Toimitus sisältää koko paketin valmiiksi kasattuna!
Peruspakettimme sisältää:
•tynnyrin, joka on massiivikuusta ja
lämmittimen ruostumattomasta teräksestä
•vanteet ja kiristysruuvit ruostumattomasta

teräksestä
•savupiipun ruostumattomasta teräksestä
•piipunhatun ruostumattomasta teräksestä
•rappuset
•istuimet
•kamiinan kaksikulmaisen suoja-aidan
•vedenpoistoreiän tulpalla
•juomatason
•käyttöohjeet.
Tuotetiedot:
Ulkohalkaisija Henkilöt Paino
160 cm
3-4
210 kg
180 cm
5-6
250 kg
200 cm
6-8
300 kg
Kaikissa sisäsyvyys 99 cm sekä korkeus reunalle 110
cm
Lisävarusteet:
·Käsittely ulkopuolelta puunsuojausaineella:
pellavaöljy, terva, mäntyöljy tai Pinotex
·Reunalauta
·Puukansi 160 cm/180 cm/200 cm
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GENETRADEN PERINTEISEN HYVÄ KYLPYTYNNYRI!
Valmistamme nämä laitoksillamme Etelä-Virossa, jossa on sattumalta vuosisatojen perinne
kylpytynnyreistä. On Suomesta poiketen täydentävä ilmio vastaavassa, vanhassa
saunakulttuurissa.
Aikojen saatossa valikoituivat parhaat ratkaisut, jotka siirtyneet sukupolvelta toiselle. Suunnittelussamme onkin voitu hyödyntää tätä paikallista, "jo vanha kansa" tason tietoutta. Siitä mikä
toimii hyvässä kylpytynnyrissä. Toki niin uudempia havaintoja kuin nykytekniikan
mahdollisuuksia on käytetty.
Olemme pyrkineet ideaaliin kylpytynnyriin, joka on rakennettu oikein, joissa valmiina kaikki
olennainen. Nykyajan käyttäjää silmälläpitäen, hintaan johon jokaisella varaa.
PARAS TYNNYRI KUUSESTA, AMMATTILAISTEN KOKOAMANA
Vanhan Virolaisen perinteen mukaan vain laadukas kuusi kelpasi kylpytynnyrin raaka-aineeksi.
Sen ominaisuudet alueen puulajeista ovatkin tähän parhaat. Kuusi imee hyvin vettä
(erikoisprofiilimme vielä edistää tätä), pitäen tynnyrin tiiviinä. Se ei sinisty kuten mänty, vaalea
väri vetoaa moniin, on tarkoitukseensa kestävä ja pidetty myös hygienisenä.
Tynnyrit toimitetaan valmiina, ammattimiesten huolella kokoamina ja käyttövalmiina.
PÄTEVÄ SUUNNITTELU, MATERIAALIT, TEHOKAS LÄMMÖNLÄHDE
Käytämme tynnyreissä vahvaa 44 mm tavaraa, useimmista poiketen myös portaissa, istuimissa ja
rapuissa. Rappuratkaisumme on muutenkin mukava ja turvallinen. Tehokas kamiina on
oikeaoppisesti sijoitettu sisälle. Näillä tosin voi ottaa myös kylmiä, talvella liki avantouintikylmiä kylpyjä. Omalla pihallasi, kuten jo muinaiset Virolaiset!
Paketissamme on silti valmiina lämmitystä olennaisesti nopeuttavat vesikiertoputket, useimmilla
hinnakas lisävaruste. Tehottomimmilla nähdyillä ratkaisuilla ero lämmityksessä on huomattava,
tunneissa ja moteissa.
Pätevällä suunnittelulla käyttöön on saatu enemmän tilaa kuin useimmilla. Penkit eivät ole suoria,
vaan kiertävät koko vapaan alan. Ratkaisu on vaativampi, mutta näin mahdollistuu mukava,
kasvokkain seurustelu. Kiinnitykset tappiliitoksilla, vailla mitään liimoja tai kemikaaleja.
.EDULLINEN, OIKEASTI VALMIS PAKETTI
Vertaa kilpailevien tarjousten varustetasoa ennenkuin ostat!
Nämä ovat paitsi yleislaadukkaita, myös täysin varusteltuja tynnyreitä vaivattomaan käyttöön,
pitkään omistamiseen ja parhaaseen nautintoon. Vastaava tason kokoaminen tietyistä
kvasiedullisista tarjouksista, tulee lähes aina kalliimmaksi.
Kysy kauppiaaltasi hintaa ja saatavuutta!
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