Hiisi-Sauna:
Materiaalit:

Sivuseinät: Polyesteri (PES)
Katto ja kiukaan tausta:
Puuvillapolyesteri (COTTON/PES 50%), homesuojattu ja
palokyllästetty.
Seinät:
2m x 2m
Pohjapinta-ala:
4m2
Räystäs korkeus:
168cm
Huippu korkeus:
213cm
Pakkauksen pituus:
n. 2m
Pakkauksen ympärys:
n. 35cm x 35cm
Paino ilman kiiloja:
17kg
Hiisi-Sauna on paras valinta, kun arvostat rentoutta,
tunnelmaa ja nautintoa.
Hiisi saunan suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota saunan pystyttämisen helppouteen ja saunomisen
nautintoon. Hiisi sauna on todella helppo ja nopea nostaa pystyyn vaikka itsekseen ilman apuvoimia. Runko rakentuu
nivelletystä pyramidin muotoisesta harjasta ja taittuvista jaloista. Rungon päälle vedetään kattokangas, sekä tarroilla
kiinnitettävä seinäkangas ja kas, sauna onkin löylyä vaille valmis.
Omilla jaloillaan seisova Hiisi ei tarvitse keskisalkoa ollenkaan, joten 2m x 2m kokoinen sauna on todella tilavan
tuntuinen. Oven yläpuolella on lämpöä kestävästä erikoismuovista tehty kolmion muotoinen kattoikkuna, joka luo
hiiden sisälle valoa ja taian omaista tunnelmaa.
Savotta kamiina takaa leppeän lämpimät löylyt. Telttasaunassa saunominen on elämys. Koska telttasaunan
ilmankierto on huomattavasti normaalia saunaa parempi, saunan sisäilma ei kuumene polttavaksi, vaan se pysyy
raikkaana ja happirikkaana. Lämpöä säädellään löylyä heittämällä. Telttasaunassa jaksaa saunoa pitkään.
HIISI SAUNATELTAN PYSTYTYS JA KÄYTTÖ:
1. Pystytä nivelletty tukikehikko seisomaan jaloilleen
2. Aseta tukikehikkoon räystäsputket paikoilleen joka sivuille ( 4kpl )
3. Aseta katto paikoilleen ja kiinnitä se harjaputkiin tarranauhoilla
4. Kiinnitä seinä paikoilleen tarranauhoilla räystäsputkeen ja nurkkien kohdalta jalkoihin. Tiivistä samalla sivuseinien ja
oviseinän nurkat tarranauhalla.
5. Vedä harusnarut tiukalle ja kiinnitä ne tukevasti esimerkiksi kiiloilla maahan.
6. Kiilaa teltan takaseinä alalaidan D-renkaasta maahan siten, että seinä pysyy kaukana kamiinasta.
7. Aseta kamiina paikoilleen. Varmista, että savutorvi tulee pystysuoraan ylöspäin ulos teltan katossa olevasta savutorven
aukosta. Asenna aina kaikki savutorven osat paikoilleen ja viimeiseksi kipinäverkko. Näin ehkäiset kipinöiden
putoamisen teltan katolle.
8. Laita lauteet paikoilleen, lämmitä sauna ja NAUTI!
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Hiisi saunan seinäkangas on suunniteltu siten, että seinän voi jättää auki haluamaltaan matkalta, jolloin Hiisi muuttuu
käteväksi katokseksi, huvimajaksi tai kojuksi.
Savotta Hiisi saunateltta on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Savotta kamiinan kanssa.
Teltan pystytyksessä on huomioitava, että kaikki neljä sivusalkoa ovat suoraan tukevasti pystyssä.
Narut tulee kiinnittää kireästi maakiiloihin tai muuhun hyvin pitävään materiaaliin.
Teltan kattomateriaali ja seinäkangas kamiinan takana on palokyllästettyä puuvillaa.
Kamiinan ja seinän välinen etäisyys tulee silti olla riittävä.
Suosittelemme, saunojien käyttävän kamiinassa lehtipuuta kipinöinnin välttämiseksi.
Saunateltta ei ole majoitusteltta. Saunateltta ei ole tarpeeksi tilava käytettäväksi majoitteena kamiinan kanssa.
Saunatelttaa voi käyttää majoitteena ilman kamiinaa, mutta sen lämpö ominaisuudet eivät ole majoituksen kannalta
ihanteelliset.
Käytön jälkeen kuivata saunateltta huolellisesti ennen pakkausta, näin teltta pysyy hyvässä kunnossa.

Antoisia löylyhetkiä!

Finn-Savotta Oy

