
SAUNATARVIKKEET



Sauna on suomalaiselle sydämen asia, joten perusteellinen saunan puhdistus & hoito kannattaa tehdä pari kertaa vuodessa – 
moni tykkää puunata löylyhuoneen putipuhtaaksi juhannukseksi ja jouluksi.

Saunapesu (500 ml) on ympäristöystävällisistä raaka-aineista valmistettu tehokas ja riittoisa saunan puhdistaja. Se sisältää
aitoa 100% eteeristä eukalyptusöljyä, joka desinfioi luonnollisesti ja tuo raikkaan tuoksun. Saunapesu sopii monipuoliseen
puhdistukseen: lauteet, seinäpaneelit, penkit, kaakelit, suihkutilat, lattiat, pesuvadit, ammeet jne. Kotimaisen laudeharjamme
muotoilu auttaa pitämään ne viimeisetkin lauderaot puhtaana.

Parafiiniöljy soveltuu kaikille puumateriaaleille. Parafiiniöljy (myrkytön & hajuton) on väritöntä, syventäen puupintojen
luonnollista sävyä. Parafiiniöljykäsittely vähentää kosteuden ja lian imeytymistä puuhun, ja siten pidentää lauteidesi käyttöikää.
Uudet lauteet on suositeltavaa käsitellä ennen käyttöönottoa, ja jatkossa 1−2 kertaa vuodessa vaikkapa kevät/joulusiivouksen
yhteydessä.

Kiuaskivet kannattaa silloin tällöin pestä vedellä, harjalla ja emäksisellä pesuaineella. Huuhtele ja kuivata kivet huolellisesti.
Kiuaskivet kannattaa vaihtaa saunomistiheydestä riippuen vuoden tai parin välein, sillä uudet kivet parantavat löylyn laatua ja
pidentävät kiukaasi ikää. Selvä merkki uusimisen tarpeesta on se, että kivet alkavat lohkeilla, murentua tai vaalentua.

Mikrokuituliinat 8kpl

Tuotenro 50018

Saunapesu - Eucalyptus 500ml

Tuotenro 50019

Saunan pesusetti (Pesuaine + laudeharja)

Tuotenro 50022

Kotimainen laudeharja

Tuotenro 50020

Parafiiniöljy 1L

Tuotenro 50021

Saunan hoitosetti (Parafiiniöljy + 3 mikrokuituliinaa)

Tuotenro 50023
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KIVET
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Kiuaskivet (5-10 cm)

20 kg 

Tuotenro 50024

Kiuaskivet (10-15 cm)

20 kg

Tuotenro 50037

Kiuaskivet Eliitti (5-10 cm)

Lämpökäsitelty

20 kg

Tuotenro 50025

Pyöristetyt kiuaskivet (5-10 cm)

10 kg

Tuotenro 50038

Pyöristetyt kiuaskivet (10-15 cm)

20 kg

Tuotenro 50039

Koristekivet (5-10 cm)

10 kg

Tuotenro 50027

Perinteiset luonnonkiuaskivet sopivat erinomaisesti

kaikentyyppisiin kiukaisiin. 

Ne ovat parasta Satakunnan oliviinidiabaasia.

Eliitti kiuaskivi on lähes 1000 C karaistettu

erikoiskiuaskivi todella vaativiin kohteisiin.

Lämpökäsittelyssä kiven kestoikä saadaan

moninkertaiseksi, jolloin vaihtoväli on pitkä 

(jopa 5+ kertainen).

Pyöristetyillä kiuaskivillä on patentoitu PEHMEÄN LÖYLYN
MENETELMÄ: Löylynheittovesi valuu pyöristettyjen pintakivien
välistä helposti alakiville. Tällöin saadaan kaikki kiuaskivet
löylyveden piiriin ja löyly tulee myös alemmilta kiviltä. 
Tämä tekee löylystä erittäin pehmeän ja miellyttävän. 
Menetelmä sopii kaikentyyppisiin kiukaisiin. 

Pyöristetyt kivet eivät murusta tai pölyä. Kivet valmistetaan
parhaasta oliviinidiabaasista.

Lumenvalkoiset koristekivet antavat erittäin pehmeän

löylynautinnon ja luovat saunaan puhtaan valkoista

tunnelmaa. Kivet on tarkoitettu ainoastaan

pintakiveksi.



Hiekkakello - Pine

mustalla taustalla

6 x 34 x 4 cm         
Tuotenro 10012

Hiekkakello - Cedar

valkoisella hiekalla

6 x 34 x 4 cm
Tuotenro 10020

Hiekkakellon avulla voit rytmittää saunarituaalisi mukaviin 15 minuutin jaksoihin. 

Luo itsellesi sopiva saunarituaali välillä löylytellen ja välillä vilvoitellen. 

Nauti saunasta ja saunarituaalistasi kiireettömästi.

Lämpö- ja kosteusmittari - Cedar

Pystymalli valkoisella taululla

13 x 26 cm
Tuotenro 10021

Lämpö- ja kosteusmittari - Pine

Vaakamalli valkoisella taululla

13 x 26 cm
Tuotenro 10014
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Lämpö- ja kosteusmittari - Pine

Pystymalli mustalla taululla

13 x 26 cm         
Tuotenro 10032

Pakkauslaatikko

27 x 26,5 x 36,5 cm
Tuotenro 10055 (Pine)

Tuotenro 10056 (Cedar)

Hiekkakello - Pine

valkoisella hiekalla

6 x 34 x 4 cm         
Tuotenro 10044

Kauha - Pine

36 cm
Tuotenro 10010

Kauha - Cedar

36 cm
Tuotenro 10018

Kiulu - Pine

4L - muovisisuksella         
Tuotenro 10011

Kiulu - Cedar

4L - muovisisuksella       
Tuotenro 10019

Laatikkoon mahtuu hyvin kiulu, kauha, hiekkakello ja T/H mittari

Hiekkakello - pöytäversio

15 min
Tuotenro 50035 (musta)

Tuotenro 50036 (valkoinen)



Hiekkakello - Hemlock

7 x 30 x 3 cm         

Tuotenro 10002

Hiekkakello - Cedar

7 x 30 x 3 cm         

Tuotenro 10007

Hiekkakellon avulla voit rytmittää saunarituaalisi mukaviin 15 minuutin jaksoihin.

Luo itsellesi sopiva saunarituaali välillä löylytellen ja välillä vilvoitellen. 

Nauti saunasta ja saunarituaalistasi kiireettömästi.

Lämpö- ja kosteusmittari

Hemlock

24 x 12,5 x 3 cm         

Tuotenro 10003

Lämpö- ja kosteusmittari

Cedar

24 x 12,5 x 3 cm         

Tuotenro 10008

Kiulu - Hemlock

4L - muovisisuksella        

Tuotenro 10001

Kiulu - Cedar

4L - muovisisuksella       

Tuotenro 10006

Kauha - Hemlock

40 cm         

Tuotenro 10000

Kauha - Cedar

40 cm        

Tuotenro 10005

Kiulusetti - Hemlock      

Tuotenro 10004

Kiulusetti - Cedar     

Tuotenro 10009

Kiulusetissä saat kaikki saunassasi tarvittavat perusasiat yhdessä paketissa.

Setti sisältää kiulun, kauhan, hiekkakellon sekä lämpö- ja kosteusmittarin.

Oiva lahjaidea ja mökkituliainen!
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POISTUVA MALLISTO

POISTUVA MALLISTO



Nautinnollisia saunaelämyksiä

Sauna Boulevard Finland 

Sammontie 18

FIN-28360 Pori

+358 500 532 044/ Kari

+358 40 717 8855/ Nina

www.saunarituaali.fi

info@saunaboulevard.fi

Sauna Boulevard Hungary

Hunyadi János út 2

HU-1117 Budapest

+36 1 371 1211/ Toimisto

www.saunaboulevard.com

info@saunaboulevard.com 


