
Huli-Saunojen kotimaan toimitusten 
vakiotoimitussisältö 

Ulkoseinät kelopyöröhirttä, halkaisija n. 18-25 cm  
Hirsisaumojen eriste mineraalivilla  
Katon eristevahvuus 100 mm   
Katossa alumiinipaperi  
Vesikate Kerabit Titan Nature 
Räystäspellitys  
Sisäkatto tuppilautaa  (20+20 mm)  
Ponttilautalattia kaadoilla + vesikouru  
Ikkunat MS - kaksinkertainen lasitus  
Ovissa lukitussalpa (avaimella), rullasalpa ja kelokahva
Räystäät, vuorilaudat, sisäkatot ja lauteet keloa 
Iso- ja Pikku-Hulissa liukuventtiili (1 kpl) katon rajassa 
Vasta-Huli 2 kpl liukuventtiilejä katon rajassa     
Valaisin lauteen alla 
Led-valot eturäystään alapinnassa, 2-4 kpl mallista riippuen.
Iso-Hulissa lisäksi pukuhuoneen puolella johdotus kattoon valaisinta varten    
sekä pistorasia oven vieressä

Narvi Stony + kivet
Narvi kivikori + kivet

Narvin musta kevythormi
Narvin asennusalusta ja eduspelti
Säteilysuoja kiukaan ja keloseinän väliin.

Toimitussisältö:

      Kiuas:

           Optio: Narvin piippumallinen vedenlämmitin 22 l kivikorin yläpuolelle.

Narvin sähkökiuas + kivet + erillinen ohjauskeskus asennettuna paikoilleen. 

Koristeristikot ikkunoissa ja ovissa
Huli-Saunat voidaan myös valmistaa suoralla lattialla ja ilman lauteita.
Pohjamittoja, seinien paikkoja ja aukkojen sijoituksia voidaan muuttaa. 

Optiot:

      Asiakas vastaa kiukaan asianmukaisesta sähköliitännästä verkkovirtaan.

Huliswood pidättää oikeuden teknisiin muutoksiin.

Huliswood Oy, Y-tunnus 1439327-1
huliswood.fi/pihasauna | +358 400 350 037 | huliswood@huliswood.fi

Kuljetus ja perustukset:
Sauna toimitetaan puukehikon päälle rakennettuna.
 
Perustuksen rakentaminen on asiakkaan vastuulla. Olosuhteista riippuen perustuksen rakentamiseen voidaan
käyttää joko kierrepaaluja, harkkoja tai pilariperustusta. Huliswood toimittaa perustuksen mittakuvan.
Huliswood toimittaa myös pohja-, leikkaus-, ja julkisivukuvat rakennuslupaa tai vastaavaa varten. 

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

Päivitetty 01/2022



Huli-Saunojen vientitoimitusten 
vakiotoimitussisältö 

Ulkoseinät kelopyöröhirttä, halkaisija n. 18-25 cm  
Hirsisaumojen eristeenä mineraalivilla  
Katon eristevahvuus 100 mm   
Katossa alumiinipaperi  
Vesikate Kerabit Titan Nature (asennetaan kuljetuksen jälkeen)
Räystäspellitys (asennetaan kuljetuksen jälkeen)
Sisäkatto tuppilautaa  (20+20 mm)  
Ponttilautalattia kaadoilla + vesikouru  
Ikkunat MS - kaksinkertainen lasitus  
Ovissa lukitussalpa (avaimella), rullasalpa ja kelokahva
Räystäät, vuorilaudat, sisäkatot ja lauteet keloa 
Iso- ja Pikku-Hulissa liukuventtiili (1 kpl) katon rajassa 
Vasta-Huli 2 kpl liukuventtiilejä katon rajassa     
Valaisin lauteen alla 
Led-valot eturäystään alapinnassa, 2-4 kpl mallista riippuen.
Iso-Hulissa lisäksi pukuhuoneen puolella johdotus kattoon valaisinta varten
sekä pistorasia oven vieressä

Narvi Stony + kivet
Narvi kivikori + kivet

Narvin musta kevythormi
Narvin asennusalusta ja eduspelti
Säteilysuoja kiukaan ja keloseinän väliin.

Toimitussisältö:

      Kiuas:

           Optio: Narvin piippumallinen vedenlämmitin 22 l kivikorin yläpuolelle.

Narvin sähkökiuas + kivet + erillinen ohjauskeskus asennettuna paikoilleen. 

Koristeristikot ikkunoissa ja ovissa
Huli-Saunat voidaan myös valmistaa suoralla lattialla ja ilman lauteita.
Pohjamittoja, seinien paikkoja ja aukkojen sijoituksia voidaan muuttaa. 

Optiot:

      Asiakas vastaa kiukaan asianmukaisesta sähköliitännästä verkkovirtaan.

Huliswood pidättää oikeuden teknisiin muutoksiin.

Huliswood Oy, Y-tunnus 1439327-1
huliswood.fi/pihasauna | +358 400 350 037 | huliswood@huliswood.fi

Kuljetus ja perustukset:
Sauna toimitetaan puukehikon päälle rakennettuna.
 
Perustuksen rakentaminen on asiakkaan vastuulla. Olosuhteista riippuen perustuksen rakentamiseen voidaan
käyttää joko kierrepaaluja, harkkoja tai pilariperustusta. Huliswood toimittaa perustuksen mittakuvan.
Huliswood toimittaa myös pohja-, leikkaus-, ja julkisivukuvat rakennuslupaa tai vastaavaa varten. 

Sivuräystäät poistetaan kuljetuksen ajaksi norrmaaliin rahtiautoon lastattaessa. Kun sauna on nostettu
perustuksilleen, asiakas asentaa kattohuovan, räystäät ja otsalaudat paikoilleen, yhdistää ledien pistokkeet
sekä asentaa piipunjatkon. 

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

Päivitetty 01/2022


