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Aino

Uudentyyppinen energiaa säästävä sähkökiuas
Ainon pehmeät löylyt perustuvat suureen kivimäärään. Kiukaan 
lämmetessä lämpö ei varaudu saunan sisätiloihin vaan kiviin. Löylyä
heitettäessä lämpö nousee nopeasti, ilma on kostea ja helppo hengittää. 
Aino ottaa hukkalämmön talteen tehokaasti. Energiansäästön on arvioitu 
olevan reilusti yli 20 %*:in luokkaa. 

Turvallinen ja pitkäikäinen
Aino on turvallinen valinta lapsiperheissä. Kiukaan pinta ei kuumene, 
sillä kivet ovat suojassa kuoren alla. Myös vastukset sijaitsevat erillisessä 
tuuletetussa vastuskammiossa. Löylyvesi ei mene vastuksille eikä kivet 
pääse vahingoittamaan niitä, mikä pidentää kiukaan käyttöikaa. 

KIUAS

Aino-kiuas
– lempeän pehmeät löylyt

* Mittaus on suoritettu vertaamalla Aino-sähkökiukaan lämmitysaikaa eri 
suuruisilla kivimäärillä. Aino-sähkökiukaan esiselvityksessä oli mukana Tekes.

UUSI
energiatehokas
Aino-sähkökiuas

Leinosentie 16, 62375 Ylihärmä

Aino-kiuas on sinun saunasi sydän!
Aino-kiukaan pinta ei kuumene, sen voi verhoilla esi-
merkiksi laudepuilla tai puurimoilla. Erikoispuu Parkki-
nen valmistaa Aino-kiukaaseen sopivat laudepuut.  

Aino Vaalea 
– valkoinen

Aino Savu 
– musta  valkoinen

Aino Savu 
– musta

AAino Vaalea 
– valkoinen

Aino Klassinen 
– alumiinin värinen



Näin nau  t 
Ainon löylyistä
Lempeät ja kosteat höyrylöylyt
Lämmitä kiuasta täydellä teholla (5) 35-40 min. Säädä kiuas pois 
päältä kun aloitat kylpemisen. Saunaan mennessä ilma tuntuu 
vielä viileältä, mutta lämpiää nopeasti löylyä heitettäessä. Heitä 
löylyä kiville noin 0,5-1,5 litraa kerralla. Veden määrä säätelee 
höyryn määrää. 

Perinteiset sopivat kuumat ja kosteat löylyt 
Lämmitä kiuasta 60 min teholla 3. Pienennä teholle 1 tai sammu-
ta kokonaan kylpemisen ajaksi. Sauno perinteiseen tapaan, käytä 
kuitenkin aluksi runsaammin löylyvettä. Huomioi, että saunaan 
voi mennä jo, vaikka se tuntuu vielä vähän viileältä. 

Kuumat ja kipakat imatranajolöylyt
Lämmitä noin 90 min tai enemmän täydellä teholla (5). Säädä 
kiuas pois päältä saunojien tuntemuksen mukaan.  

Aino-kiuas soveltuu parhaiten höyry- ja perinteisten löylyjen 
nauttijoille.   

Huomioi Aino-saunassasi
 Aino tuntuu ensin vähän viileältä, valele lempeästi löylyvettä 
kiville, niin saat nauttia Ainon lämmöstä. Lämpö varastoituu kiviin 
ja vesihöyryn avulla se vapautuu nautittavaksesi.  

Annetut lämmitysajat ovat ohjeellisia ja vaihtelevat eri saunojen 
rakenteiden mukaan, voit säädellä aikoja ja lämmitystehoja oman 
saunasi mukaisesti.  

Aino-apukiuas
antaa uu  a puh  a 
vanhalle kiukaallesi

Puukiukaalle 

Jos nykyinen kiukaasi on toimintakelpoinen - voit parantaa saunasi 
toimivuutta Aino-apukiukaalla. Aino-apukiuas 
soveltuu vanhaan sähkö- tai puukiukaaseen.  

Suuri kivimäärä ottaa hukkalämmön talteen ja saunojan käyttöön.

Sähkökiukaalle 
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Aino-kiukaan tekniset tiedot
Teho 6 kW
Ulkomitat 50 x 50 x 90 cm
Kivitila noin 200 kg

Sähkölaitteet irrotettavissa koko elementtinä. Aino-sähkökiu-
kaan kivien suositeltu koko on 10 cm, jotta alhaalta nouseva 
höyry antaa pehmeät löylyt. Kiukaan värivaihtoehdot alumiini, 
musta ja valkoinen.

Aino ® on rekisteröity tavaramerkki.

Infrapunasauna 
ja Aino-kiuas 
Aino-kiuas soveltuu erinomaisesti käytettäväksi Infrapunasaunas-
sa tai infrapunapaneelien kanssa.  Suomen Saunakeskus suositte-
lee Aino-kiuasta infrapunasaunan kanssa, se on ainoa sähkökiu-
as, minkä avulla päästään puukiukaan löylynautintoon!    


