
HULI-SAUNOJEN VAKIOTOIMITUSSISÄLTÖ

- ulkoseinät kelopyöröhirttä n. 18-25 cm
- eriste hirsisaumoissa: mineraalivilla
- Katon eristevahvuus: 100 mm 
- katossa alumiinipaperi
- vesikate: bitumialushuopa + palakate (musta)
- räystäspellitys
- sisäkatto: tuppilauta 20+20 mm
- lattia: ponttilautalattia kaadoilla + vesikouru
- ikkunat MS - kaksinkertainen lasitus
- ovissa lukitussalpa (avaimella), 
  rullasalpa ja kelokahva
- keloa käytetty viimeistelyssä räystäissä, 
  vuorilaudoissa, sisäkatossa ja lauteissa
- liukuventtiilit 2 kpl (yksi alhaalla kiukaan vieressä 
  ja toinen katon rajassa kaukana kiukaasta)
- Iso-Huli -mallissa lisäksi kaksi venttiiliä väliseinässä,
  toinen lattian rajassa ja toinen lähellä kattoa)
- sähköistys: valaisin + varjostin saunassa 
  lauteen alla. Led-valot eturäystään alapinnassa,
  2-4 kpl mallista riippuen. Iso-Hulissa lisäksi
  pukuhuoneen puolella johdotus keskelle kattoa
  valaisinta varten + pistorasia oven vieressä

Sauna toimitetaan puukehikon päälle rakennettuna.
Perustuksen rakentaa asiakas itse - Huliswood 
toimittaa tarvittavan perustuksen mittakuvan.
Helpoin tapa rakentaa perustus on käyttää 
kierrepaaluja tai pilariperustusta.

Huliswood toimittaa myös pohja-, leikkaus-, ja julkisivukuvat rakennuslupaa tai vastaavaa varten. 

Kuljetustavasta riippuen sivuräystäät on mahdollisesti poistettu. Kun sauna on nostettu perustuksilleen, 
asennetaan räystäät paikoilleen ja kiinnitetään merkityt räystäslaudat kohdilleen.

Puukiuas
- Narvi Stony + kivet
- Narvi kivikori + kivet
- Narvin kevythormi - musta
- Narvin asennusalusta ja eduspelti
- säteilysuoja kiukaan ja keloseinän väliin 
Optio:  Narvin piippumallinen vedenlämmitin 30 l kivikorin yläpuolella.

Kiukaan osat ja hormin pääosa on asennettu paikoilleen ja tuettu kuljetuksen ajaksi. 
Hormin yläosa asennetaan paikalleen, kun sauna on nostettu perustuksilleen ja kuljetustuet poistetaan. 

Optiot:

- Narvin sähkökiuas Narvi Saana 9,0 kW + kivet + erillinen ohjauskeskus asennettuna paikalleen
 (asiakas vastaa kiukaan asianmukaisista sähköliitännöistä verkkovirtaan)
- koristeristikot ikkunoissa ja ovissa

Huli-Saunat voidaan myös valmistaa suoralla lattialla ja ilman lauteita. Lisäksi pohjamittoja, seinien 
paikkoja ja aukkojen sijoituksia voidaan muuttaa. Näissä tapauksissa ole yhteydessä tehtaaseen.

Valmistaja pidättää oikeuden teknisiin muutoksiin.
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