


Aito elämys,

alkuperäinen IKI



IKI-tuoteperhe koostuu kattavasta valikoimasta korkealuokkaisia, kotimaisia sähkö- ja puulämmitteisiä verkkokiukaita.

Tyylikkäät kiukaat valmistetaan Suomessa korkealaatuisista materiaaleista ja ruostumattomasta teräksestä.
IKI-tuotteet tunnetaan laadusta, niissä kestävyys ja turvallisuus yhdistyvät ikimuistoisiin löylyihin.

Kaikki kiukaat ovat mallisuojattuja ja 100 % suomalaista käsityötä.



IKI-puukiukaan loistavien löylyjen salaisuus on valtavan suuressa määrässä kiuaskiviä. Löylyt ovat voimakkaat, kosteat ja riittoisat. 
Pintavirtaus lattiatasolta asti takaa myös jalkalauteille mukavan ja viihtyisän lämpötilan. Suuresta kivimassasta huolimatta kiuaskivet 
lämpiävät saunomiskuntoon noin tunnissa, sillä kontaktipinta-ala kivien, tulipesän ja tulikanavan välillä on suuri (noin 1 m²). 

Semmonen totuus on olemassa, että kun me tää löyly saadaan 
lämpimästä kivestä, niin silloin saunan täyttävät negatiiviset ionit ja 
ihmisille tulee erittäin positiivinen olo.

``
- totesi tv:stä tuttu remonttimies IKI-Kiukaasta.



IKI-kiuas sai alkunsa vuonna 1990 insinööri Jouni Kerrmanin keksiessä erinomaisen ja ennennäkemät-
tömän kiukaan: kiukaan, jonka toimivuus perustui suureen kivimäärään, jota ympäröi ruostumaton 
teräsverkko perinteisen peltilaatikon sijaan. Vanhojen ajatusmallien muuttaminen vaati tietysti aikansa 
ja päivittelijänsä, mutta se kannatti. Syntyi IKI-kiuas, tuo kiukaista kiukain. IKI-löylyjen salaisuus on kiu-
kaan kauttaaltaan pyöreässä muodossa ja suuressa kivimäärässä.

Kerrmannin omaan käyttöön valmistettu ensimmäinen Original IKI lämmittää edelleen Pieksämäen 
mökkisaunaa ja kylvettää saunojia vauvasta vaariin. Tuskinpa edes keksijä itse ensimmäisiä löylyjä hei-
tellessään uskoi, että muutaman vuosikymmenen aikana kiuas nousee myyntimenestykseksi ja kiuasver-
tailun voittajaksi. Original IKIn suosion myötä tuoteperhettä laajennettiin myös sähkökiukaisiin ja näin 
alkoi IKI-Kiukaan menestystarina. Tällä hetkellä tuotevalikoimasta löytyvät puukiukaat, padat, hormit 
sekä sähkökiukaat.

Ensimmäinen - Original IKI

Original IKI voitti TM:n Rakennusmaailman puukiuasvertailun vuonna 2009.
Testissä vertailtiin kiukaan käyttöönottoa, lämmitysnopeutta, lämpötilojen 
tasaisuutta, löylynantokykyä sekä puunkulutusta. Lisäksi vertailussa mitat-
tiin saunan sekä palokaasujen lämpötiloja. IKI-Kiukaan Original-puukiuas 
sai yleisarvosanaksi 8,3 pistettä, joka oikeutti vertailun ykköstilaan.



Toimivan kokonaisuuden varmistavat tarkkaan harkitut yksityiskohdat, kuten pitkä ja tilava 
tulipesä. Se mahdollistaa suurtenkin puiden polttamisen saunanlämmityksen yhteydessä. 
Ylöspäin aukeava raskas luukku painaa ylipitkät polttopuut tulipesään sitä mukaa, kun ne 
palavat. Arinaa ja tuhkaluukkua ei IKI-kiukaassa tarvita. Puunkulutus on pientä ja tulipesä 
vetää hyvin. Kiuas on myös ympäristöystävällinen, koska sen palotulos on puhdas.

IKI - PUUKIUKAAT

IKI-kiukaat on kehitetty kestämään. Suomessa käsityönä valmistettujen tulipesien raaka-
aineena on käytetty 6 millimetriä paksua terästä. Metallin lämpölaajeneminen ei aiheuta 
rakenteissa jännitteitä, sillä tulipesä on putken muotoinen. Tämä vähentää jännityskor-
roosiota estäen ennenaikaisen puhkipalamisen ja ruostumisen.

Tyylikkään verkkokiukaan perusominaisuuksiin kuuluu myös turvallisuus. Kiviä ympäröivä 
verkkovaippa ei kuumene polttavaksi samalla tavalla kuin kiinteä teräsvaippa, sillä ilmavir-
taus vaipan ympärillä jäähdyttää verkkoa. Tulipinnat sijaitsevat kiukaan sisällä, mikä
parantaa persoonallisen kiukaan paloturvallisuutta oleellisesti.

KÄYTÄNNÖLLINEN

KESTÄVÄ TURVALLINEN JA TYYLIKÄS

MINI IKI

ORIGINAL IKI

MAXI IKI

IKI-puukiukaiden lasiluukut ovat 
saatavana lisävarusteena.



Kaikki puukiukaat ovat saatavilla myös Plus-mallisina. 120 sentin mittaisen yläverkon kivi-
tilavuus on 60 kiloa ja tämä lisää entisestään kiukaan lämmönvarauskykyä. Pataa asennet-
taessa yläverkko viimeistelee ulkonäön kätkemällä sisäänsä pataputken sekä lämmön-
siirtimen.

PLUS-MALLIT

IKI-pata -ja kiuas muodostavat yhdessä tyylikkään ja toimivan kokonaisuuden. Pata on 
valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Se voidaan sijoittaa osittain kiukaan päälle tai 
vaikkapa pesuhuoneen puolelle. Lämmönsiirrin lämmittää suurenkin määrän vettä tehok-
kaasti. Vesi lämpenee samassa ajassa kuin kiuaskin eli noin tunnissa.

IKI-PATA 85 L

Tällä kiukaalla voit vaivattomasti lämmittää saunan toisesta huoneesta tai ulkoa käsin. 
Asennustapa säästää tilaa saunassa pienien suojaetäisyyksien vuoksi ja sauna säilyy 
puhtaana kun puut lisätään ulkopuolelta. Kiukaassa mahdollistuu lähes metrin mittaisten 
puiden polttaminen. Kiuas on saatavana myös Plus-mallisena.

SEINÄN LÄPI LÄMMITETTÄVÄ PUUKIUAS

Seinän läpi lämmitettävässä
kiukaassa lasiluukku on vakiona.

Kuvan seinäkappale ei kuulu
toimitukseen.

Mini IKI Plus ja
Pata 85 l. Original IKI Plus



KIVI-IKI on syntynyt ajatuksesta tuoda
saunatilaan voimakasta elämystä ja
läpinäkyvyyttä elävän tulen muodossa.

``
- Suunnittelija Vertti Kivi

dSign Vertti Kivi & Co:n yhteistyössä IKI-Kiuas Oy:n kanssa 
suunnittelema uutuus KIVI-IKI on syntynyt ajatuksesta tuoda 
saunatilaan voimakasta elämystä ja läpinäkyvyyttä elävän 
tulen muodossa.

Kiukaan  suuri lasipinta tekee tulen vangitsevasta liikehdin-
nästä läsnä olevan elementin saunaan haastaen perinteisen 
kiuasmuotoilun. Läpinäkyvyytensä ansiosta KIVI-IKI toimii 
myös saunan valaisimena tuoden luonnollista hehkua ja 
eloa tilaan.

Kiukaan valmistuksessa käytetään samoja vahvoja materi-
aaleja kuin muissakin IKI puukiuasmalleissa.

KIVI-IKI
dSign Vertti Kivi & co



Härmä Air Oy:n kanssa yhteistyössä suunniteltu IKI Air T600 ilmaraollinen teräshormi 
istuu kaikkiin IKI-puukiukaisiin saumattomasti. Yhteensopivat liitäntäratkaisut ja
viimeistelty ulkonäkö yhdistettyinä tehokkaaseen ilmankiertoon takaavat turvalliset 
löylyt vuosikausiksi.

IKI AIR T600 on palkittiin vuoden maaseutuinnovaatioksi. Keksintö palkittiin 
Maaseutuverkon Parhaat käytännöt 2010 -kilpailussa. ”IKI-Air savupiippu” -hank-
keen tarkoituksena on ollut kehittää entistä paloturvallisempi vaihtoehto savupiip-
putuotantoon.

IKI AIR T600 TERÄSHORMI

IKI-SAUNATUOTTEET

Laadukkaat IKI-saunatuotteet valmistetaan käsityönä korkealaatuisista materiaaleista. Saunatuotteita on saatavana IKI-Kiuas Oy:n
jälleenmyyjiltä tai kiuas.fi -verkkokaupasta.

Maxi IKI Plus ja
IKI AIR T600

- Paloturvaetäisyys 5cm palavaan materiaaliin
- Haponkestävät sisäputket
- Ruostumattomat ulkokuoret
- Tuulettuva eristerakenne
- Nokipalonkestävä
- Piipun max. pituus 35 metriä

Vakiopiippupaketin pituus on 2490 mm



IKI-pilarimallit mahtuu muotonsa puolesta erittäin pieneen tilaan, sillä niiden halkaisija on 
vain 24 cm. Pilari-IKI 6 kW on sähkökiukaiden ”pikkujättiläinen” ja IKIn kestosuosikki. Mini 
Pilari 3,3 kW ja Pilari-IKI 5 kW on saatavana myös yksivaiheisena. 

SÄHKÖKIUKAAT PIENIIN SAUNOIHIN

Kulma IKI 6,6 kW on todellinen tilansäästäjä saunassa. Kiuas asennetaan 
nurkkaan ja sen voi helposti integroida lauteeseen pienien suojaetäisyyksien 
ansiosta. Kiuas on saatavana joko kiinteällä tai erillisellä ohjauksella.

IKI-sähkökiukaissa puukiukaiden pehmeät löylyt yhdistyvät sähkölämmitteisyyden vaivat-
tomuuteen. Sähkökiukaiden kivimassa kuumennetaan löylykuntoon noin tunnissa ja tämän 
jälkeen nautitaan muhevista löylyistä. Kiuaskivien lämmitystehokkuus mahdollistuu vastus-
ten suurella kosketuspinnalla kiviin ja vapaan ilmankierron ansiosta.

Mini Pilari 3,3 kW Pilari-IKI 5 kW Pilari-IKI 6 kW

KULMA IKI

IKI - SÄHKÖKIUKAAT



IKI-kiukaissa löylyn voimakkuutta voi säädellä heittämällä vettä kiukaan eri kohtiin. Kiukaan 
päältä saa tuhdit, miehekkäät löylyt, jotka puhdistavat niin kehon kuin mielenkin rankan 
työviikon päätteeksi. Kiukaan sivuilta irtoaa miedommat ja kosteammat löylyt, jotka ovat 
omiaan rentouttamaan rasittuneita lihaksia ja hellimään herkempääkin hipiää.

LÖYLYT MAKUSI MUKAAN

Uusi erillinen i-ohjauskeskusmalli 
on sisäänrakennettu kiukaaseen. 
Ohjainpaneeli tuodaan kiukaan 
alaosasta datakaapelilla saunan 
ulkopuolelle.

Saatavana malleihin:
Sähkö IKI 7,5 kW, Sähkö IKI 10 kW 
ja Maxi Pilari 12 kW

UUTUUS!

IKI-sähkökiukaiden kaikki osat ovat ruostumatonta terästä ja takaavat näin kiukaan pitkä-
ikäisyyden. Vastukset ovat IKI-verkkokiukaissa kestäviä, koska niiden muoto estää jännit-
teiden syntymistä. IKI-sähkökiukaat soveltuvat suojaetäisyyksiensä puolesta pieniinkin 
saunatiloihin. Kiuaskiviä ympäröivä tyylikäs ruostumaton teräsverkkovaippa ei kuumene 
polttavan kuumaksi ja on turvallinen käyttää.

KESTÄVÄÄ KOTIMAISTA LAATUA

IKI taipuu erikoistilauksesta “muotoon kuin muotoon”. IKI-Kiuas Oy valmistaa räätälöityjä 
erikoissähkökiukaita asiakkaiden toiveiden mukaan. Referensseistä löytyy esimerkiksi flyy-
gelin, sydämen ja jalkapallokentän muotoisia kiukaita.

MUOTOON KUIN MUOTOON

Sähkö IKI 7,5 kW Sähkö IKI 10 kW Maxi Pilari 12 kW



Yleisiin saunatiloihin suunnitellut IKI-kiukaat on kehitetty kestämään kovaa ja jatkuvaa 
käyttöä. Kiukaan kaikki osat on tehty ruostumattomasta teräksestä ja on siksi omiaan talo-
yhtiöiden, kylpylöiden sekä muiden yhteisösaunojen käyttöön. Ammattikäytössä oleviin 
kiukaisiin lämpövastukset tehdään erikoisvahvasta AISI 309-ruostumattomasta teräksestä.

YHTEISÖ- JA EDUSTUSSAUNOJEN KIUKAAT

Innova Classic ja Touch ohjauskeskukset sisältävät kaikki perustoiminnot kuten; lämmön-
säädön, esiajastimen ja katkaisimen saunan valolle. Päälläoloaika on 6 tuntia. Keskus on 
valmistettu palamattomasta ABS-muovista.

ERILLISET OHJAUSKESKUKSET

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimuksen mukaan IKI-kiuas säästää ammatti-
käytössä energiaa. Suuren kivimäärän ansiosta saunassa ei tarvitse jatkuvasti pitää virtaa 
päällä, koska kuumat kivet luovuttavat lämpöä löylyhuoneeseen ja ylläpitävät saunomis-
lämpötilaa. Tällöin energiankulutus on vähäisempää kuin vastaavan tehoisissa pienemmän 
kivitilavuuden omaavissa kiukaissa.

TUTKITUSTI TALOUDELLINEN

Sähkö IKI 30 kW

Ohjauskeskukset on saatavana myös Built In-malleina, jolloin 
ohjainpaneeli on kiinni tehoyksikössä. Ohjainpaneelin seetri-
puukaulus on saatavana lisävarusteena.

Classic-ohjainpaneeli ja
erillinen tehoyksikkö

Touch-ohjainpaneeli Touch Built In

Taloyhtiöiden, kylpylöiden ja muiden yhteisösaunojen kiukaita suositellaan ohjattavaksi 
Touch -ohjauskeskuksella, joka on varustettu LCD-kosketusnäytöllä ja viikkoajastimella. 
Ohjauskeskuksen voi kytkeä maksimissaan 30 kW:n tehoisiin kiukaisiin.

Ondal CV 31 - Kauko-ohjaus (VAK) potentiovapaalla kär-
jellä. Elektroninen ohjauskeskus digitaalinäytöllä, joka
soveltuu max 10,5 kW kiukaisiin, lisäkontaktorilla 20 kW:iin 
asti.

Tarkemmat tiedot ja ohjeet ohjauskeskuksista osoitteessa: 
www.ikikiuas.fi



Kuvittele elämäsi parhaat löylyt. Kosteat ja niin runsashappiset, että niissä viihtyy pitkään.
Lämpö hellii lihaksiasi. Tiedät, että se tekee hyvää. Tiedät, että sen saa aikaan vain aito IKI-kiuas.

IKI Cube esiteltiin ensimmäisen kerran Shang-
haissa järjestettävässä maailmannäyttelyssä, 
jonne IKI-Kiuas Oy suunnitteli mittatilaustyönä 
kymmenestä RST-kuutiosta koostuvan sähkökiu-
kaan. 

Kiukaan idea on, että yksittäisistä kuutioista voi 
rakentaa erilaisia malleja ja ratkaisuja erilaisiin 
saunatiloihin sopiviksi. Cube IKI voidaan rakentaa 
nurkkaan, seinälle tai saunatilan keskelle. Korkeus-
suunnassa kuutiot voidaan koota kolmeen eri 
tasoon. Yhden kuution koko on 30x30cm.

IKI Cubea valmistetaan erikoistilauksesta.

IKI CUBE 2011



PUUKIUKAIDEN KIUASMALLITAULUKKO

Mini IKI

Mini IKI Plus

Original IKI

Original IKI Plus

Maxi IKI

Maxi IKI Plus

5-12

5-12

10-25

10-25

20-30

20-30

58

170

65

180

75

190

Saunan
koko m³

Kiukaan
korkeus cm

Kiukaan
halkaisija cm

48

48

60

60

60

60

Max.
kivimäärä kg

120

200

240

300

300

360

Tulipesän 
pituus cm

50

50

60

60

60

60

Kiukaan
paino kg

45

55

65

75

70

80

SUOJAETÄISYYDET TULENARKOIHIN RAKENTEISIIN

        

        

100mm        

        

        
500mm        

        

500mm        

Kiuas kuvattuna ylhäältä

Hormiputki

Tulipesä

Luukku

Tulenarka

Suojaetäisyyttä voidaan pienentää 50% yksinkertaista ja 75% kaksinkertaista suojausta käytettäessä 
(yksinkertainen suojaus esim. 7mm kuituvahvisteista sementtilevystä tai 1mm paksusta metal-
lilevystä +30mm ilmarako, kaksinkertainen suojaus tehdään kahdesta em. levystä kahdella 30mm 
ilmaraolla). HUOM! tulipesän ja verkon väli on oltava kauttaaltaan kivitetty. Hormiputken voi myös 
vuorata kivitetyllä verkolla, jolloin suojaetäisyys pienenee tulenarkoihin rakenteisiin 50 prosenttia: 
500 mm ylöspäin ja 200 mm sivulle.

Luukusta eteen ja 
sivulle mm

Taakse
verkosta mm

Ylös 
kattoon mm

Sivulle
verkosta mm

500 100 1000 100

SEINÄN LÄPI LÄMMITETTÄVÄT PUUKIUKAAT

Perusmalli

Plus-malli

15-30

15-30

75

190

Saunan
koko m³

Kiukaan
korkeus cm

Kiukaan
halkaisija cm

60

60

Max.
kivimäärä kg

300

360

Tulipesän 
pituus cm

98

98

Kiukaan
paino kg

95

105

KIVI-IKI

KIVI-IKI 12-28 151

Saunan
koko m³

Kiukaan
korkeus cm

Kiukaan
halkaisija cm

48

Max.
kivimäärä kg

250

Lasiluukun 
korkeus cm

47,5

Lasiluukun 
leveys cm

36

Kiukaan
paino kg

85

HUOM! KIVI-IKIN SUOJAETÄISYYDET TULENARKOIHIN RAKENTEISIIN

Suojaetäisyydet tulenarkoihin rakenteisiin ovat sivulla ja takana 25 cm. Suojaetäisyydet tulenarkoi-

hin rakenteisiin kivittämättömästä/paljaasta hormiputkesta 100 cm ylöspäin ja 50 cm sivulle.

Suojaetäisyys luukusta sivulle ja eteen on 50 cm.

IKI-PATA 85L

Pata 85 l 95

Korkeus cm* Halkaisija cm

34

Kätisyys

oikea/vasen

*= Säiliön korkeus. Padan jalkojen korkeus määräytyy kiukaan mukaan.



SÄHKÖKIUKAIDEN KIUASMALLITAULUKKO

Mini Pilari 3,3 kW*

Pilari-IKI 5 kW*

Pilari-IKI 6 kW

Kulma IKI 6,6 kW

Sähkö IKI 7,5 kW

Sähkö IKI 10 kW

Maxi Pilari 12 kW

Sähkö IKI 15 kW

Sähkö IKI 18 kW

Sähkö IKI 20 kW

Sähkö IKI 24 kW

Sähkö IKI 30 kW

3-5

4-6

5-9

5-10

7-12

10-18

14-22

16-26

18-28

18-32

22-36

26-44

100

128

148

100

108

128

148

128

148

128

148

128

Saunan
koko m³

Kiukaan
korkeus cm

Kiukaan
halkaisija cm

24

24

24

45 (säde)

34

34

34

42

42

54

54

74

Max.
kivimäärä kg

70

80

120

140

140

180

200

260

300

400

450

600

Kiukaan
teho kW

3,3

5

6

6,6

7,5

10

12

15

18

20

24

30

Sulake/
Sähköjohto

3x10 A / 5x1,5

3x10 A / 5x1,5

3x10 A / 5x1,5

3x10 A / 5x1,5

3x16 A / 5x2,5

3x16 A / 5x2,5

3x20 A / 5x6

3x20 A / 5x6

kts. ohjeet

kts. ohjeet

kts. ohjeet

kts. ohjeet

* Mini Pilari 3,3 kW ja Pilari-IKI 5 kW on mahdollista tilata myös yksivaiheisena.

IKI-Kiukaan lämpö varautuu suureen kivimassaan, joten kiuasta mitoitettaessa lasi- tai kivipinnoilla ei ole 
suurta merkitystä. Kiuas kannattaa kuitenkin ylimitoittaa, jos saunassa on paljon kivi- tai lasipintoja ja 
kiuasteho suositustilavuuden ylärajoilla.

SUOJAETÄISYYDET TULENARKOIHIN RAKENTEISIIN

3,3 kW-6 kW 7,5 kW-30 kW

Sivulle cm

Taakse cm

Ylös cm

10

10

60

10

10

80

RST-INTEGROINTIKAULUKSET

Ruostumattomasta teräksestä valmistetulla integrointikau-
luksella viimeistelet lopputuloksen. Kaulukset on saatavana 
lisävarusteena kaikkiin IKI-kiukaisiin.



www.ikikiuas.fi

IKI-Kiuas Oy
Hakaniemenkatu 11, 00530 Helsinki

ikikiuas@ikikiuas.com
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