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TULIKIVI LANSERAR EN TÄLJSTENSUGN MED VIT BELÄGGNING 
Energieffektiva Hiisi-brasugnarna uppfyller de framtida utsläppsnormerna 
 
Tulikivi lanserar den nya vita versionen av den populära täljstensugnen Hiisi. Ugnen är tillverkad i 
naturlig täljsten och belagd med Tulikivis nya vita ytbeläggning Tulikivi Color. Den fräscht vita 
täljstensugnen Hiisi har utmärkta värmelagringsegenskaper. 
 
– Vi har lanserat Tulikivi Color, en vit ytbeläggning för Hiisi-täljstensugnarna, eftersom det finns efterfrågan på vita 
brasugnar när inredningstrenderna förändras. Under hösten har Tulikivi även utvecklat sitt servicekoncept så att 
även gamla täljstensugnar kan förses med vit ytbeläggning. Vi kommer också att lansera andra färger och nya 
ytbelagda produkter, berättar Tulikivis kommunikationsdirektör Anu Vauhkonen. 
 
Trots den kompakta storleken lagrar Tulikivis Hiisi-eldstäder effektivt värme, som frigörs i rummet i form av 
behaglig strålningsvärme. Hiisi-brasugnarna har också en utmärkt verkningsgrad och låga utsläpp, som redan i dag 
understiger världens strängaste utsläppsnormer som träder i kraft 2015. Trots den smäckra konstruktionen är 
Hiisi-modellerna hybridbrasugnar, vilket innebär att man kan bränna både pellets och ved i eldstaden utan extra 
utrustning.  
 
Rena former och vita fascinerande ytstrukturer 
Hiisi-brasugnarnas vågräta fräsning som designats i samarbete med 
Provoke ger dem en fascinerande ytstruktur som lättar upp 
täljstensytan. De moderna brasugnarnas rena linjer saknar synliga 
luftintag samt ask- och sotningsluckor som skulle bryta det visuella 
utseendet. I nybyggda hus leds förbränningsluften in utifrån via 
brasugnens undre del och i befintliga objekt via öppning för 
förbränningsluft från rummet. Askan töms via eldstadsluckan och 
sotningsluckorna har gömts under de yttersta stenarna på 
brasugnens lock. Det rena utseendet fullbordas av luckan som 
ligger i nivå med brasugnens yta. 
 
Som standardutrustning i Hiisi-brasugnarna följer en stor lucka med 
dubbelt glas som bidrar till att jämna ut värmeöverföringen till 
rummet. Handtaget har integrerats i luckans nedre kant och är 
elegant infällt i nivå med luckans yta. Luckan är försedd med ett 
lättanvänt reglage för förbränningsluft och rastret på luckans glas 
ramar in lågorna i eldstaden. 
 
 
Produktinformation: Leverans av Tulikivi Color börjar i maj 2013. 
Ytterligare information:                   Tulikivi Oyj, www.tulikivi.fi 

Marknads & Försäljningschef Magnus Ridderstad, tel: 0701-692 355, magnus.ridderstad@tulikivi.fi  
Kommunikation:  Ovland and Friends AB tel: 0706-317841 

Thomas Lundvall, thomas@ovlandandfriends.se 
Bildbank:  www.tulikivi.se -> media -> bildbank -> täljstens-ugnar 
Försäljning:  Tulikivi-återförsäljare runt om i landet 

   
Tulikivi bildas av det börsnoterade familjeföretaget Tulikivi Oyj och dess dotterbolag och är världens största tillverkare av 
värmelagrande eldstäder. Tulikivi har tre produktgrupper: Eldstäder, Bastur och Inredning. Tulikivi och dess kunder uppskattar 
välbefinnande, inredning och fördelarna med bioenergi. Tulikivis omsättning är cirka 50 miljoner euro, varav exportens andel uppgår 
till hälften. Tulikivi har cirka 350 anställda. 
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