
Kertalämmitteiset

AK-kiukaat
TUOTEMALLISTO 2014

Aidon 
lämmön 
lähteillä.



Legendaarisen Aito AK-kiukaan pitkistä ja peh-

meän hapekkaista löylyistä on moni löytänyt 

saunomisen syvimmän olemuksen. Ainutlaa-

tuinen kiuas tarjoaa yhdellä lämmityksellä löylyt 

vielä seuraavana aamunakin. 

AK-kiuas on jäljittelemätön oman tiensä kulkija. 

Sen korkealuokkaiset materiaalit takaavat löy-

lynautinnon seuraavallekin sukupolvelle. Ker-

talämmitteisellä Aito-kiukaalla saunotaan niin 

kaupungissa, metsän siimeksessä kuin meren 

rannassakin.

Kaikki Aito-kiukaat ovat Suomessa suunniteltuja 

ja valmistettuja.

Legendaarinen & jäljittelemätön
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SUOJAETÄISYYDET SIVULLA 9. Valurautainen luukku, 

arina ja sisäkansi tekevät 

kiukaasta pitkäikäisen.

47 57 57K
Aito AK-
47 / 57 / 57K

Aito AK-kiukaat ovat perinteisiä, kertalämmitteisiä kiukai-

ta, joilla voit saunoa yhdellä lämmityksellä seuraavaan aa-

muun. Mahtava kivimäärä mahdollistaa juuri halutunlaiset, 

hapekkaat löylyt, joita on helppo säädellä. Ainutlaatuinen, 

erittäin kestävä, emaloitu teräsvaippa tekee kiukaista pit-

käikäisen ja helpon hoitaa. 

Lämmitysaika ja puunkulutus pienenevät merkittävästi kiu-

kaan toimitukseen kuuluvien keraamisten kiuaskivien tai 

vaihtoehtoisesti oliviinikivien ansiosta. Molempien kivien 

lämmönkestävyys on ensiluokkainen, minkä ansiosta ne 

ovat erittäin kestävät ja pitkäikäiset.  

Kiukaan tulipesä muodostuu tulenkestävästä massasta 

valetuista elementeistä. Kivitila on vuorattu tulitiilillä. Kiuas 

toimitetaan asennusvalmiina osina, jotka kootaan ilman 

laastia kiukaan sijoituspaikalla.

 » Mukana toimitettavien kivien ja parantuneen 

lämmöneristyksen ansiosta lämmitysaika ja 

puunkulutus puolittuvat!

 » Aito ja alkuperäinen AK-kiuas tarjoaa pehmeät 

löylyt vielä seuraavanakin aamuna.

 » Suuren kivimäärän ansiosta saadaan pitkät ja 

hapekkaat löylyt.

 » Saatavana kolme mallia: AK-47, AK-57 ja AK-57K.

KERTALÄMMITTEINEN KIUASMALLISTO

Tekniset tiedot AK-47 AK-57 AK-57K

Löylyhuoneen koko 8–12 m³ 9–20 m³ 11–23 m³

Korkeus 101 cm 116 cm 138 cm

Halkaisija 47 cm 57 cm 57 cm

Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta 128 cm *) 146 cm *) 173 cm *)

AK-47 AK-57 AK-57K

Kokonaispaino / Kivimäärä 250 kg / 65 kg 360 kg / 95 kg 435 kg / 135 kg

Liitinhormin ulkohalkaisija  150 mm 150 mm 150 mm

Ulkokuori musta, emaloitu musta, emaloitu musta, emaloitu

KATSO LISÄOSAT JA TARVIKKEET SIVULTA 10.

Korotettu AK-kiuas sopii 

perinteiseen, korkeaan 

löylyhuoneeseen.

KIUKAISSA TYYLIKÄS EMALIPINTA

Kiukaan vaippa on 

eristetty ja eristys 

suojattu ruostumatto-

malla teräspellillä. 

Kiukaat tulee aina asentaa palonkestävälle, tukevalle alustalle. 

Kiuas lämpiää myös alaspäin, joten kiukaan alla mahdollisesti 

oleva kosteussulku tai lattialämmitys on suojattava liialta lämmöltä.

*) Kiuas 50 mm irti takana olevasta hormista, yhdyshormi 60° kulmalla.

54



TEKNISET TIEDOT SEURAAVALLA AUKEAMALLA

Suuret
Aito AK -kiukaat

Suuret AK-kiukaat on tarkoitettu isoihin löylyhuoneisiin, 

joissa isokin joukko nauttii legendaarisista Aito-löylyistä. 

Kertalämmitteisellä AK-kiukaalla voidaan saunoa yhdellä 

lämmityksellä seuraavaan aamuun. 

Kiukaasta on saatavana neljä mallia. AK-68 -mallissa kiu-

kaan vaippa on helppohoitoista ja erittäin kestävää, mustaa 

emaloitua teräslevyä. Muissa malleissa vaippa on mustaksi 

maalattua teräslevyä.

Lämmitysaika ja puunkulutus pienenevät merkittävästi kiu-

kaan toimitukseen kuuluvien keraamisten kiuaskivien tai 

vaihtoehtoisesti oliviinikivien ansiosta. Molempien kivien 

lämmönkestävyys on ensiluokkainen, minkä ansiosta ne 

ovat erittäin kestävät ja pitkäikäiset.  

Tulipesä muurataan sijoituspaikalla kiukaan mukana toimi-

tettavista tiilistä ja tulitiilistä.

AK-68 / AK-78 / AK-95 / AK-110

Kiukaan vaippa on 

eristetty ja eristys 

suojattu ruostumatto-

malla teräspellillä. 

 » Mukana toimitettavien kivien ja 

parantuneen lämmöneristyksen ansiosta 

lämmitysaika ja puunkulutus puolittuvat!

 » Suuren kivimäärän ansiosta saadaan pitkät 

ja hapekkaat löylyt.

 » Valurautainen luukku, arina ja sisäkansi 

tekevät kiukaasta pitkäikäisen. 

 » Legendaarinen kiuas suuriin löyly- 

huoneisiin.

Kiukaat tulee aina asentaa palonkestävälle, tuke-

valle alustalle. Kiuas lämpiää myös alaspäin, joten 

kiukaan alla mahdollisesti oleva kosteussulku tai 

lattialämmitys on suojattava liialta lämmöltä.
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Tekniset tiedot AK-68 AK-78

Löylyhuoneen koko 14–26 m³ 19–30 m³

Korkeus 139 cm 140 cm

Halkaisija 68 cm 78 cm

Kokonaispaino / Kivimäärä 680 kg / 200 kg 975 kg / 260 kg

Liitinhormin ulkohalkaisija 150 mm 210 mm

Ulkokuori musta, emaloitu musta, maalattu

Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta 177 cm *) 189 cm *)

Tekniset tiedot AK-95 AK-110

Löylyhuoneen koko 24–34 m³ 31–40 m³

Korkeus 146 cm 158 cm

Halkaisija 95 cm 110 cm

Kokonaispaino / Kivimäärä 1 360 kg / 440 kg 2 375 kg / 600 kg

Liitinhormin ulkohalkaisija 210 mm 290 mm

Ulkokuori musta, maalattu musta, maalattu

Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta 193 cm *) 204 cm *)

Suuret Aito AK-kiukaat

Suojaetäisyydet Kaikki AK-kiukaat

Sivuille 500 mm

Eteen 1 000 mm

Ylös 1 200 mm

Taakse 500 mm

Kiukaan ja ympäröivän rakenteen väliin on jäätävä vähintään 50 mm rako.

Lattian suojaus 

Kiukaat tulee aina asentaa palonkestävälle, tukevalle alustalle. Kiuas lämpiää myös alaspäin, joten 

kiukaan alla mahdollisesti oleva kosteussulku tai lattialämmitys on suojattava liialta lämmöltä.

*) Kiuas 50 mm irti takana olevasta hormista, yhdyshormi 60° kulmalla.

AK 57K–AK 110 -kiukaiden saunan korkeudeksi suositellaan min. 2 700 mm,  

jotta lauteet ovat riittävän ylhäällä suhteessa kiukaan pintaan.
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Lisäosat & tarvikkeet

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.

Teräshormi

Kota Teräshormi on laadukas ja tur-

vallinen valinta kiukaisiin ja tulisijoihin. 

Hormin sisäputken sisähalkaisija on  

150 mm. Teräshormin perusosa sisältää 

kaikki asennuksessa tarvittavat osat. Li-

säksi saatavana on kahden pituisia jatko-

paloja, joiden avulla saat juuri tarvitsemasi 

pituisen hormin.

Kota Teräshormin ulkovaippa on kuu-

makestomaalilla mustaksi maalattua, 

sinkittyä terästä. Hormin eristys on pa-

lamatonta vuorivillaa ja sen sisäputki 

ruostumatonta terästä. Teräshormiin on 

saatavana musta, eristämätön, 500 mm 

pitkä yhdyshormi.

Hormi täyttää CE-vaatimukset ja siinä on 

myös huomioitu kotimaiset yläpohjaeris-

teiden paksuudesta johtuvat lisävaati-

mukset. Hormin paloluokka on T-600.

Keraamiset kivet ja oliviinikivet

AK-kiukaat toimitetaan vaihtoehtoisesti joko keraamisten 

kivien tai oliviinikivien kanssa. Niiden ansiosta puunkulu-

tus ja lämmitysaika pienenevät merkittävästi. Voit nauttia 

ainutlaatuisista AK-kiukaan löylyistä useammin ja nope-

ammin. AK-47 ja AK-57 -kiukaiden keraamiset kivet läm-

piävät punahehkuisiksi jo reilussa 1,5 tunnissa. 

Keraamiset kivet ladotaan niin, että isot kuulat tulevat 

alimmaisiksi ja kuulat pienenevät pintaa kohti. Päälle ase-

tetaan tetran muotoiset kivet, joilla tulen virtausnopeutta 

säädellään. Keraamisille kiville annetaan kotikäytössä vii-

den vuoden takuu.

Saneeraussarja

AK-47 ja AK-57 kertalämmitteisiin kiukaisiin on saatava-

na saneerausarja. Se sisältää: keraamiset kivet, uuden, 

valmiiksi eristetyn ylävaipan, jonka ruostumaton sisäkuori 

suojaa eristettä sekä uudet tulitiilet. Saneeraussarja on 

helppo ja edullinen tapa pidentää kiukaasi ikää. Uusia ki-

viä ei tarvitse vaihtaa vuosiin ja lämmitysaika sekä puun-

kulutus puolittuvat. Ympäristöystävällistä ja kätevää!
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Kota-lisäosat ja -tarvikkeet ovat yhteensopivia Aito AK-kiukaiden kanssa.



Yrittäjäntie 14, FI-27230 Lappi 

p. 0207 416740 

www.narvi.fi

Kertalämmitteisten AK-kiukai-

den lisäksi löydät valikoimista: 

jatkuva- ja sähkölämmitteiset 

Aito-kiukaat sekä laajan Aito-

takkaluukkuvalikoiman. Kaikkia 

Aito-tuotteita yhdistävät tinkimä-

tön laatu, yksilöllisyys ja pitkät 

perinteet.

www.aito-kiukaat.fi
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