RIIPPULAUDE
Ohjekirja

Kiitos ja onnittelut,
että valitsit
löylykavereiksesi
Tuntu-lauteet!
Olet tehnyt hyvän valinnan. Tuntutuotteissa jokainen yksityiskohta on
suunniteltu harkiten ja kukin osa on
valmistettu ammattitaidolla laadukkaista
materiaaleista. Tuntu-lauteet on kehitetty
tuomaan saunomiseen pehmeyttä.
Muotoutuvat istuinosat parantavat
istuinmukavuutta ja auttavat saunojaa
rentoutumaan. Istuinosien irrotettavuus
helpottaa puhtaanapitoa parantaen
saunan hygieniaa. Kankaiset istuinosat
pehmentävät saunan olemusta ja
lisäävät viihtyisyyttä. Sisustukselliset,
kuviolliset kuosit luovat saunaan
uudenlaista tunnelmaa. Muun muassa
näillä ominaisuuksilla Tuntu haluaa
tehdä saunomisestasi rentouttavaa ja
nautinnollista.
Tuntu toivottaa Sinulle sujuvaa
asennusta ja lempeitä löylyjä!
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Lauteilla on vuoden takuu. Takuu kattaa valmistuksessa syntyneet
rakenteelliset viat. Takuu ei kata kulumisesta ja puun luonteesta ja/tai
kosteudesta aiheutuneita muutoksia, kuten värjäytymiä, kosteusvaurioita,
vääntymisiä ja halkeamia.
Tuntu haluaa tehdä kanssasi yhteistyötä ja on avoin kaikille uusille
ehdotuksille. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ja
tuotteitamme. Otamme mielellämme vastaan kokemuksiasi sekä
asennuksesta että itse lauteista ja niiden käytöstä. Jos sinulla on
jotakin kysyttävää, meille voi aina soittaa! Soittele, kirjoittele tai lähetä
postia osoitteeseen tuntu@tuntu.fi. Yhteystietomme löydät parhaiten
kotisivuiltamme osoitteesta www.tuntu.fi.

Huomautukset ja varoitukset
• Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen asennusta
ja noudata annettuja ohjeita.
• Varmistu aina ennen istumista, että palkit ovat oikeilla paikoillaan.
• Varmistu aina ennen istumista, että puisten istuinosien
hihnat eivät ole palkkien urien aukkojen kohdalla.
• Istuinosien on testattu kestävän turvallisesti
120 kg:n painoisen ihmisen istumisen.
• Yhtä lauderunkoa kohden istujien kokonaispaino ei saa ylittää 360 kg.
• Lauteiden on testattu toimivan turvallisesti 100 C° saakka.
• Älä nouse seisomaan istuinosien päälle.
• Lauteita ei ole testattu odottamattomien kuormitusten
muutosten varalta, joten älä esim. hyppää lauteille.
• Varo erityisesti lasten kanssa puristumisvaaraa
puisten istuinosien väleissä.

Osat
Tuntu-lauteiden asentamiseen tarvitset minimissään:
• Kannattimet 1 sarja
• Runkopalkit, 1 pari
• Istuinosat 1-3 kpl riippuen lauteen leveydestä
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Mitat
• Lauteen syvyys on 70 cm ja korkeus alalauteesta mitattuna 80 cm,
istuinkorkeus on 40 cm.
• Tarvittaessa syvyyttä voi pienentää 60 cm:iin saakka alapalkin
kiinnitystä taaemmas siirtämällä ja silloin yläpalkin kiinnitystä on
vastaavasti siirrettävä yhtä paljon ylöspäin.
• Alalauteen suositeltu syvyys (kuvassa Syv.) on 110 cm
ja se suositellaan rakentamaan takaseinään saakka.
Alalauteen suositeltu etäisyys katosta on 150 cm.
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Asennus
1. Kannattimien asennus
Kiinnitä kannattimet aina kantavaan rakenteeseen. Pelkkä seinäpaneeli
ei ole kantava rakenne. Mikäli seinäpaneelien takana ei ole kantavaa
tukirakennetta, voidaan kantavana rakenteena käyttää esim. alalauteeseen tai lattiaan tuettua käsinojaa, kaidetta tai kannattimille rakennettavia
jalkoja. Kts. ohjekirjan kohta lisäosat.
Kiinnitä kannattimet sivujen 5, 6 ja 7 kuvien mukaisesti. Näin asennettuna istuinkorkeus tulee n. 40 cm korkeudelle. Käytä kiinnitykseen ruostumattomia (A2), haponkestäviä (A4) tai kuumasinkittyjä 6 mm:n ruuveja.
Lämpökäsitellylle puulle käytä suositellaan haponkestäviä (A4) ruuveja.
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2. Palkkien sahaus
Palkit toimitetaan normaalisti halutun mittaisina, joten yleensä niitä ei
tarvitse lyhentää.
Mikäli palkit on tilattu ylipitkinä, tulee ne lyhentää oikeaan mittaansa
asennettaessa. Palkkiten pituudet tulee olla sentin verran vähemmän
kuin niille varattu tila kannattimien välissä. Lyhennä palkkeja symmetrisesti molemmista päistä yhtä paljon. On tärkeää, että palkkien uriin
johtavat aukot tulevat istuinten väleihin ja siksi palkit tulee lyhentää
symmetrisesti.
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On tärkeää, että palkit sahataan ohjeen mukaan.
Palkissa olevien aukkojen väärä sijainti saattaa
estää istuinosien kiinnittymisen.
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3. Palkkien kiinnitys
Laske palkit kannattimien koloihin. Palkkeja ei tarvitse erikseen kiinnittää. Varmista kuitenkin, että palkit menevät paikoilleen kolojen pohjaan
asti.
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4.1. Puisten istuinten kiinnitys
Työnnä puisten istuinosien hihnojen päissä olevat paksunnokset
aukkojen kautta palkkien uriin. Siirrä istuinosa paikoilleen
vuorotellen ylä- ja alareunaa sivusuunnassa liu’uttamalla.
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4.2. Kankaisten istuinten kiinnitys
Työnnä istuinkankaan ylä- ja alareunassa olevien paksunnosten päät
aukon kautta uraan. Siirrä istuinosa paikoilleen vuorotellen ylä- ja alareunaa sivusuunnassa liu’uttamalla.
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Uudet Tuntu-lauteesi ovat nyt valmiit
nautinnollisiin löylyihin!
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Lisäosat
Lauteet voidaan lisäosien avulla asentaa monin eri tavoin ja niitä
voidaan helposti yhdistellä saunan muihin kalusteisiin. Kannattimet
voidaan seinän sijaan kiinnittää esim. käsinojaan, kaiteeseen tai
nurkkapöytään. Nurkkapöydän avulla lauteet voidaan yhdistää L- tai
U-malliseksi. Riippulauteet voi yhdistää L:n malliseksi myös tavallisiin
lauteisiin.
Tutustu lisäosiin ja erilaisiin ratkaisuihin Tuntun kotisivuilla osoitteessa
www.tuntu.fi. Katso sivuilta myös viimeisimmät myyntiin tulleet kuosit
ja muut tuoteuutuudet. Liittymällä seuraajaksi Tuntun Facebook-sivuille
saat tiedon tuoteuutuuksista ja fanitarjouksista ensimmäisten joukossa.
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Hoito ja huolto
Hoidon ehdottomasti tärkein tekijä on puurakenteiden kuivana pitäminen. Kuivata sauna aina pesun ja saunomisen jälkeen. Jätä kiuas
päälle vähintään puoleksi tunniksi ja huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.
Vältä lauteiden turhaa kastelua.
Rungon puuosat ovat käsittelmättömiä. Puuosille, erityisesti palkkien ja
lautojen päätyihin, Tuntu suosittelee myrkytöntä ja luontoystävällistä parafiiniöljyä. Parafiiniöljykäsittely helpottaa puhtaanapitoa ja suojaa puuta
kosteudelta.
Käsittelyn tekemiseksi pyyhi lauteilta pölyt tai tarvittaessa pese osat
saunapesuaineella. Lämmitä sauna n. 60 asteiseksi ja nosta parafiiniiöljy ylälauteelle. Anna rakenteiden ja öljyn lämmetä n. tunnin ajan.
Levitä öljy puuosien pinnoille sienellä tai nukkaamattomalla kankaalla. Saunan jäähdyttyä pyyhi imeytymätön öljy pois. Uusi käsittely n.
puolen vuoden välein tai jos saunaa käytetään useita kertoja viikossa,
muutaman kuukauden välein.
Saunaa pestessäsi irroita istuimet ja nosta palkit pois paikoiltaan
saunan pesun helpottamiseksi. Pesun jälkeen laita palkit huolellisesti
takaisin oikeille paikoilleen.
Puun kosteus- ja lämpötilaelämisen vuoksi ruuvit saattavat löystyä.
Tarkista ruuvien kireys kerran vuodessa.
Huuhtele kankaiset istuinosat tai pese ne pesukoneessa kankaisiin
ommellun pesuohjeen mukaisesti aina käytön jälkeen.
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Tuntu Oy
www.tuntu.fi

