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NAUTINNON
TARJOAA
AITO.

On kiukaita ja Aitokiukaita.
Aito tarjoaa vastakohdan nykyajan meluisalle ja
kiireiselle elämänmenolle. Aito on vahva ja luotettava.
Se on hiljainen ja rauhallinen.
Mutta kun Aito puhuu, sitä kuunnellaan.
Siksi Aidon äärelle on hyvä hiljentyä.

VAIN YKSI ON AITO
Aitokiuas on suomalaista saunomista aidoimmillaan. Aito tarjoaa mahdollisuuden
hiljentymiselle ja vastapainon arjen kiireille. Kertalämmitteisenä kiukaana Aito
on vailla vertaansa. Se on tehty saunojalle, joka odottaa hyvää. Aito palkitsee
lämmittäjänsä hellillä mutta voimakkailla löylyillä.
Aitokiukaan tarina on jäljitettävissä 1950-luvun loppu-

ta piileekin siinä, että saunaan mentäessä löylyhuoneen

puolelle, jolloin rakennusneuvos Jalo Syvähuoko kehitti

lämpötila voi olla vain 30°–40°C. Löylyluukun avattuaan ja

Aidon kertalämmitteisen kiuastyypin.

heitettyään löylyä saunoja huomaa lempeän, suurenmoisen lämmön ja kosteuden ihollaan.

Aitokiukaassa kuumat savukaasut kiertävät pitkän ja monimutkaisen kivistä ladotun savukanaviston läpi savuhor-

Poistuttaessa saunasta löylyluukku suljetaan ja samalla

miin kuumentaen samalla kiuaskivirykelmän hehkuvan

varmistetaan, että saunominen voi jatkua vielä pitkään

kuumaksi löylynlähteeksi. Lämmityksen aikana kiviin

samoilla lämmöillä – jopa seuraavaan aamuun.

varastoituu riittävästi lämpöä pidempäänkin saunomiseen. Varsinaisen saunomisen aikana tulta ei enää pidetä

Aitokiukaan löylyt on aiheellista kokea itse ja niitä onkin

yllä ollenkaan.

vaikea pukea sanoiksi. Löylyt ovat lempeät mutta vahvat.
Erityispiirteenä Aidon löylyissä on niiden pitkäkestoisuus.

Aitokiuas ei lämmitysvaiheessa lämmitä lauteiden tai pa-

Jos tavanomaisen kiukaan löylyt tuntuvat pahimmillaan

neelien pintoja eikä myöskään saunan ilmaa kuten jatku-

piiskan sivalluksilta, Aidon löylyt tuntuvat viipyilevältä,

valämmitteinen kiuas, koska Aitokiukaassa ilma ei kierrä

ihoa hyväilevältä lämpöaallolta – kuin jättiläisen syliltä.

kiukaan läpi samalla tavalla. Yksi Aitokiukaan hienouksis-

KEKKOSEN KIUAS
Varmastikin kuuluisin Aitokiukaan käyttäjä oli tasavallan
presidentti Urho Kekkonen. Kekkonen oli intohimoinen
saunoja ja presidentin virka-asunnon, Tamminiemen,
saunaa sanotaankin maailman kuuluisammaksi saunaksi.
Saunan vieraslista on vakuuttavaa luettavaa. Aitokiukaan
löylyistä pääsivät Tamminiemessä nauttimaan kotimaisten päättäjien lisäksi myös neuvostojohtajat, mukaan
lukien Nikita Hruštšov.
Kekkosen lähipiirillä oli tapana kokoontua saunomaan
lauantai-iltapäivisin. Tamminiemen saunaseuraksi kutsutulla ryhmällä oli virallinen saunaprotokolla, jota seurattiin tarkasti. Saunavieraat kokoontuivat ala-aulaan viittä
vaille viisi ja viideksi mentiin saunaan. Vaikka Aitokiukaasta olisi riittänyt löylyä aamuun asti, Tamminiemessä
saunottiin lyhyen kaavan mukaan – jo kello kuudelta
saunavieraat olivat poistuneet ja isäntä siirtynyt päivällispöytään perheensä kanssa.
Tamminiemen saunan kiuas on erikoisvalmisteinen Aitokiuas AK-78, jota kehystämään on rakennettu liuskekivimuuri.

AIDOT LÖYLYT
JOKAISEEN SAUNAAN

Aitokiukaat jaetaan kahteen kokoluokkaan. Keskikokoi-

Kokonaan uutta on se, että tulipesä kootaan elementeis-

set kiukaat (AK-47, 57, 57K ja 68) soveltuvat tilavuudel-

tä pienempien mallien tapaan. Näin taataan hyvä laatu-

taan 8–30 kuutiometrin löylyhuoneisiin. Kiukaan tulipesä

taso ja aiempaa nopeampi ja edullisempi käyttöönotto.

muodostuu tulenkestävästä massasta valetuista ele-

Valitsemillasi kiuaskivillä viimeistelet saunan olemuksen.

menteistä. Kivitila on vuorattu tulitiilillä. Emaloitu teräs-

Aitokiukaan kanssa suosittelemme käytettäväksi joko

vaippa tekee kiukaasta pitkäikäisen ja helppohoitoisen.

oliviinikiviä tai keraamisia kiuaskiviä. Oliviinikivet ovat

Kiuas toimitetaan asennusvalmiina osina, jotka kootaan

varma ja perinteinen valinta kiukaan uumeniin. Läm-

ilman laastia kiukaan sijoituspaikalla.

mönkestävyydeltään erinomaiset keraamiset kiuaskivet
taas lämpenevät nopeammin ja ovat erittäin pitkäikäiset.

Suuret kiukaat (AK-78, 95 ja 110) on tarkoitettu isoihin
löylyhuoneisiin, joiden tilavuus on jopa 90 kuutiometriä.

Kivestä valmistettu tulipesä ja emaloitu ulkovaippa on

Kiukaan ulkovaippa on mustaksi maalattua teräslevyä.

erinomainen yhdistelmä vaativiinkin olosuhteisiin.

KERTALÄMMITTEINEN KIUASMALLISTO
AITO AK-47, AK-57, AK-57K JA AK-68

Tekniset tiedot

AK-47

AK-57

AK-57K

AK-68

Löylyhuoneen koko

8–12 m³

9–20 m³

11–23 m³

14-26 m³

Korkeus

101 cm

116 cm

138 cm

139 cm

Halkaisija

47 cm

57 cm

57 cm

68 cm

Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta

128 cm

146 cm

173 cm

177 cm

250 kg / 60 kg

360 kg / 90 kg

435 kg / 130 kg

680 kg / 200 kg

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

musta, emaloitu

musta, emaloitu

musta, emaloitu

musta, emaloitu

Kokonaispaino / Kivimäärä*)
Liitinhormin ulkohalkaisija
Ulkokuori

SUURET KIUKAAT
AITO AK-78, AK-95 JA AK-110

AK-78

AK-95

AK-110

AK-kiukaiden suojaetäisyydet palavaan materiaaliin

19-30 m³

24-34 m³

31-90 m³**)

140 cm

146 cm

158 cm

Eteen

1 000 mm

78 cm

95 cm

110 cm

Ylös

1 200 mm

189 cm

193 cm

204 cm

Taakse

915 kg / 260 kg

1200 kg / 340 kg

2125 kg / 400 kg

210 mm

210 mm

290 mm

musta, maalattu

musta, maalattu

musta, maalattu

Sivuille

500 mm

500 mm

Kiukaan ja ympäröivän palamattoman rakenteen väliin on jäätävä
vähintään 50 mm rako.
AK 57K–AK 110 -kiukaiden saunan korkeudeksi suositellaan min. 2 700
mm, jotta lauteet ovat riittävän ylhäällä suhteessa kiukaan pintaan.
Kiuas vaatii suoran palonkestävän alustan.
* = käytettäessä keraamista kiveä
** = arvo on viitteellinen, lisätietoja Narvin asiakaspalvelusta

SUOMALAINEN KÄDENJÄLKI
Aitokiukaat valmistaa Narvi Oy Rauman Lapissa. Narvin matka laadukkaiden kiukaiden valmistajana
on alkanut jo vuonna 1937. Kotimaisuus on meille paitsi perinne myös tae siitä, että asiakkaamme
voi nauttia hyvistä ja rentouttavista saunomiskokemuksista – nyt ja aina. Voimme ylpeydellä todeta,
että kaikki saunatuotteemme ovat alusta loppuun asti Suomessa suunniteltuja ja valmistettuja.

PITKÄÄ IKÄÄ SÄÄNNÖLLISESTI HUOLTAMALLA
AK-47 JA AK-57
SANEERAUSSARJAT

VARAOSAT
Kivien vaihdon yhteydessä on hyvä tarkastaa arina, tuh-

Saneeraussarja sisältää keraamiset kivet, uuden, val-

kalaatikko, tulipesän elementit sekä tulitiilet. Aitokiukaat

miiksi eristetyn ylävaipan, jonka ruostumaton sisäkuori

ovat pysyneet lähes muuttumattomina vuosikymme-

suojaa eristettä sekä uudet tulitiilet. Saneeraussarja on

net ja kaikki Aitokiukaan osat ovat saatavana erikseen

helppo ja edullinen tapa pidentää kiukaasi ikää. Uusia

varaosina. Kannattaa myös tutustua huolella käyttöohjei-

kiviä ei tarvitse vaihtaa vuosiin ja lämmitysaika sekä

siin, löydät sieltä parhaat vinkit kiukaan lämmitykseen ja

puunkulutus puolittuvat.

huoltoon. Kiuasta säännöllisesti huoltamalla nautit löylyistä kerta toisensa jälkeen ja ainutlaatuiset kokemukset
periytyvät sukupolvelta seuraavalle.
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