
Tulikiven kiuasperhe kasvaa elektronisesti ohjattavalla Sumu-kiukaalla
Tulikiven sähkökiuasperhe laajenee uudella linjakkaalla ja helppokäyttöisellä Sumu E-kiukaalla. Uutta Sumu E-sähkökiuasta
ohjataan elektonisella ohjauskeskuksella, mikä mahdollistaa kiukaan integroimisen lauteisiin. Mekaanisia ja näkyviä
käyttökytkimiä ei ole.

Turvallinen ja helppokäyttöinen

Tulikivi tuo nyt myyntiin uuden helppokäyttöisen Sumu E -sähkökiukaan, jota ohjataan elektronisella Tulikivi Control -ohjauskeskuksella. Kiuas
on myös yhdistettävissä KNX-taloautomaatiojärjestelmään ilman erillistä ohjauskeskusta. Aiemmin Sumu-kiuasta on saanut ainoastaan
mekaanisella kello-ohjauksella. Sumu E -sähkökiuas mahdollistaa kiukaan integroimisen lauteisiin. Lisäksi saunahuoneen lämpötilaa voidaan
säätää asteen tarkkuudella. Tarkalla lämpötilan säädöllä kiukaan energiankulutusta voidaan laskea jopa 30 prosenttia. Kiukaan elektroniikka
mahdollistaa myös energiankulutuksen ja saunan käyttötuntien seurannan. Ohjauskeskuksen muistiin voidaan ohjelmoida erilaisia toimintoja
kuten erilaisia lämpötilansäätöjä.

Selkeä muotokieli

Sumu E-kiukaassa yhdistyvät linjakkuus, pyöreä muoto, kauniit yksityiskohdat, korkealuokkaiset materiaalit sekä huipputekniikka. Kiukaan
ilmeen viimeistelee valkoiset Tulikivi Deco White -koristekiuaskivet. Sumu E-sähkökiukaasta on saatavana erikokoisten löylyhuoneiden
tarpeisiin kolme eri teholuokkaa: 6,8 kW, 9,0 kW ja 10,5 kW.

- Muotokieleltään moderni Sumu on tukevarakenteinen ja pitkäikäinen. Se on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista. Koska kiukaan
kuorirakenteen pintalämpötilat ovat alhaiset, se on turvallinen valinta myös lapsiperheissä, kertoo Tulikiven saunaliiketoiminnan johtaja Martti
Purtola.
Matalan pintalämpötilan ansiosta Sumu E-kiukaan suojaetäisyydet ovat poikkeuksellisen pienet: 20 mm seinästä aina 900 mm korkeuteen asti
ja 50 mm siitä ylöspäin. Tämä antaa vapautta kiukaan sijoitteluun löylyhuoneessa.

Pehmeät löylyt ja tehokas lämmitys

Selkeälinjaisen pyöreän Sumu-kiukaan kivitilaan mahtuu 60 kiloa kiviä. Suuri kivimäärä tekee saunan löylyistä kosteat ja pehmeät. Kiukaan
runkorakenne mahdollistaa hyvän, kiukaan läpi kulkevan ilmavirtauksen, joka levittää lämmön tehokkaasti löylyhuoneeseen.

– Tyylikkään mattapintaista Sumu-sähkökiuasta on saatavana mustana ja valkoisena. Tulikivi tarjoaa kiukaisiin lisäksi tavallisten kiuaskivien
päälle pintakerrokseksi aseteltavia valkoisia Tulikivi Deco White -koristekiuaskiviä, joiden halkaisija on 5–10 cm.

Lisätietoja: saunaliiketoiminnan johtaja Martti Purtola, puh. 0207 636 463, martti.purtola@tulikivi.fi

Viestintä: viestintäjohtaja anu.vauhkonen@tulikivi.fi

Kuvapankki: www.tulikivi.fi -> medialle -> kuvapankki

Kuluttajatiedustelut: Tulikivi Oyj, puh. 0403 063 000

Jälleenmyynti: Tulikivi-studiot kautta maan

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikivi-konsernin, joka on maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen
valmistaja. Tulikivellä on kolme tuoteryhmää: Tulisijat, Saunat ja Sisustus. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja
bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on noin 60 miljoonaa euroa, josta viennin osuus on noin puolet. Tulikivellä työskentelee noin 400
ihmistä.


