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perinteikäs.

Lähes puolen vuosisadan ajan Kota-kiukaat ja -muuripadat ovat tarjonneet
ahkerille saunojille laatua järkevään hintaan. Uudet Kota-kiukaat jatkavat
kunniakkaasti suomalaisen saunaperinteen vaalimista ensiluokkaisella kestävyydellään. Niissä yhdistyvät Lapin luonnosta ammentava, ajaton muotoilu
ja viimeisin, ympäristöä säästävä tekniikka. Kaikki Kota-kiukaat ja -muuripadat ovat Suomessa suunniteltuja ja valmistettuja avainlipputuotteita.
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emaloitu vaippa

Hana
haluamassasi
kohdassa!

Suuri kivimäärä
tarjoaa pehmeät
ja pitkät löylyt.

Säädettävät jalat helpottavat kiukaan asentamista.

Kota Luosto

Kota inari

»

Kota L -kiuas on uudistunut, nyt entistäkin
parempi kiuas tunnetaan nimellä Kota Luosto.

»

Kestävä emalivaippa on tyylikäs ja helppo
pitää puhtaana.

»

Ympäristöystävällinen kiuas lämpiää
pienellä puumäärällä.

»

Kiukaassa on valurautainen lasiluukku ja
säädettävät jalat.

»

Kiukaan pyöreä muoto helpottaa kiukaan
asennusta ahtaisiinkin paikkoihin.

»

Vaippasäiliössä vesi lämpenee kätevästi
saunan lämmityksen aikana.

»

kivet tulevat näyttävästi esille
kiviverkon ansiosta.

»

Vahva ja raamikas kiuas kestää isältä pojalle.

Perinteinen kestosuosikki, ahkeralle saunojalle tehty Kota L -kiuas on uudistunut. Kestävyyden ja hyvien löylyominaisuuk-

Kota Inari on oman tiensä kulkija. Vahvarakenteinen ja raamikas kiuasuutuus tarjoaa pitkät ja nautinnolliset löylyt ahkeral-

sien lisäksi uudessa Kota Luosto -kiukaassa on säädettävät jalat ja valurautainen lasiluukku tukevalla kahvalla. Ympäris-

lekin saunojalle. Kiukaassa kivet tulevat näyttävästi esiin. Vanhat Kota L sekä uudet Luosto -kiukaat ovat muunnettavissa

töystävällinen kiuas lämpiää nopeasti pienellä puumäärällä. Kiuas on CE-merkitty ja testattu Suomessa.

näyttäviksi Inari-kiukaiksi lisävarusteena saatavan kiviverkon ansiosta. Kiuas on CE-merkitty ja testattu Suomessa.

Kiuas on saatavana myös ruostumattomalla 30 l vaippasäiliöllä (VS).

Tekniset tiedot & suojaetäisyydet sivulla 14
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Valurautainen
lasiluukku luo
tunnelmaa ja
helpottaa tasaisen
tulen ylläpitämistä.

Kota Pallas

Kota KURU

»

Pyöreän muotonsa ansiosta erittäin kestävä.

»

Puut palavat puhtaasti ja kiuas lämpiää
pienellä puumäärällä.

»

KIUKAAN VAIPPA ON MUSTAKSI MAALATTUA
TERÄSTÄ.

»

PUISET KAHVAT ovat MIELLYTTÄVÄN
VIILEITÄ KÄYTTÄÄ.

»

Kiukaan vaippa on mustaksi
maalattua terästä.

»

Kiukaassa on valurautainen lasiluukku ja
säädettävät jalat.

»

Käytännöllisesti muotoiltu peruskiuas
mahtuu helposti kapeampaankin tilaan.

»

kiukaasta saatavana kolme eri mallia:
Kuru 14, Kuru 14 VS ja kuru 20.

Tyylikkään pelkistetty Kota Pallas 20 on tehty kestämään isältä pojalle. Kiukaan rungon ja ulkovaipan pyöreä rakenne kes-

Tyylikäs ja kestävä Kota Kuru on oivallinen valinta luomaan aitoa saunatunnelmaa taaten sinulle miellyttävän löylynautinnon.

tää paremmin lämpölaajenemista rasituksen jakaantuessa koko kehälle. Lisäksi pyöreä muoto helpottaa kiukaan asennusta

Lasiluukun ansiosta voit nauttia tulen loimusta saunoessasi. Vesisäiliöllisen mallin etuosassa olevan vesisäiliön hana

ahtaisiinkin paikkoihin. Hormiliitos voidaan tehdä kiukaan takaa tai päältä. Kiuas on CE-merkitty ja testattu Suomessa.

voidaan sijoittaa joko oikealle tai vasemmalle puolelle. Kiuas on CE-merkitty ja testattu Suomessa.

Tekniset tiedot & suojaetäisyydet sivulla 14
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emaloitu kehä

saatavana 50 ja 80 litraisina

Kota Muuripadat

Kota SAANA

»

80 l muuripata on saatavana pyöreänä,
mustaksi maalatulla ja ruostumattomalla
teräsvaipalla.

»

50 l muuripata on saatavana mustaksi
maalatulla teräsvaipalla (neliskulmainen)
ja ruostumattomalla teräsvaipalla (pyöreä).

»

irrotettava, ruostumattomasta teräksestä
valmistettu sisäpata helpottaa puhdistamista.

»

Eristeenä on hyvin tulta ja kosteutta kestävä
vermikuliittimassa.

»

ERILLISEN OHJAUSYKSIKÖN ANSIOSTA KIUAS
ON HELPPO LAITTAA PÄÄLLE JA SÄÄTÄÄ
HALUTULLE TASOLLE.

»

KIVET TULEVAT NÄYTTÄVÄSTI ESILLE
KIVIVERKON ANSIOSTA.

»

KIUAS ON SAATAVANA SEKÄ Valkoiseksi ETTÄ
MUSTAKSI MAALATTUNA TAI RUOSTUMATTOMALLA
TERÄSVAIPALLA.

»

Kiukaasta saatavana kaksi eri tehoa:
6,8 kW ja 9,0 kw.

Niin mökki- kuin kotisaunoihinkin sopivat Kota Muuripadat luovat vanhanajan tunnelmaa saunomiseen. Muuripadat

Kota Saana -sähkökiukaassa hyvät löylyominaisuudet yhdistyvät tyylikkääseen muotoiluun. Kiukaan kivimäärän ja muodon

soveltuvat suurien vesimäärien kerralla lämmittämiseen. Lämmitetty vesi pysyy lämpimänä jopa vuorokauden ajan! Kota

ansioista kiuas varaa hyvin lämpöä ja takaa pitkät ja pehmeät löylyt. Yhdessä elektronisen termostaatin kanssa se pitää

Muuripadat ovat saatavana 50 ja 80 litraisina. Ruostumattomalla teräsvaipalla varustettu pata voidaan asentaa ulkoilmaan

lämpötilan miellttävän tasaisena sekä juuri halutulla tasolla. Kiukaan toimitukseen sisältyy tyylikäs, erillinen ohjauspaneeli,

ja siihen on saatavana ulkokäyttöön tarkoitettu hormi.

joka tekee kiukaan käytöstä vaivatonta.

Tekniset tiedot & suojaetäisyydet sivulla 14
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lisäosat & tarvikkeet
Yhdyshormit

Vesisäiliöt

Yhdyshormit on valmistettu 2,0 mm teräslevystä ja

Suojaratkaisut
Nyt saatavilla valmiit ratkaisut suojaetäisyyksien turval-

Asennusalustan avulla kiuas voidaan asentaa saunaan,

maalattu kuumuutta kestävällä maalilla. Kattavalla vali-

Kota Piippusäiliö liitetään kiukaan yhdyshormiin, jolloin

liseen pienentämiseen eri tulisijoille. Suojien avulla estät

jossa on puulattia tai laattalattia, jonka alla on lattialäm-

koimalla Kota Yhdyshormeja asennat kiukaat ja tulisijat

vesi lämpiää kiukaan lämmityksen yhteydessä. Säiliö voi-

myös veden roiskumisen puuseinään sekä hirsien saumoi-

mitys tai vedeneristys. Lattian ollessa kalteva alustaa voi-

hankaliinkin kohteisiin. Katso tarkemmat tiedot ja mitat:

daan kääntää joko oikealle tai vasemmalle puolelle kiuasta.

hin. Suojat on valmistettu tyylikkäästä harjatusta ruostu-

daan käyttää säätöjalkojensa ansiosta kiukaan suorista-

www.kota-kiukaat.fi

Kota Sähkösäiliöllä lämmität vettä kätevästi keittiössä tai

mattomasta kromiteräksestä. Valmiilla suojilla viimeistelet

miseen. Asennusalusta on valmistettu ruostumattomasta

kylpyhuoneessa. Molempien säiliöiden tilavuus on 30 lit-

asennuksen.

teräksestä. Sopivan kokoinen alusta valitaan kiukaan koon

raa ja ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

mukaan. Asennusalustoja on saatavilla viittä eri mallia.
Suojaseinillä säästetään tilaa ja saadaan enemmän mah-

ø 122

dollisuuksia sijoittaa kiuas haluttuun kohtaan. Suojaseiniä

Suojaratkaisuvalikoimaan kuuluu myös kattosuoja, edus-

on saatavilla yksin– tai kaksinkertaisella suojauksella.

pelti ja hormisuoja. Tarkemmat tiedot suojaratkaisuista

Yksinkertaisia suojaseiniä on saatavilla kahta eri kokoa ja

löytyy alla olevasta taulukosta.

niiden avulla tulisijan suojaetäisyyksiä voidaan pienentää
50 %. Kaksinkertaisia suojaseiniä on saatavilla kolme eri-

375

laista, jotka voidaan tarvittaessa koota yhdeksi kokonai-

605

1 000

suudeksi. Suojaetäisyyksiä voidaan pienentää jopa 75 %
kaksinkertaisten suojaseinien asennuksella.

250

125

ø 118

365

ø 122

500

260

ø 122
90˚

ø 122
60˚

ø 125

ø 125

ø 125

Kivikorit

Kiuaskivet

Kivikorin avulla voidaan hyödyntää myös hormin lämpö.

Kestävärakenteiset, perinteiset Kota Kiuaskivet ovat saa-

Löylyt ovat pidemmät, kun löylyvesi valuu Kivikorin kivistä

tavana 5–10 cm ja 10–15 cm kokoisina, 20 kg:n pakkauk-

alas kiukaan kiville. Kivikoreja voidaan asentaa myös pääl-

sissa. Pyöristetyt Kota Kiuaskivet ovat 5–10 cm kokoisia

lekkäin, jolla saadaan saunaan tyylikäs ilme. Kivikori on

ja saatavana 15 kg:n pakkauksissa.

Asennusalusta

Kattosuoja

Suojaseinä,
yksinkertainen

Suojaseinä,
kaksinkertainen

Hormisuoja

Suojaratkaisujen mitat (cm)
921126

Suojaseinä 1, yksinkertainen, rst

65 x 3 x 115

921124

Kattosuoja, rst

65 x 65

921125

Suojaseinä 2, yksinkertainen, rst

75 x 3 x 115

921117

Asennusalusta, rst

55 x 62

käytettäväksi kaikissa sähkö- ja jatkuvalämmitteisissä

804001

Suojaseinä 1, kaksinkertainen, rst

76 x 3,7 x 123

921121

Asennusalusta, rst

60 x 75

kiukaissa. Yhden laatikon kivimäärä on 6 kg.

804002

Suojaseinä 2, kaksinkertainen, rst

65 x 3,7 x 123

921119

VS kiukaan asennusalusta, rst

55 x 75

804003

Suojaseinä 3, kaksinkertainen, rst

59 x 3,7 x 70/123

802136

8-kulmainen asennusalusta, rst

60 x 60

921122

Eduspelti kiukaan eteen, rst

55 x 45

802137

8-kulmainen asennusalusta, rst

72 x 72

921123

Hormisuoja, rst

saatavana mustana ja ruostumattoman teräksen värisenä.
Pintakiviksi tarkoitetut valkoiset Kota Kiuaskivet soveltuvat
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Eduspelti

Ø 25 x 50
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asennusohjeet ja piirustukset: www.kota-kiukaat.fi

Kota Teräshormit 15 & 24
Kota Teräshormi on laadukas ja turvallinen valinta
kiukaisiin ja tulisijoihin. Toimituspaketti sisältää valmiin,
turvallisen ratkaisun hormin läpivientiin katosta tai välipohjasta. Toimitus sisältää savupellin.

Uutuus!

Kota Teräshormi 15:n (Ø 125 mm) eristetty osa on
1 500 mm pitkä ja sisältää kaikki asennuksessa tarvittavat osat. Peruspaketin kokonaismitta on n. 2 500 mm
ilman jatko-osia. Hormiin on saatavana jatko-osat:
300 mm ja 600 mm.
Kota Teräshormi 24:n (Ø 150 mm) eristetty osa on

Suuret lasipinnat
luovat avaruutta ja
tuovat ympäröivän
luonnon lähelle.

2 400 mm pitkä ja sisältää kaikki asennuksessa tarvittavat osat. Peruspaketin kokonaismitta on n. 2 530 mm
ilman jatko-osia. Hormiin on saatavana jatko-osat:
600 mm ja 1 200 mm.

kaikki yhdessä paketissa!

Kota pihasauna
»

Saatavana puulämmitteisellä Aito 16 tai
narvi nc 16 -kiukaalla.

»

saatavana sähkölämmitteisellä
Narvi Softy 9 kW -kiukaalla.

»

Saunan pystyttäminen käy
muutamassa tunnissa!

»

Toimitetaan täysin asennusvalmiina
pakettina, ilman katemateriaalia.

Kota Pihasauna on Suomessa valmistettu avainlipputuote. Pihasauna on
saatavana puu- tai sähkölämmitteisellä kiukaalla. Tyylikkään saunan isot
lasipinnat luovat avaruutta ja antavat mahdollisuuden nauttia ympäröivästä

Pituus

2m

Leveys

2m

Pinta-ala

4 m2

luonnosta. Pihasauna toimitetaan täysin asennusvalmiina pakettina, ilman
katemateriaalia. Sen pystyttäminen käy muutamassa tunnissa; se ei vaadi
perustuksia, tasainen sorapeti ja muutaman neliön routimaton alusta riittävät.
Pihasaunan materiaalina on kuusi ja karkaistu, tummennettu lasi.
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Paino

750 kg

»

Teräshormin toimituspaketti sisältää
kaiken, mitä tarvitset hormin asentamiseen ja liittämiseen.

»

Hormin ulkovaippa on mustaksi kuumakestomaalilla maalattua sinkittyä terästä
ja sisäputki ruostumatonta terästä.

»

Turvallisella Kota Teräshormilla on T600
paloturvallisuusluokkaan oikeuttava
CE-hyväksyntä.

Halkaisija (Ø)
Jatko-osat, eristetyt
Liitosputket,
eristämättömät

Teräshormi 15

Teräshormi 24

125 mm

150 mm

30 cm / 60 cm

30 cm / 60 cm

100 cm

13 cm
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TEKNISET TIEDOT

Luosto

Luosto VS

pallas

inari

Muuripadat

80 l

8–20 m3

8–20 m3

8–20 m3

8–16 m3

Korkeus

74 cm

73 cm

81 cm

Korkeus

75 cm

75 cm

78 cm

75 cm

Leveys

-

48 cm

-

Leveys

-

-

53 cm

-

Syvyys

-

52 cm

-

50 cm

60 cm

57 cm

55 cm

Halkaisija

54 cm

-

59 cm

Kokonaispaino / kivimäärä

88 kg / 35 kg

98 kg / 35 kg

90 kg / 45 kg

113 kg / 60 kg

Kokonaispaino

70 kg

66 kg

85 kg

Liitinhormin ulkohalkaisija

119 mm

119 mm

119 mm

119 mm

140 mm

122 mm

140 mm

Liitinhormin alareunan
korkeus lattiasta

54 cm *)

85 cm *)

54 cm *)

85 cm / 54 cm *)**

55,5–58,5 cm

53 cm

58–61 cm

Vaippasäiliön tilavuus

-

30 l

-

-

ruostumaton teräs

mustaksi maalattu teräs

ruostumaton teräs tai
mustaksi maalattu teräs

emaloitu, musta

ruostumaton teräs

mustaksi maalattu
teräs

musta teräsverkko

Löylyhuoneen koko

Halkaisija

Ulkokuori

*) liitinhormin alareuna lattiasta 85 cm 90°:n yhdyshormilla.
**) takaliitäntää 54 cm varten on kivikoriin mahdollista tehdä aukko katkaisemalla korista kolme teräslankaa.

KURU

14

14 vs

20

saana

5–8 / 8–14 m3

10–20 m3

Korkeus

68 cm

68 cm

68 cm

Korkeus

Leveys

42 cm

42 cm

46 cm

Halkaisija

Syvyys

48 cm

64 cm

48 cm

Kokonaispaino / kivimäärä

90 kg / 80 kg

Kokonaispaino / kivimäärä

84 kg / 35 kg

93 kg / 35 kg

95 kg / 40 kg

Liitinhormin ulkohalkaisija

119 mm

119 mm

119 mm

Ulkokuori

mustaksi tai
valkoiseksi
maalattu /
ruostumaton
teräs

47 cm

47 cm

47 cm

mustaksi
maalattu

mustaksi
maalattu

mustaksi
maalattu

Liitinhormin alareunan
korkeus lattiasta ilman
säätöjalkoja
Ulkokuori

Liitinhormin alareunan korkeus
lattiasta
Ulkokuori

Luosto, LUOSTO VS,
PALLAS, INARI
(CE-merkityt)

6,8 / 9,0 kW

8–14 m3

Löylyhuoneen koko

Liitinhormin ulkohalkaisija

Kota-kiukaiden ja muuripatojen suojaetäisyydet
PALAVA-AINEISIIN MATERIAALEIHIN

8–14 m3

Löylyhuoneen koko

14

50 l,
neliskulmainen

50 l, pyöreä

KURU, Kuru vs
(CE-merkitty)

saana

muuriPADAT

Sivuille

300* mm

250 mm

120 mm

150 mm

92 cm

Eteen

500* mm

500 mm

120 mm

500 mm

32 cm

Ylös

1 280 mm

1 350 mm

970 mm

1 000 mm

Taakse

350* mm

250 mm

120 mm

150 mm

*) Suojaetäisyys kiukaan suuluukun korkeudelta mitattuna.
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Kiukaiden, muuripatojen ja
saunatarvikkeiden lisäksi
löydät Kota-tuotevalikoimasta:
valmistakat, liedet, kamiinat
ja savustimet. Kaikissa Kotatuotteissa laatu ja järkevä
hinta kohtaavat.
www.kota-kiukaat.fi
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NARVI Oy pidättää oikeudet tuotteisiin tuleviin muutoksiin.

