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KANNATTIMIEN YLÄPINTA ON 120 MM ALLE LAUTEEN YLÄPINNAN. JOS LAUDE ON TILATTU 
ELEMENTTITOIMITUKSENA, TOIMITETAAN KANNATTIMET KUVASTA POIKETEN ELEMENTIN MITTAISINA JA 
NIIDEN SIJOITTELUSSA SEINÄÄN SOVELLETAAN TÄMÄN OHJEEN MALLIA. 

ASENNUS 

1. Mittaa ja merkkaa laudekannattimien paikat vastakkaisiin seiniin. 
kannattimen ja takaseinän väliin tulee jättää vähintään 10 mm rako.  

2. Laita laudekannattimen ja seinän väliin vanerilaput ja ruuvaa 
kannattimet tukevasti seinän runkoon tai panelin takana olevaan 
vaakakoolausrimaan.  

3. Mittaa seinän pituus ja katkaise lauteet 15 mm lyhyemmäksi kuin 
seinä.  

4. Asenna lauderunko paikoilleen. Lauderungon ruuvaaminen seinään 
lisää lauteen kantavuutta mutta ei ole välttämätöntä eritoten pienissä 
saunoissa.   

5. Jos olet hankkinut selkänojia tai lauteiden välilautoja, asenna ne 
erillisen ohjeen mukaisesti tässä vaiheessa paikoilleen.   

6. Nosta lauteen kannet paikoilleen.  

7. Kasaa jalkatuki paketissa tulevan ohjeen mukaan ja kiinnitä paikoilleen.  

8. Sauna on kylpyvalmis mutta tutustu myös lauteen hoito-ohjeeseen. 

VINKKI: Kaksi Pro-laudetta voidaan yhdistää toisiinsa esimerkiksi 
kulmarautojen avulla (ei sisälly toimitukseen).  
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PUUVALMIIN LAUTEEN HOITO-OHJE 
LAUDELÄHETYKSEN VASTAANOTTO 

Tarkasta lauteet heti lähetyksen saavuttua. Mahdolliset huomautukset on tehtävä 7 päivän kuluessa 
lähetyksen vastaanottamisesta ostopaikkaan tai kuljetusvauriotapauksissa kuljetuksen suorittajalle. 
Kuljetusliikkeen puhelinnumero löytyy rahtikirjasta. Mikäli tuote on virheellinen tai kuljetuksessa vioittunut, 
älä asenna lauteita. 

LAUTEIDEN SUOJAUS JA VARASTOINTI 

Muista suojata lauteet kosteudelta, mikäli et asenna lauteita heti. Valmistaja ei vastaa tuotteista jotka ovat 
vioittuneet puutteellisen suojauksen vuoksi. 

LAUDEKANNATTIMIEN ASENNUS 

Ennen panelointia tulisi laittaa vaakakoolausrimat laudekannattimien kohdalle. Näin saat kiinnitettyä 
laudekannattimet tukevasti seinään. Mikäli panelointi on jo tehty, tulee kannattimet kiinnittää 
pystykoolauksiin. Lauteiden valmistaja ei vastaa puutteellisesta tai virheellisesti asennetuista lauteista. 

LAUTEIDEN HOITO 

Lauteisiin kannattaa tehdä hionta noin neljän käyttökerran jälkeen. Näin saat sileän ja miellyttävän pinnan 
pitkäksi aikaa. Voit uusia hionnan tarvittaessa. Lauteet tulee käsitellä laudesuojalla (esim. parafiiniöljy) 
vähintään kerran vuodessa. Näin saat aikaan vettä ja likaa hylkivän pinnan. 

Pidä huolta lauteiden puhtaudesta ja saunan ilmanvaihdosta. Pitkäaikainen kosteus tummuttaa luontaisesti 
puupintoja minkä vuoksi on suotavaa, että kiuas on päällä 15-30 minuuttia saunomiskerran jälkeen. Myös 
lauteiden istuinosat nostetaan saunomisen jälkeen pystyyn. 

Lauteet kannattaa pestä käytöstä riippuen vähintään 2 kertaa vuodessa. Pesussa voidaan käyttää mietoja 
puupinnoille sopivia pesuaineita ja pehmeää harjaa. Pesun jälkeen kannattaa huolehtia saunan 
ilmanvaihdosta, jotta lauteet kuivuvat tehokkaasti. Vältä kuitenkin liian nopeaa kuivumista, jottei puu 
tämän takia halkeaisi. Saunan peseminen jokaisen käyttökerran jälkeen ei ole suotavaa tummumisen ja 
halkeamisen vuoksi. Valmistaja ei vastaa lauteiden puutteellisesta hoidosta johtuvista ongelmista. 

Näitä ohjeita noudattamalla pidät lauteesi uudenveroisena pitkään: 

 käsittele lauteet parafiiniöljyllä 1-4 kertaa vuodessa 

 käytä saunoessasi laudeliinoja 
 älä läträä veden kanssa 
 vältä lian kulkeutumista saunaan esim. jalkojen mukana 
 tyhjennä vesiastiat saunomisen jälkeen ja laita ne kuivumaan saunan ulkopuolelle 
 pidä kiuasta päällä saunomisen jälkeen 
 nosta lauteen istuinosat pystyyn kuivumaan saunomisen jälkeen 
 vältä pyykkien kuivaamista saunassa tai viereisessä kodinhoitohuoneessa 
 huolehdi saunan ilmanvaihdosta pitämällä venttiilit ohjeiden mukaisesti auki 
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