
www.instagram.com/kiramioy

Man hittar oss i sociala medier med hashtaggen 
#Kirami

Kirami Oy Youtube channel

www.kirami.fi/blog

Kirami Oy 
Villiläntie 2, 32730 Sastamala

010 574 2170 Myynti
010 574 2171 Tekninen tuki

info@kirami.fi
www.kirami.fi


