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TULIKIVEN UUTUUS YHDISTÄÄ TAKAN JA KIUKAAN 
Puulämmitteisen Kinos-takkakiukaan etuna siisti sauna 
 
Tulikiven uusi innovatiivinen Kinos-takkakiuas antaa yhdellä lämmityksellä sekä miellyttävän pehmeät 
löylyt saunaan että tunnelmallisen takkatulen kodin oleskelutiloihin. Puulämmitteistä Kinos-takkakiuasta 
lämmitetään saunan viereiseen huoneeseen aukeavan luukun kautta. Näin sauna pysyy siistimpänä, eikä 
kuumenevaan saunaan tarvitse lämmitysvaiheessa mennä lisäämään puita. Kiukaan suuren lasiluukun 
ympärille voidaan asentaa vuolukivinen takkakiuasmantteli, jolloin tulipesä toimii samalla modernin 
eleganttina takkana.  

 
Yhdellä lämmityksellä sekä löylyt että takkatuli 
Tulikiven suunnittelema, vuolukivellä verhoiltu uusi Kinos-takkakiuas asennetaan saunaan 
niin, että sen suuri lasiluukku aukeaa asennuskohdan seinän takana olevaan huoneeseen. 
Luukun ympärille voidaan asentaa erikseen myytävä vuolukivinen Kinos-takkakiuasmantteli. 
Näin kiukaan tulipesästä saadaan selkeälinjainen, moderni takka, joka soveltuu pieneenkin 
huoneeseen, sillä se vie erittäin vähän lattiatilaa. Takkamanttelin korkeutta voidaan 
muuttaa yksilöllisesti vuolukivisten 58 cm x 24 cm kokoisten korotuskivien avulla. 
 
Puulämmitteistä Kinos-takkakiuasta lämmitetään ainoastaan takan puolelta. Koska 
roskaavia puuklapeja ei käsitellä lainkaan saunatiloissa, sauna on helpompi pitää siistinä. 
Varsinkin kesähelteillä on myös miellyttävää, että kuumenevaan saunaan ei tarvitse mennä 
lämmitysvaiheessa lisäämään puita. 
 
Suuri kivitila takaa pehmeät löylyt 
Kinos-takkakiuasta valmistetaan kahdella eri verhoilulla: Kinos 20 S1 -mallin verhoilu on 
harjattua vuolukiveä ja Kinos 20 S2 -mallin uritettua vuolukiveä. Molemmissa kiuasmalleissa 
on suuri, noin 50 kilon kivitila, joka takaa miellyttävän pehmeät ja kosteat löylyt. Kiukaan 
nimellisteho on 20 kW, ja se soveltuu 8–20 m3 kokoisiin löylyhuoneisiin. Kinos-kiukaassa on 
170–300 millimetrin teleskooppikaulus, joka helpottaa takkakiukaan asentamista 
seinärakenteen läpi. Kinos-takkakiuasmallit ovat saatavana kesäkuusta lähtien Tulikivi-
studioista ja Tulikivi-jälleenmyyntipisteistä kautta maan. 
 
 

Tuotetiedot: Kinos-takkakiuas, suositushinnat: kiuasrunko ja -verhous 1700 €, 
 takkakiuasmantteli 290 €, korotuskivi 60 €/kpl, asennus 410 €. 
 Kiukaan leveys: 500 mm, syvyys: 600 mm, korkeus: 900 mm. 
 

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, www.tulikivi.fi 
 viestintäjohtaja Anu Vauhkonen, puh. 0207 636 560, anu.vauhkonen@tulikivi.fi 
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Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka on maailman suurin lämpöä varaavien 
tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on kolme tuoteryhmää: Tulisijat, Sauna ja Sisustus. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, 
sisustamista ja bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on yli 50 Me, josta viennin osuus on puolet. Tulikivellä työskentelee noin 350 
ihmistä. 
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