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Narvi sopii suomalaiselle.

Narvi on juuriltaan saunapuhdas suomalainen. Monipuolinen Narvi-kiuasvalikoima 

tarjoaa ympäristöystävällisiä, laadukkaita ja tyylikkäitä vaihtoehtoja arjen saunahet-

kiin. Kaikki Narvi-, Aito- ja Kota-kiukaat ovat Suomessa suunniteltuja ja valmistettuja 

avainlipputuotteita. Anna Narvin viedä sinut saunomisen salojen äärelle.

www.narvi.fi

Made by NARVI Finland
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Narvi sopii suomalaiselle.

Made by NARVI Finland
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Ympäristöystävällisempi Narvi

Ympäristöystävällisissä Narvi-kiukaissa on 

ainutlaatuinen tuplaputkisto.

Puu palaa puhtaammin ainutlaatuisen 

teknisen toteutuksen ansiosta.

Puulämmitteisissä Narvi-kiukaissa on mistä valita. 

Löydät vaihtoehtoja niin pieniin kuin suuriinkin löy-

lyhuoneisiin. Kaikissa kiukaissamme on erityisesti 

keskitytty mahdollisimman ympäristöystävälliseen 

palamistekniikkaan, joka läpäisee kirkkaasti CE-

päästövaatimukset.

Oikeanlaisen ilmanohjauksen ja palamistekniikan 

ansiosta ympäristöystävällisten Narvi-kiukaiden 

päästöt ovat todistetusti pienemmät ja pakollisten 

CE-päästövaatimusten mukaiset. Uudenlainen 

tekninen toteutus jonka ansiosta puu palaa puh-

taammin ja tehokkaammin.
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Narvi NC s. 6 Narvi NC VS s. 7 Stony s. 8

Velvet s. 9 Löylymestari s. 10 Narvi 30/50 s. 11

Puulämmitteiset
kiukaat
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Narvi NC
16 / 20 / 24

Ajattoman muotoilunsa ansiosta Narvi NC -kiukaat 

sopivat niin perinteiseen kuin moderniinkin sau-

naan. Kiukaan vankka rakenne ja suuri kivimäärä 

pitävät löylyt miellyttävän tasaisina. Jykevyydestä 

huolimatta kiuas lämpenee pienellä puumäärällä. 

Kiuas on CE-merkitty ja testattu Suomessa.

Kiukaan vaippa on grafiitin harmaaksi maalattua 

alumiinisinkittyä terästä. Kiuasperheestä NC 16 

ja NC 20 ovat myös saatavana harjatulla, ruostu-

mattomalla teräsvaipalla. Lisäksi NC 20 perusmalli, 

maalattu grafiitin harmaa, on saatavana 23 litran 

vesisäiliöllä.

Kiukaasta on saatavana kolme eri kokoa: 
NC 16, 20 ja 24 sekä vesisäiliöllinen  
NC 20 VS.

Järeä 10 mm paksu tulipesän katto tekee 
kiukaasta luotettavan ja pitkäikäisen.

Puiset kahvat ovat miellyttävän 
viileitä käyttää.

Kiukaassa on markkinoiden pienimmät 
suojaetäisyydet.

Lasiluukun avulla on helppo pitää 

yllä tasaista tulta ja samalla saadaan 

löylytilaan kodikas tunnelma. Vahva 

valurautainen luukku ja puiset kah-

vat lisäävät käyttömukavuutta.

»

»

»

»

Myydyin!
Narvi NC 16 - Maailman 
vähäpäästöisin kiuas! 
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Myös vesisäiliöllä!

Grafiitin harmaaksi maalattu NC 20 on 

saatavana myös 23 litran vesisäiliöllä. 

Säiliö on joko oikealla tai vasemmalla 

puolella kiuasta. Vesi kuumenee käte-

västi samalla, kun kiuas lämpiää löyly-

kuntoon.

Vahvaa tekoa

Kiukaan massiivinen rakenne ja kivimäärä takaavat miellyttävän tasaiset löylyt. 

NC 20 -kiukaassa on kokoluokkansa suurin kivimäärä!

Tyylikäs RST 

Narvi NC 16 20 20  
vesisäiliöllinen 24

Löylyhuoneen koko 8–16 m³ 8–20 m³ 8–20 m³ 10–24 m³

Korkeus 78 cm 80 cm 74 cm 82 cm

Leveys 50 cm 54 cm 60 cm 58 cm

Syvyys 58 cm 58 cm 58 cm 58 cm

Kokonaispaino 122 kg 136 kg 130 kg 162 kg

Kivimäärä 
(Ø 10–15 cm) 50 kg 60 kg 50 kg 80 kg

Ulkokuori
maalattu grafiitin 

harmaa tai 
ruostumaton teräs

maalattu grafiitin 
harmaa tai 

ruostumaton teräs

maalattu grafiitin 
harmaa

maalattu grafiitin 
harmaa

Narvi NC 16 - Maailman 
vähäpäästöisin kiuas! 
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Narvi Stony 
Huippuominaisuuksilla!

Narvi Stony on Suomessa valmistettu avainlippu-

tuote. Kiuas on ympäristöystävällinen katseenvan-

gitsija ja tunnelmanluoja.

Stonyn löylyissä pääset lähelle savusaunan tai ker-

talämmitteisen kosteita löylyjä. Suuren kivimäärän 

ansiosta löylyt riittävät pidempäänkin saunomiseen.

Kiuas on saatavana ruostumattomalla ja mustaksi 

maalatulla teräsvaipalla. Puukahvat lisäävät käyt-

tömukavuutta ja kaksoispohjan ansiosta kiuas on 

helppo asentaa.

Järeä 10 mm paksu tulipesän katto tekee 
kiukaasta luotettavan ja pitkäikäisen.

Puiset kahvat ovat miellyttävän viileitä 
käyttää.

Säätöjalat helpottavat asentamista.

Stony kiuasta saatavana myös 
tunnelimallina.

Stony

Löylyhuoneen koko 8–20 m³

Korkeus 81 cm

Leveys 52 cm

Syvyys 55 cm

Kokonaispaino 280 kg

Kivimäärä 
(Ø 5–10 cm) 60 kg

Kivimäärä 
(Ø 10–15 cm) 150 kg

Ulkokuori musta maalattu tai 
ruostumaton teräs

»

»

»

»

Kuva on luotu Narvin saunasimulaattorilla.
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Narvi Velvet
Näyttävä huippukiuas!

Narvi Velvet -kiukaan skandinaavinen muotoilu sopii 

niin moderniin kuin perinteiseenkin saunaan. Suuren 

kivimäärän ansiosta kiuas tarjoaa pitkät ja nautinnol-

liset löylyt ahkerallekin saunojalle.

Kiukaassa on kaksiosainen vaippa, joka helpottaa 

kivien ladontaa. Lasiluukun avulla on helppo pitää yllä 

tasaista tulta ja samalla saadaan löylytilaan kodikas 

tunnelma. Puiset kahvat lisäävät käyttömukavuutta. 

Narvi Velvet on huippulaadukas kiuas, joka kestää 

sukupolvelta toiselle. Kiukaan vaihdettava tulipesä 

tekee siitä kestävän ja ekologisen valinnan. Kiu-

kaassa oleva kaksoispohja estää tehokkaasti lattiaan 

säteilevän lämmön, jonka vuoksi se voidaan joissa-

kin tapauksissa asentaa myös ilman suoja-alustaa 

(ks. kiukaan käyttöohje). 

Järeä 10 mm paksu tulipesän katto tekee  
kiukaasta luotettavan ja pitkäikäisen.

Laadukas kiuas kestää sukupolvelta toiselle  
vaihdettavan keskiosan ansiosta.

Kiukaan säleikkö maalattua terästä.

Kiukaassa on puukahvallinen valurautainen 
lasiluukku sekä säädettävät jalat.

Velvet

Löylyhuoneen koko 8–20 m³

Korkeus 78 cm

Leveys 54 cm

Syvyys 58 cm

Kokonaispaino 249 kg

Kivimäärä 160 kg

Ulkokuori musta maalattu

»

»

»

»
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Löylymestari
Monipuolinen

Tyylikkäästi muotoiltu Löylymestari on oivallinen 

valinta luomaan aitoa saunatunnelmaa. Narvin 

kehittämä lämpöhattu ja tehokas ilmankierto takaa-

vat mehevät löylyt. Kiukaan emaloitu teräsvaippa 

on tyylikäs, kestävä ja helppo pitää puhtaana. Kiuas 

on CE-merkitty ja testattu Suomessa.

Kiukaassa on lämpöhattu, jolloin lämpö varastoituu 

tehokkaasti suureen kivitilaan eikä kuivata sau-

nan ilmaa. Saunottavaksi löylymestari lämpenee 

jo 1–1,5 tunnissa. Lasiluukun ansiosta voit nauttia 

tulen loimuista saunoessasi.

Kiukaan lämpöhattu ja tehokas ilmankierto 
takaavat mehevät löylyt.

Kiukaassa on lämpöhattu, jolloin lämpö 
varastoituu tehokkaasti suureen kivitilaan 
eikä kuivata saunan ilmaa.

Vaipan emalointi on erittäin kestävä ja 
helppohoitoinen.

Kiukaan suuri kivimäärä, 100 kg, 
hakee vertaistaan!

»

»

»

»

Löylymestari

Löylyhuoneen koko 10–25 m³

Korkeus 100 cm

Leveys 47 cm

Syvyys 52 cm

Kokonaispaino 216 kg

Kivimäärä 
(Ø 10–15 cm) 100 kg

Ulkokuori emaloitu, musta

Kuva on luotu Narvin saunasimulaattorilla.
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Suuren suuluukun ansiosta puiden 
lisääminen on helppoa. 

Kiuas tarjoaa mahtavat löylyt suuriin 
löylyhuoneisiin.

Tulen loimut paljastava valurautainen 
lasiluukku lisää saunatunnelmaa.

Jykevän kiukaan ulkovaippa on tyylikästä, 
mustaksi maalattua teräslevyä. 

Vahvan rakenteen ansiosta kiuas soveltuu 
hyvin julkisiin saunoihin.

»

»

»

»

»

Narvi 30/50
Klassikko

Laadukas Narvi-kiuas tuo suuriin saunoihin mah-

tavat löylyt. Löylytunnelmaa lisää valurautainen 

lasiluukku, jonka läpi tulen loimu välkkyy.  Kiukaan 

jykevä ulkovaippa on tyylikästä, mustaksi maalattua 

terästä.

Kiukaasta on saatavana kaksi mallia: Narvi 30 pie-

nempiin ja Narvi 50 suurempiin saunoihin. Lisäksi 

saatavana tunnelimallinen Narvi-kiuas, jossa kiuas 

lämmitetään löylyhuoneen ulkopuolelta.

Narvi 30 50

Löylyhuoneen koko 25–35 m³ 45–70 m³

Korkeus 97 cm 110 cm

Leveys 54 cm 67 cm

Syvyys 67 cm 85 cm

Kokonaispaino 215 kg 375 kg

Kivimäärä 
(Ø 10–15 cm) 60 kg 100 kg

Ulkokuori maalattu teräs maalattu teräs

Polttopuun pituus max. 50 cm 65 cm
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 X mm
 420 NM 12-25
 455 Löylymestari
 495 LM RoyalY

180

Narvi X

Tunnelmaa 
tunnelimallisilla 
kiukailla

Toisesta huoneesta lämmitettävä tunne-

limallinen kiuas on oivallinen valinta, kun 

löylyhuone halutaan rauhoittaa itse sauno-

miselle. Tunnelimallit saatavana Löylymestari 

(kuvassa), 30/50 -kiukaista ja Stony 20.

Alla olevasta taulukosta näet väliseinän 

aukon oikean koon. Väliseinän tulee olla 

palamatonta materiaalia.

Y mm X mm Malli

570 390 30

590 390 50

480 385 Löylymestari

400 280 Stony 20

Stony s. 8

Löylymestari s. 10

Narvi 30/50 s. 11
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 » Kun haluat mahdollisimman hyvät löylyt, 

niin valitse kiuas, jossa on iso kivimäärä ja 

suuri kiukaan massa. Näin saat tasaisen ja 

pehmeän löylynautinnon.

 » Paras polttopuu on puhdasta, kuivaa, 

kunnon puuta. Ethän käytä roskia kiukaan 

lämmittämisessä!

 » Sytytä polttopuut päältä – ethän laita tuli-

pesää täyteen aluksi, oikea määrä on noin 

puolet suuluukun korkeudesta.

 » Pari puuklapia sopivin aikavälein riittää 

lämmön ylläpitämiseen.

 » Riittää, kun tuhkaluukku on vain raollaan. 

 » Ja muistathan, että oikeanlainen liekki 

palaa rauhallisesti.

 »  Suosittelemme käytettäväksi puukiukaissa 

Ø 10–15 cm oliviinidiabaasikiuaskiviä ja 

sähkökiukaissa Ø 5–10 cm oliviinidiabaasi-

kiuaskiviä (poikkeuksena Velvet 20, Stony 20 

ja Löylyvalmis). Tarkemmat kiuaskohtaiset 

suositukset löydät asennus- ja käyttöoh-

jeista.

 » Katso myös opasvideomme miten kiuaski-

vet asennetaan oikein. Pari pientä vinkkiä 

parantaa löylyjä melkoisesti. www.narvi.fi

Sauna päälle, oikein!
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Sähkölämmitteiset
kiukaat

Stonet s. 20Narvi NC Electric s. 18

Löylyvalmis s. 22Narvi NM s. 21

Softy s. 19

Velvet Electric s. 17Slim s. 16Trio s. 15
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Pienen suojaetäisyyden ansiosta kiukaan 
sijoittaminen on helppoa myös pieneen 
saunaan.

Kiukaan toimitukseen kuuluu erillinen 
ohjausyksikkö.

Laudekaulus ja 10 m ohjausyksikön kaapeli 
saatavana lisävarusteena.

»

»

»

Narvi Trio
Tyylikäs ja näyttävä

Suunnittelun lähtökohtana on ollut kiukaan helppo 

sijoittelu, tyylikäs ja moderni ulkomuoto yhdistettynä 

nautinnolliseen saunomiselämykseen. Ainutlaatui-

sen muotonsa tämä kiuasuutuus on saanut perin-

teitä vaalien Kota -tuotemerkin logon muodosta.  

Kiukaan näyttävä ulkomuoto on saatu aikaan käyt-

tämällä yläosassa valukiveä ja alaosassa terästä. 

Tämä modernin saunatilan sähkökiuas on helppo 

yhdistää vaalean että tumman saunatilan värimaa-

ilmaan. Ohjausyksikön johdon pituus on 3 metriä ja 

kiukaassa on erillinen termostaatti.

Trio 6,8 kW / 9 kW

Löylyhuoneen koko 5–8 m³ / 8–14 m³

Korkeus 100 cm

Leveys 39,5 cm

Syvyys 39,5 cm

Kokonaispaino 90 kg 

Kivimäärä 
(Ø 5–10 cm) 40 kg

Ulkokuori valukiveä sekä maalattua 
terästä

Uutuus!
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Kestävä ulkokuori on mattapintainen.

Kiukaan toimitukseen kuuluu erillinen 
ohjausyksikkö.

Laudekaulus ja korotusjalka saatavana 
lisävarusteena.

»

»

»

Narvi Slim
Mahdollisuuksiin 
muotoiltu

Narvi Slimin ulkomuoto antaa uusia mahdollisuuk-

sia kiukaan sijoittelulle. Slim seisoo omalla jalallaan, 

sen voi upottaa lauteisiin tai sijoittaa kapeaankin 

tilaan. Kiukaan leveä muoto jakaa löylyn tasaisesti 

saunaan. Poikkeavan muotonsa ansiosta kiuas on 

helppo sijoittaa pieneenkin saunaan. Ohjausyksi-

kön johdon pituus on 3 metriä ja kiukaassa on eril-

linen termostaatti.

Slim 6 kW / 9 kW

Löylyhuoneen koko 5–8 m³ / 8–14 m³

Korkeus 70 cm

Leveys 62 cm

Syvyys 24 cm

Kokonaispaino 47 kg 

Kivimäärä 
(Ø 5–10 cm) 30 kg

Ulkokuori maalattu musta tai valkoinen
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Velvet  
Electric
Laatua arvostavalle!

Laadukas kiuas on mattamustaksi  
maalattua terästä.

Kivet tulevat näyttävästi esille säleikön 
ansiosta.

Kiukaasta saatavana kolmea tehoa: 
6,8 kW, 9,0 kW ja 10,5 kW.

Näyttävä Narvi Velvet löytyy myös sähkölämmit-

teisenä kolmella eri teholla. Vakiona toimitukseen 

kuuluvan erillisen ohjausyksikön ansiosta kiuas on 

helppo laittaa päälle ja säätää lämpötila halutulle 

tasolle. Ohjausyksikön johdon pituus on 3 metriä ja 

kiukaassa on erillinen termostaatti. Kiukaaseen on 

saatavilla myös asennuksen viimeistelevä laude-

kaulus.

Kiukaassa on kaksiosainen vaippa, joka helpottaa 

kivien ladontaa. Iso kivimäärä takaa pitkät ja peh-

meät löylyt. Velvet Electric on laatua arvostavan 

saunojan valinta!

»

»

»

Lisävarusteena Velvet Electric Asennuskaulus, 

jonka avulla upotat kiukaan helposti ja tyylik-

käästi lauteisiin.

Velvet Electric 6,8 / 9,0 / 10,5 kW

Löylyhuoneen koko 5–8 / 8–14 / 10–18 m³

Korkeus 115,7 cm

Halkaisija 35,2 cm

Kokonaispaino 161 kg 

Kivimäärä 
(Ø 5–10 cm) 140 kg

Ulkokuori mattamustaksi maalattu teräs
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Narvi 
NC Electric
Eleetöntä tyylikkyyttä

Narvi NC on eleettömän tyylikäs ja korkealaatuinen 

sähkökiuas. Helppokäyttöinen kiuas tarjoaa miellyt-

tävät löylyt ja lämpiää nopeasti saunomislämpöti-

laan. 

Kiuas on saatavana valkoiseksi tai mustaksi 

maalattuna tai ruostumattomana teräksisenä. 

Kiukaan mukana toimitetaan erillinen ohjausyk-

sikkö, joka voidaan asentaa löylyhuoneeseen tai 

sen ulkopuolelle. Ohjausyksikön johdon pituus 

on 3 metriä ja kiukaassa on erillinen termostaatti. 

Pienten suojaetäisyyksien ansiosta kiuas 
voidaan upottaa tyylikkäästi lauteisiin.

Kiukaan päälläoloaikaa ja lämpötilaa  
säädetään ohjausyksiköstä.

Kiukaasta on saatavana kahta tehoa:  
6 kW ja 9 kW.

NC Electric 6 kW / 9 kW

Löylyhuoneen koko 4–9 m³ / 9–15 m³

Korkeus 52 cm

Leveys 44 cm

Syvyys 32 cm

Kokonaispaino 40 kg 

Kivimäärä 
(Ø 5–10 cm) 30 kg

Ulkokuori maalattu musta, valkoinen tai 
ruostumaton teräs

»

»

»

Kuva on luotu Narvin saunasimulaattorilla.
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Softy Asennuskaulus

Softy
Tyylikkäästi upotettavissa

Softy on tyylikäs, pylväsmäinen sähkökiuas, jossa 

hyvät löylyominaisuudet yhdistyvät uuden muotoi-

lun kanssa. Kiukaan muoto takaa pitkät ja pehmeät 

löylyt veden päästessä tasaisesti valumaan pitkin 

kiukaan kiviä.

Kiukaan suuri kivimäärä varaa hyvin lämpöä ja 

yhdessä elektronisen termostaatin kanssa se pitää 

lämpötilan miellyttävän tasaisena sekä juuri halu-

tulla tasolla. Kiukaan alaosa on ruostumatonta 

terästä ja kivikori on kromattua terästä.

Kiukaan toimitukseen sisältyy erillinen ohjausyk-

sikkö, josta säädellään lämpötilaa, ajastinta ja 

päälläoloaikaa. Ohjausyksikön johdon pituus on  

3 metriä ja kiukaassa on erillinen termostaatti.

Kiukaasta saatavana kolme tehoa: 6,8 kW, 
 9 kW ja 10,5 kW.

Suuri kivimäärä varaa hyvin lämpöä ja pitää 
löylyhuoneen lämpötilan pitkään  
miellyttävänä.

Asennuskauluksen avulla upotat  
tyylikkäästi lauteisiin.

Softy 6 kW / 9 kW / 10,5 kW

Löylyhuoneen koko 5–8 m³ / 8–14 m³ / 10–18 m³

Korkeus 121 cm

Halkaisija 35 cm

Kokonaispaino 135 kg 

Kivimäärä 
(Ø 5–10 cm) 120 kg

Ulkokuori ruostumaton teräs, kromattu 
teräs

»

»

»
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Stonet
Paljon pienessä tilassa

Linjoiltaan elegantti Narvi Stonet sopii moderniin 

saunaan. Laajalla alalla olevista kiuaskivistä syntyy 

suuri höyrystymispinta – pääset nauttimaan kos-

teista ja pehmeistä löylyistä. Pienten suojaetäisyyk-

sien ansiosta kiuas soveltuu mainiosti pieneenkin 

löylyhuoneeseen. 

Kiukaan mukana toimitetaan ohjausyksikkö, joka 

voidaan sijoittaa löylyhuoneeseen tai viereiseen 

huoneeseen. Ohjausyksikön johdon pituus on 3 

metriä. Elektronisen termostaatin avulla saunan 

lämpötila voidaan säätää asteen tarkkuudella.

Sopii pieneenkin löylyhuoneeseen;  
saatavana myös kulma-asennusteline. 

Saunan lämpötila voidaan säätää asteen 
tarkkuudella.

Kiukaan ulkokuori on ruostumatonta 
terästä.

Stonet kulma-asennusteline.

Stonet 6 kW / 9 kW

Löylyhuoneen koko 5–8 m³ / 8–14 m³

Korkeus 88 cm

Leveys 43 cm

Syvyys 31 cm

Kokonaispaino 80 kg 

Kivimäärä 
(Ø 5–10 cm) 60 kg

Ulkokuori ruostumaton teräs

»

»

»

Kuva on luotu Narvin saunasimulaattorilla.
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Narvi NM
Varma peruskiuas

Narvi NM on helppokäyttöinen ja kestävä perus-

kiuas. Kiuas on valmistettu korkealuokkaisista 

materiaaleista ja suuren kivitilansa ansiosta se 

antaa hyvät löylyt. 

Kiukaasta on saatavana kahta tehoa: 6 kW ja 9 

kW. Värivaihtoehdot: harmaa, harjattu ruostumaton 

teräs ja musta.

NM 6 kW / 9 kW

Löylyhuoneen koko 6–9 m³ / 9–15 m³

Korkeus 58 cm

Leveys 43 cm

Syvyys 28 cm

Kokonaispaino 40 kg 

Kivimäärä 
(Ø 5–10 cm) 30 kg

Ulkokuori maalattu tai ruostumaton teräs

Helppokäyttöinen ja kestävä peruskiuas.

Suuren kivitilansa ansiosta tarjoaa hyvät 
ja nautinnolliset löylyt.

Kiuasta saatavana kahta tehoa:  
6 kW ja 9 kW.

»

»

»
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Löylyvalmis
Aina valmiina!

Narvi Löylyvalmis on moderni löylynlähde sekä 

muotoilultaan että tekniikaltaan. Varaava Löylyval-

mis -kiuas on energiataloudellinen hyvän lämpö-

eristyksen ansiosta. Kiuas antaa runsaan ja mehe-

vän kostean löylynautinnon. Löylyvalmis soveltuu 

perheille, jotka haluavat saunoa ajankohtaa sen 

tarkemmin suunnittelematta.

Kiukaassa on erillinen ohjausyksikkö, josta on vai-

vatonta säätää kiukaan lämpötilaa. Ohjausyksikön 

voi asentaa saunaan tai pukuhuoneen puolelle. 

Ohjausyksikön johdon pituus on 10 metriä. 

Kiukaassa tulee käyttää isoja, halkaisijaltaan 10–15 

cm, lohkottuja kiuaskiviä. Kiukaasta on saatavana 

kahta tehoa: 6 kW ja 9 kW.

Valmis saunottavaksi jo muutaman  
minuutin kuluttua!

Löylyvalmis -kiukaassa on säätöjalat, jotka 
helpottavat kiukaan asennusta kaltevalle 
alustalle.

Kiukaan etuosassa lasilevyn takana on 
led-valot, jotka palavat aina kun kiuas on 
kytketty päälle.

Löylyvalmis 6 kW / 9 kW

Löylyhuoneen koko 5–9 m³ / 10–14 m³

Korkeus 82 cm

Leveys 50 cm

Syvyys 60 cm

Kokonaispaino 118 kg 

Kivimäärä 
(Ø 10–15 cm) 80 kg

Ulkokuori ruostumaton teräs

»

»

»

Kuva on luotu Narvin saunasimulaattorilla.
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Ultra & Ultra Big
Suurkiukaat suuriin löylyihin
Narvi Ultra ja Ultra Big -kiukaat on suunniteltu suuriin saunoi-

hin ja ne on tehty kestämään vaativaa käyttöä. Kiukaat tarjoavat 

erinomaiset löylyt suurellekin joukolle. Kiukaan osat on tehty kor-

roosiota ja kulutusta kestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Narvi Ultra -kiukaista on saatavana neljä tehoa: 9 kW, 10,5 kW, 

12 kW ja 15 kW. Myös Narvi Ultra Big -kiukaista on saatavana 

neljä tehoa: 18 kW, 24 kW, 30 kW ja 33 kW.

Ultra Big -kiuas lämmittää todella isotkin, jopa 66 m3 

kokoiset löylyhuoneet.

Ultra-kiukaat kestävät kovaakin käyttöä.

Monipuolinen valikoima eri tehoisia malleja.

Ultra Ultra Big

Korkeus 66 cm 67 cm

Leveys 44 cm 86 cm

Syvyys 49 cm 50 cm

Kokonaispaino 71 kg 177 kg

Kivimäärä 
(Ø 5–10 cm) 50 kg 120 kg

Ulkokuori ruostumaton teräs ruostumaton teräs

Ultra 9 kW, 10,5 kW Ultra 12 kW, 15 kW Ultra Big 18 kW, 24 kW Ultra Big 30 kW, 33 kW

Kaikki sivut 120 mm 160 mm 160 mm 200 mm

Ylös 1 400 mm 1 400 mm 1 400 mm 1 500 mm

Mitat

Suojaetäisyydet palava-aineisiin materiaaleihin

»

»
»

Ohjausyksiköt helpottavat  
jokapäiväistä käyttöä
Kiukaan toimintoja ohjataan monipuolisella, erillisellä 

ohjausyksiköllä. Ohjausyksiköllä pystyt ajastamaan 

päivä- ja viikkotoiminnot. Erillinen termostaatti huolehtii 

oikean lämpötilan säilymisen. 

Teho 9 kW 10,5 kW 12 kW 15 kW

Löylyhuoneen koko 8–12 m3 9–15 m3 10–18 m3 14–24 m3

Teho 18 kW 24 kW 30 kW 33 kW

Löylyhuoneen koko 18–30 m3 27–40 m3 40–56 m3 46–66 m3

Tekniset tiedot: Ultra

Tekniset tiedot: Ultra Big
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Lisäosat & tarvikkeet
Kota-lisäosat ja -tarvikkeet ovat yhteensopivia Narvi-kiukaiden kanssa.

Muuripadat

Kota Muuripadat lämmittävät kerralla suuria määriä vettä. 

Kerran lämmitetty vesi pysyy tulenkestävän vermikuliitti-

massaeristyksen ansiosta lämpimänä jopa vuorokauden. 

Sisäpata on kulutusta kestävää ruostumatonta terästä ja 

se on helppo nostaa pois puhdistusta varten. Muuripatoja 

on saatavana 50 ja 80 litran kokoisina. 

Kivikorit

Kivikorilla voidaan hyödyntää myös hormin lämpö. Löylyt 

ovat pidemmät kun löylyvesi valuu Kivikorin kivistä alas 

kiukaan kiville. Kivikoreja voidaan asentaa myös pääl-

lekkäin, jolla saadaan saunaan tyylikäs ilme. Kivikori on 

saatavana mustana ja ruostumattoman teräksen värisenä. 

Kivikorin halkaisija 25 cm ja korkeus 40 cm.

 

Yhdyshormit

Yhdyshormit on valmistettu 2,0 mm teräslevystä ja maa-

lattu kuumuutta kestävällä maalilla. Kattavalla valikoimalla 

Kota Yhdyshormeja asennat kiukaat ja tulisijat hankaliin-

kin kohteisiin. Katso tarkemmat tiedot ja mitat: www.

narvi.fi

Vesisäiliö

Kota Piippusäiliö liitetään kiukaan yhdyshormiin, jolloin 

vesi lämpiää kiukaan lämmityksen yhteydessä. Säiliö voi-

daan kääntää joko oikealle tai vasemmalle puolelle kiu-

asta. Säiliön tilavuus on 30 litraa ja se on valmistettu ruos-

tumattomasta teräksestä. Mallistossa on nyt myös Kota 

piippusäiliö 15. Piippusäiliö vie vain vähän tilaa kiukaan 

kivitilan päältä, koska on hormin kanssa saman levyinen.
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Suojaratkaisut

Nyt saatavilla valmiit ratkaisut suojaetäisyyksien turval-

liseen pienentämiseen eri tulisijoille. Suojien avulla estät 

myös veden roiskumisen puuseinään sekä hirsien saumoi-

hin. Suojat on valmistettu tyylikkäästä harjatusta ruostu-

mattomasta kromiteräksestä. Valmiilla suojilla viimeistelet 

asennuksen. 

Suojaseinillä säästetään tilaa ja saadaan enemmän mah-

dollisuuksia sijoittaa kiuas haluttuun kohtaan. Suojaseiniä 

on saatavilla yksin– tai kaksinkertaisella suojauksella. 

Yksinkertaisia suojaseiniä on saatavilla kahta eri kokoa ja 

niiden avulla tulisijan suojaetäisyyksiä voidaan pienentää 

50 %. Kaksinkertaisia suojaseiniä on saatavilla kolme eri-

laista, jotka voidaan tarvittaessa koota yhdeksi kokonai-

suudeksi. Suojaetäisyyksiä voidaan pienentää jopa 75 % 

kaksinkertaisten suojaseinien asennuksella.

Kiuaskivet

Kestävärakenteiset, perinteiset Kota Kiuaskivet ovat saatavana 5–10 cm ja  

10–15 cm kokoisina, 20 kg:n pakkauksissa. Pyöristetyt Kota Kiuaskivet ovat  

5–10 cm kokoisia ja saatavana 15 kg:n pakkauksissa. Pintakiviksi tarkoitetut  

valkoiset Kota Kiuaskivet soveltuvat käytettäväksi kaikissa sähkö- ja jatkuva- 

lämmitteisissä kiukaissa. Yhden laatikon kivimäärä on 10 kg.

Asennusalustan avulla kiuas voidaan asentaa saunaan, 

jossa on puulattia tai laattalattia, jonka alla on lattialäm-

mitys tai vedeneristys. Lattian ollessa kalteva alustaa voi-

daan käyttää säätöjalkojensa ansiosta kiukaan suorista-

miseen. Asennusalusta on valmistettu ruostumattomasta 

teräksestä. Sopivan kokoinen alusta valitaan kiukaan koon 

mukaan. Asennusalustoja on saatavilla viittä eri mallia. 

Suojaratkaisuvalikoimaan kuuluu myös kattosuoja, edus-

pelti ja hormisuoja. Tarkemmat tiedot suojaratkaisuista 

löytyy alla olevasta taulukosta.

Eduspelti Asennusalusta Kattosuoja Suojaseinä,
yksinkertainen

Suojaseinä,
kaksinkertainen

Hormisuoja

921126 Suojaseinä 1, yksinkertainen, rst 65 x 3 x 115

921125 Suojaseinä 2, yksinkertainen, rst 75 x 3 x 115

804001 Suojaseinä 1, kaksinkertainen, rst 76 x 3,7 x 123

804002 Suojaseinä 2, kaksinkertainen, rst 65 x 3,7 x 123

804003 Suojaseinä 3, kaksinkertainen, rst 59 x 3,7 x 70/123

921122 Eduspelti kiukaan eteen, rst 55 x 45

Suojaratkaisujen mitat (cm)

921123 Hormisuoja, rst Ø 25 x 50

921124 Kattosuoja, rst 65 x 65

921117 Asennusalusta, rst 55 x 62

921121 Asennusalusta, rst 60 x 75

921119 VS kiukaan asennusalusta, rst 55 x 75

802136 8-kulmainen asennusalusta, rst 60 x 60
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Tekniset tiedot:

Sähkölämmitteiset kiukaat

Tekniset tiedot:

Puulämmitteiset kiukaat

NC Stony / Velvet Löylymestari Narvi 30 Narvi 50

Sivuille 150 mm 150 mm 250 mm 350 mm 500 mm

Eteen 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 1 000 mm

Ylös 1 250 mm 1 220 mm 1 100 mm 1 250 mm 1 250 mm

Taakse 150 mm 200 mm 250 mm 350 mm 500 mm

Kaikki 6 kW:t kiukaat Kaikki 9 kW:t ja 10,5 kW:t kiukaat

Sulake 3 x 10 A 3 x 16 A

Liitäntä 400V 3N mm2 5 x 1,5 5 x 2,5

Suojaetäisyydet palava-aineisiin materiaaleihin:

Suojaetäisyydet palava-aineisiin materiaaleihin:

Sähkötekniset tiedot:

Liitinhormin etäisyydet:

NM 6 kW / 9 kW NC Stonet 6 kW Stonet 9 kW Slim Trio

Sivuille 50 mm / 100 mm 50 mm 30 mm 50 mm 60 mm 50 mm

Eteen 80 mm / 100 mm 20 mm 250 mm 250 mm 60 mm 50 mm

Ylös 1 150 mm 1 150 mm 1 000 mm 1 000 mm 1200 mm 900 mm

Taakse 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 60 mm 50 mm

Lattiaan 120 mm 120 mm 30 mm 30 mm 30mm 30 mm

Softy  
6,8 kW / 9 kW Softy 10,5 kW Löyly-

valmis
Velvet Electric  
6,8 kW / 9 kW 

Velvet Electric  
10,5 kW

Sivuille 120 mm 150 mm 50 mm 120 mm 150 mm

Eteen 120 mm 150 mm 20 mm 120 mm 150 mm

Ylös 700 mm 850 mm 1 000 mm 750 mm 950 mm

Taakse 120 mm 150 mm 50 mm 120 mm 150 mm

Lattiaan 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

NC 16-20 NC 24 NC 20 VS Stony Velvet Löyly-
mestari 30 50

Liitinhormin ulkohalkaisija 119 mm 119 mm 119 mm 119 mm 119 mm 119 mm 119 mm 145 mm

Liitinhormin alareunan 
korkeus lattiasta 58 cm 62 cm 54 cm 61,5 cm 60 cm 78 cm 71 cm 174 cm*

*) Liitäntä suoritetaan kiukaiden päältä. Mukana seuraa 60˚:een liitosputki.
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Teräshormi 15 Teräshormi 24

Sisäputken halkaisija (Ø) 125 mm 150 mm

Ulkoputken halkaisija (Ø) 255 mm 280 mm

Jatko-osat, eristetyt 30 cm / 60 cm / 120 cm 60 cm / 120 cm

Liitosputket, eristämättömät 100 cm 13 cm

Suojaetäisyydet

Eristetyt osat 70 mm 70 mm

Liitosputket, eristämättömät 100 mm 100 mm

Kota Teräshormi on laadukas ja turvallinen valinta 

kiukaisiin ja tulisijoihin. Toimituspaketti sisältää valmiin, 

turvallisen ratkaisun hormin läpivientiin katosta tai väli-

pohjasta. Toimitus sisältää savupellin.

Kota Teräshormi 15:n (Ø 125 mm) eristetty osa on 

1 500 mm pitkä ja sisältää kaikki asennuksessa tarvit-

tavat 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 

2 400 mm pitkä ja sisältää kaikki asennuksessa tarvit-

tavat osat. Peruspaketin kokonaismitta on n. 2 530 mm 

ilman jatko-osia. Hormiin on saatavana jatko-osat: 

600 mm ja 1 200 mm.

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

Hormin ulkovaippa on mustaksi kuuma-kesto-
maalilla maalattua sinkittyä terästä.

Sisäputki ruostumatonta terästä, vahvuus 1 mm.

Turvallisella Kota Teräshormilla on T600 palo-
turvallisuusluokkaan oikeuttava CE-hyväksyntä.

Kota hormisäiliön tilavuus on 22l. 
Se on liitettävissä ainoastaan Kota 
hormi 15- peruspaketin kanssa.

»

»

»
»

»

Kota Teräshormit 
15 & 24 
Kaikki yhdessä paketissa!

Kota Teräshormi 15:



Narvi-kiukaat tarjoavat monipuolisen ja laa-

dukkaan valikoiman puu- ja sähkölämmitteisiä 

kiukaita arjen nautinnollisiin löylyhetkin. Kaikki 

kiukaat ovat Suomessa suunniteltuja ja valmis-

tettuja.

NARVI Oy pidättää oikeudet tuotteisiin tuleviin muutoksiin.

Löydä sopivin kiuas löylyhuoneeseesi:  

 
kiuasvalitsin.fi

Inspiroidu sauna-simulaattorin avulla!  

Näet esimerkkejä esitteen sivuilla. 
narvi.fi

Nyt on kiukaan valinta helppoa! 

Yrittäjäntie 14, FI-27230 Lappi 

p. 0207 416740 

www.narvi.fi
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