Tunnelmallisiin
kylpyhetkiin

FI

Kylpytynnyrit 2019
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Uusia tuotteita, entistä
nautinnollisempia kylpyhetkiä
Kiramin tuotevalikoima on uudistunut ja laajentunut viime vuodesta merkittävästi.
Kaikkiin kylpytynnyrien tuoteryhmiin on tullut uusia mielenkiintoisia malleja.
Esimerkiksi suosikkipaljumme Family M saa rinnalleen isommallekin perheelle
riittävän Family L:n, ja Premium-sarjan uutuus Pearly kerää kauneudellaan
ja mukavuudellaan niin katseita kuin kylpijöitäkin.
Näyttävä LED-valaistus on takuuvarma tunnelmankohottaja, ja sen saa nyt
lähes kaikkiin allasmalleihin. Lisävarustevalikoimamme on muutenkin kasvanut
erittäin mielenkiintoisilla, viihtyvyyttä ja mukavuutta lisäävillä tuotteilla. Niistä
voisi mainita vaikka Tubtainer 2 -suodatin-lämmittimen, joka pitää veden
lämpimänä ja puhtaana entistä pidempään.
Kirami on myös astunut aivan uudelle maaperälle, sillä olemme tuoneet markkinoille
myös oman saunamallin, Kirami Sauna FinVisionin, jossa saunoessasi olet
suorastaan osa luontoa. Unohtaa ei sovi myöskään Outstanding-tuotteitamme,
joilla teet pihastasi kotisi nautinnollisimman paikan.

Viihtyisiä hetkiä uuden tuotekuvastomme parissa!

SISÄLTÖ

Kirami on Euroopan suurin kylpytynnyrien toimittaja. Tarjoamme asiakkaillemme
korkealaatuisia, puulämmitteisiä kylpytynnyreitä sekä monipuolisen valikoiman erilaisia
varusteita ja lisätarvikkeita. Kiramin tuotteiden suosio kasvaa jatkuvasti, ja vuosittain
ympäri Eurooppaa myydään jo yli 5000 Kiramin valmistamaa allasta.

Kiramin kantavana ideana on tarjota huippulaatuisia ja helppokäyttöisiä tuotteita,
joita kehtaa esitellä ja suositella myös ystäville ja tuttaville. Kaikki tynnyrimme ja
altaamme syntyvät käsityönä huolella valituista raaka-aineista, ja ne kokoonpannaan
tehtaallamme Sastamalassa.
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Original

Kirami Original on aidon kylpytunnelman
alkulähteillä. Perinteisten ja konstailemattomien paljujen laatu syntyy valikoiduista
materiaaleista ja viimeistelystä.
Original-tuoteperhe tarjoaa vaihtoehdon
kaikenkokoisille kylpyporukoille. Uusi Breezy
vie helppohoitoisuuden entistäkin pidemmälle
ja Woody-paljut vetoavat luonnonystäviin
aidon puun luomalla tunnelmalla.
Kirami Original-paljut ovat puhtaasti
suomalaisia.

Comfort

Kirami Comfort tarjoaa nautinnollisia
kylpyhetkiä vaivattomasti. Helppohoitoiset
ja huolettomat muovitynnyrit ovat aktiivisen
kylpijän valinta.
Comfort-sarjan uutuus Steady sopii
huolettomalle kylpijälle, joka arvostaa
modernia tyyliä ja mukavuutta. Suursuosikki
Family

M

on

saanut

rinnalleen

kookkaamman L-version, johon mahtuu
isompikin perhe. Family-tynnyreiden
suunnittelussa on huomioitu lapsiperheiden,
ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten tarpeet:
kulku paljuun ja sieltä pois on tehty erityisen

Premium

helpoksi ja turvalliseksi.

Premium-sarjan tuotteet ovat Kiramin
lippulaivoja. Niissä muotoilu, teho ja
käyttömukavuus edustavat korkeinta laatua.
Premium-tuoteperheen uudet tulokkaat ovat
ylellinen Pearly, jota on saatavana myös
todella näyttävällä kuparisella ulkopinnalla
sekä Grandy XL, nimensä mukaisesti
mallistomme suurin palju.
Premium-tuotteet kestävät katseita ja pitävät
pintansa vuodesta toiseen myös haastavissa
olosuhteissa.
5

Kirami
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Kirami on:

Vaivaton varustella

Huoleton hankkia

- Kaikkiin malleihin saatavissa sopivat kannet, rappuset ja juomatelineet
- Runsaasti lisävarusteita kuten niskatuet, LED-valot ja suodattimet

Helppo hoitaa

- Kattava jälleenmyyjäverkosto
- Laaja valikoima
- Voidaan sijoittaa melkein minne tahansa
- Ulkonäkö ja sijoitus kokeiltavissa 3D-sovelluksella

- Tyhjenee helposti kokonaan vedestä

- Kuljetus kaikkialle

- Yksinkertainen pitää puhtaana

- Toimitetaan valmiiksi koottuna; asiakas kiinnittää vain kamiinan ja piipun

- Helposti puhdistettava kamiina

- Selkeät ja kattavat ohjeet

- Anoditanko suojaa kamiinaa ja varmistaa pitkän käyttöiän

- Vahva tuki verkossa (blogit, FAQ, verkkokauppa)

- EPS-pohja on kevyt, eikä mätäne
- Optimoitu vedenkulutus Kiramin omilla, tutkituilla ja turvallisilla vedenhoitoaineilla
- Ulkopintavaihtoehtona myös täysin hoitovapaa EcoPlank, EcoStripe, Metal ja Copper
- Kansi suojaa roskaantumiselta ja eristekansi pitää myös kylpyveden lämpimänä

Vastuullista omistaa
- Kotimainen
- Standardoitu
- Vastuullinen valmistaja
- Vahva brändi

Turvallinen käyttää

- Koko elinkaari mietitty: pitkäikäinen ja kierrätettävä

- Kaikissa piippupaketeissa lämpösuoja
- Vesivaipan ansiosta kamiina ei koskaan tulikuuma
- Lukittavat kannet
- Altaiden pohjalla poistoaukkojen ritiläsuojukset
- Valaistus turvallisesti tehdasasennettuna
- Tuotetakuu
- Kaikkiin paljuihin tukevat ja turvalliset rappuset
- Erityisesti perheen tarpeet huomioivia malleja
- Kolme eri lämmitintyyppiä; puu, sähkö ja öljy
- Paloturvapelti

Kirami

+

+

+

Standardi
EN 17125
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M

Breezy

x

4–6

Original-mallistomme uusi tulokas, Breezy, on yksivärisellä,
muovisella sisäaltaalla varustettu helppohoitoisuuden perikuva.
Sisävärivaihtoehtoihin on saatavissa lisävarusteena turvallinen
LED-valaistus (Legroom led coronas), joka hohteellaan tuo altaan
oman värin esiin. Tämä aikaa kestävä malli soveltuu jokaiseen
käyttötarkoitukseen ja on poikkeuksetta perusvarma valinta.

Helppohoitoinen Breezy
kestää katseita ja käyttöä

Uutena pintamateriaalivaihtoehtona on kattomateriaaleistakin
tuttu pinnoitettu metalli, joka tekee paljun ulkopinnasta
täysin huoltovapaan. Breezy M soveltuu kokonsa puolesta
keskivertoperheelle tai vaikkapa pienemmän ystäväporukan
illanistujaisiin.

M
TILAVUUS
KAMIINA
HALKASIJA
SYVYYS

Vuoden
2019
uutuus

KOKO KORKEUS
PENKKI
PAINO

CULT
170 cm
93 cm
109 cm
sisäänrakennettu, kiertävä
130 kg

VEDENPOISTO

2 1/2” sk + letkuliitin 38 mm

SAVUPIIPPU

halk. 120 mm, 1,5 m + hattu

PIIPUN LÄMPÖSUOJA
KANNET
SVH

Kirami

1450 l

1m
Muovikansi/Eristekansi
alkaen 1 895 €

9
9

M

L

XL

L

puun tuntua ja tunnelmaa. Mallistossa on useita eri
kamiinavaihtoehtoja aina perinteisestä uppokamiinasta

Woody Premium -kylpytynnyrien materiaalina on

huipputehokkaaseen TUBE-kamiinaan. Monipuolinen mallisto

ylellisen tyylikäs Red Cedar, joka tuo kylpyhetkiin aitoa,

tarjoaa useita mahdollisuuksia kylpytynnyrin sijoitteluun

luonnonmukaista tunnelmaa. Puumateriaali on kevyttä, mutta

esimerkiksi terassin yhteydessä.

lahonkestävyydeltään huippuluokkaa. Tynnyrin käsityönä

4–6

x

6-8

x

8–12

Lämpöpuiset kylpytynnyrit tuovat kylpyhetkiin alkuperäistä

x

4–6

x

6-8

tehty viimeistely tekee Woody Premium -kylpytynnyreistä

Luonnon
ystävälle
tunnelmallinen
Woody

todellisen luksustuotteen, ja kaiken kruunaa huipputehokas
TUBE-kamiina.

Ulkovärit:

Ulkovärit:

Sisävärit:

TW

RC

TW

M

L

XL

1860 l

2600 l

3180 l

SUB/CUBE/TUBE

SUB/CUBE/
TUBE

SUB/TUBE

HALKASIJA

170 cm

200 cm

220 cm

SYVYYS

95 cm

95 cm

95 cm

TILAVUUS
KAMIINA

KOKO KORKEUS

108 cm

108 cm

108 cm

2-lautainen
kiertävä

2-lautainen
kiertävä

2-lautainen
kiertävä

PAINO

190 kg

210 kg

230 kg

VEDENPOISTO

50 mm

50 mm

50 mm

halk. 150 mm,
2 m + hattu

halk. 150 mm,
2 m + hattu

halk. 150 mm,
2 m + hattu

1m

1m

1m

Muovikansi/
Eristekansi

Eristekansi

Eristekansi

1945 €

2255 €

3520 €

PENKKI

SAVUPIIPPU
PIIPUN
LÄMPÖSUOJA
KANNET
SVH

Kirami

M

Woody
Premium

Woody

x

TILAVUUS
KAMIINA
HALKASIJA
SYVYYS
KOKO KORKEUS
PENKKI
PAINO
VEDENPOISTO

Sisävärit:

RC

M

L

1860 l

2600 l

CUBE/TUBE

CUBE/TUBE

170 cm

200 cm

95 cm

95 cm

108 cm

108 cm

2-lautainen kiertävä

2-lautainen kiertävä

190 kg

210 kg

50 mm

50 mm

SAVUPIIPPU

halk. 150 mm,
2 m + hattu

halk. 150 mm,
2 m + hattu

PIIPUN
LÄMPÖSUOJA

1m

1m

Muovikansi/Eristekansi

Eristekansi

5090 €

5990 €

KANNET
SVH

11
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M

Family

x

4–6

Family-palju on kehitetty niin lasten, kuin ikäihmisten ja
liikuntarajoitteisten tarpeet huomioiden. Käytännöllisyyden
lisäksi tuotteen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota
turvallisuuteen. Tynnyrin sisäaskelma helpottaa tynnyriin
kiipeämistä ja sieltä nousemista. Askelmaa voi myös käyttää

Koko perheen Family on
tilava ja turvallinen

istumiseen, minkä ansiosta myös lapsilla ja lyhyemmillä
ihmisillä on mukavampi ja rennompi kylpykorkeus.

YLEISÖN
SUOSIKKI
Family-rappuset

M
TILAVUUS
KAMIINA

1250 l
CULT-Silver / Tubtainer2

HALKASIJA

170 cm

SYVYYS

91 cm

KOKO KORKEUS
PENKKI
PAINO

Sisävärit:

175 kg

VEDENPOISTO

2 1/2” sk + letkuliitin 38 mm

SAVUPIIPPU

halk. 120 mm, 1,5 m + hattu

PIIPUN LÄMPÖSUOJA
KANNET
SVH

Kirami

110 cm
sisäänrakennettu, kiertävä sis. askelma

1m
muovikansi/eristekansi
Hinnat alk. 2190 €

13
13

L

Family L

x

6-8

Comfort-sarjan Family-tynnyristä löytyy myös kookkaampi
versio, Family L, jossa on tilaa harteikkaammallekin

Isommankin perheen
kylpynautintoihin

kylpijäjoukolle. Ominaisuuksiltaan tynnyri on yhtä käyttäjäystävällinen kuin M-kokoinen Family. Tynnyrissä on
samettisen sileä “hippusävytetty” sininen, beige tai
harmaa sisäpinta ja ulkoverhoilussa on useita eri väri- ja
materiaalivaihtoehtoja. TUBE- ja CUBE-kamiinat varmistavat
parhaan lämmitystehokkuuden, ja mallistosta löytyvät
myös sähkö- sekä diesellämmitteiset vaihtoehdot.

RC

Vuoden
2019
uutuus
L
TILAVUUS
KAMIINA
HALKASIJA
SYVYYS
KOKO KORKEUS
PENKKI
PAINO
VEDENPOISTO
SAVUPIIPPU
PIIPUN LÄMPÖSUOJA
KANNET
SVH

Kirami

2150 l
CUBE / TUBE
200 cm
91 cm
110 cm
sisäänrakennettu, kiertävä sis. askelma
180 kg
2 1/2” sk + letkuliitin 38 mm
halk. 150 mm, 2 m + hattu
1m
eristekansi
Hinnat alk. 2995 €

15
15

M

Steady

x

4–6

Comfort-sarjan kylpytynnyrit tarjoavat mukavuutta ja
modernia tyyliä huolettomuutta kaipaavalle kylpijälle. Uuden
Steady-paljun muotoilussa on huomioitu askelmalla sisään
nousemisen helppous. Tuttujen pintamateriaalien lisäksi

Modernia mukavuutta
– huoleton Steady

täydensimme mallistoamme uudella, täysin huoltovapaalla
EcoPlank-ulkokuorella. Altaan sileät ja vaaleat muovipinnat
mahdollistavat Kiramin turvallisten LED-valojen asennuksen
kaikkiin Steady-paljujen värivaihtoehtoihin.

RC

Vuoden
2019
uutuus
M
TILAVUUS
KAMIINA
HALKASIJA

MACU / CUBE
170 cm

SYVYYS

91 cm

KOKO KORKEUS

110 cm

PENKKI
PAINO
VEDENPOISTO
SAVUPIIPPU
PIIPUN LÄMPÖSUOJA
KANNET
SVH

Kirami

1400 l

sisäänrakennettu, kiertävä sis. askelma
160 kg
2 1/2” sk + letkuliitin 38 mm
halk. 150 mm, 2 m + hattu
1m
muovikansi/eristekansi
Hinnat alk. 2450 €

17
17

M

Pearly

x

4–6

Premium Pearly -tynnyrin vahvuuksiin kuuluu Familysarjasta tuttu asiakasystävällinen muotoilu. Premium Pearly
on laatua ja huolettomuutta arvostavan kylpijän valinta.
Tynnyrin kiiltäväpintainen, shampanjan värinen ABSakryylista valmistettu sisäallas edustaa altaiden aatelia.
Pintamateriaaleista löytyy myös elegantti ja tynnyrin muotoja
hivelevä kupari (ME), joka tyylikkyytensä lisäksi tekee altaan
ulkopinnasta huoltovapaan ja arvokkaasti vanhentuvan.

RC

Pearly – kun todella haluat
hemmotella itseäsi

M
TILAVUUS
KAMIINA
HALKASIJA

Tulossa
keväällä
2019

CUBE
170 cm

SYVYYS

91 cm

KOKO KORKEUS

110 cm

PENKKI
PAINO
VEDENPOISTO
SAVUPIIPPU
PIIPUN LÄMPÖSUOJA
KANNET
SVH

Kirami

1400 l

sisäänrakennettu, kiertävä sis. askelma
160 kg
2 1/2” sk + letkuliitin 38 mm
halk. 150 mm, 2 m + hattu
1m
muovikansi/eristekansi
Hinnat alk. 3690 €

19
19

XL

Grandy XL

x

8–12

Grandy-minipool on palju, johon mahtuu isompikin määrä
kylpijöitä samalla kertaa. Lapsille allas toimii myös uimaaltaana. Grandy on perinteisiä paljuja merkittävästi isompi,
hieman syvempi sekä kuution muotoinen, ja siinä on yhdellä
sivulla sisäänrakennetut portaat. Lisävarusteena altaan

Grandy XL vielä
suurempiin kylpynautintoihin

reunalle on saatavissa LED-valot.

XL
TILAVUUS
KAMIINA
HALKASIJA

3600 l
TUBE / Tubtainer2 / Rexener
247 cm

SYVYYS

91 cm

KOKO KORKEUS

121 cm

PENKKI
PAINO
KANNET
SVH

sisäänrakennettu, sis. askelma
290 kg
eristekansi
6990 €

21
Kirami
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Ulkovärit ja -materiaalit:

Värit ja materiaalit
Stained Spruce (ST)

Kiramin kylpytynnyreihin on tarjolla monia eri väri- ja materiaalivaihtoehtoja. Muovitynnyrien etuja ovat hygieenisyys ja

EcoPlank (EP)

EcoStripe (ES)

joustavuus. Sileästä sisäpinnasta lika ja epäpuhtaudet irtoavat helposti, eikä pinta hilseile vuosienkaan käytössä, kuten
esimerkiksi lasikuitutynnyrissä. Muovi on huoltovapaa, UV-suojattu ja kestää säässä kuin säässä.

Dark
Walnut

Sisävärit ja -materiaalit:

Stained Spruce (ST)
Polar Blue

Ocean Blue

Cozy- Sininen

Cozy- Sininen

Polar
Blue

Ocean
Blue

Light
Gray

EcoPlank (EP)

Night
Black

EcoStripe (ES)

Champagne
Coal
Black

Champagne

Thermowood (TW)
Light Gray

Night
Black

Mocca

Stained Spruce (ST)

Mocca

Red Cedar (RC)

Soft Beige
Cozy - Beige
Thermo
wood

Soft
Beige

Metal (ME)

Coal
Black

Thermowood (TW)

Red
Cedar

Metal (ME)

Casual Gray
Cozy- Sininen
Black

Casual
Gray

Thermo
wood

Copper

Red Cedar (RC)
Caramel Beige
Cozy- Sininen
Caramel
Beige

EcoPlank (EP)

Kestävä ja hoitovapaa, kierrätysmuovista
valmistettu, pinnaltaan tasainen paneeli.

EcoStripes (ES)

Stone Gray

Kestävä ja hoitovapaa, kierrätysmuovista
valmistettu paneeli uritetulla ulkopinnalla.

Petsattu kuusi (ST)

Stone
Gray
Mallivärit saattavat
poiketa tuotteiden
todellisista väreistä.

Polar Blue
Kirami

Red
Cedar

Tällä merkillä
varustettuihin
väreihin voit valita
lisävarusteena
LED-valot

Luonnollinen petsattu kuusipaneeli. Sävy
pysyy pitkään hyvännäköisenä Suositellaan petsaamista kerran vuodessa.

Lämpöpuu (TW)

Alkuperäistä ja aitoa luonnonläheistä tunnelmaa luovalla lämpökäsitellyllä massiivimännyllä on kaunis lämpimän ruskea sävy.

Jättiläistuija (RC)

Monivivahteinen, lähes oksaton puu on
todella kauniin näköinen ja sen väri tummuu vanhemmiten tasaisemman harmaaksi. Lahonkestoltaan erinomainen.

Kupari (ME)

Vaivaton ja huoltovapaa materiaali, joka patinoituu ajan myötä tyylikkään vihertäväksi.

Musta metalli (ME)

Pintamateriaali, joka on ja pysyy. Ruostumaton, säänkestävä ja sen vuoksi huoltovapaa.

ES - Mocca
23

Kamiinat

Vaihtoehtoiset lämmitysmuodot

Kaikki Kirami-kamiinat on valmistettu omassa tuotantolaitoksessamme
korkealuokkaisesta, erittäin hyvin lämpöä johtavasta AlMg3-merialumiinista.

Helppokäyttöinen, sähköllä toimiva, kylpytynnyrin ylläpitolämmitin

Tulossa
keväällä
2019

Jokainen tuotannosta tuleva kamiina testataan huolellisesti ennen kuin se
lähtee myyntiin.

ja suodatinyksikkö. Järjestelmä koostuu sähkölämmittimestä,
kiertovesipumpusta, suodattimesta ja käyttöpaneelista. Ylläpitolämpö
kuluttaa sähköä vain muutamia kymmeniä senttejä päivässä, riippuen
ulkolämpötilasta. Paljun vesi pysyy uimakelpoisena jopa viikkoja
integroidun, automaattisen suodattimen avulla, kun altaassa lisäksi

Tubtainer
-lämmitintä voi
käyttää perinteisen
puulämmitteisen
kamiinan ohella tai
paljun voi lämmittää
pelkästään
sähköllä

CULT

MACU

CUBE

TUBE

22 kW

29 kW

35 kW

42 kW

LÄMMITYSAIKA
M-KOKOISISSA
ALTAISSA *

2,5–3 h

2–2,5 h

1,5–2 h

1,5 h

LÄMMITYSAIKA
L-KOKOISISSA
ALTAISSA *

x

x

2–3 h

2h

KÄYTTÖVOIMA

puu, hiili

puu, hiili

puu, hiili

puu, hiili

TEHO KW

PIIPUN HALKAISIJA, MM

120

150

150

150

VESITILAVUUS, L

58 l

97 l

79 l

82 l

ULKOMITAT L X K X S MM

350 x 620 x 740

570 x 590 x 600

570 x 590 x 600

640 x 700 x 695

TULIPESÄN MITAT
L X K X S MM

280 x 190 x 550

280 x 190 x 550

280 x 290 x 550

350 x 360 x 550

Breezy, Family

Steady

Breezy, Pearly

Family L

vapaa kierto

vapaa kierto

vapaa kierto

vapaa kierto

75 mm sileä putki

75 mm sileä putki

75 mm sileä putki

75 mm sileä putki

36 kg

39 kg

42 kg

50 kg

VAKIONA MALLEISSA
TOIMINTAPERIAATE
YHTEIDEN KOKO
PAINO

*Annetut lämmitysajat ovat todellisiin testeihin perustuvia arvioita. Todellinen aika vaihtelee vallitsevien olosuhteiden, käytetyn
polttopuun laadun, koon ja kosteuden sekä ylläpidetyn tulen voimakkuuden ja puiden lisäysvälin mukaan.

käytetään tarvittavia puhdistusaineita. Tubtainer2-lämmitintä
voi käyttää perinteisen puulämmitteisen kamiinan ohella tai
paljun voi lämmittää pelkästään sähköllä. Sähkölämmitin on hyvä
vaihtoehto, kun puilla lämmittäminen ei ole mahdollista.

TUBTAINER 2
LÄMMITYSTEHO

2 kW

ENERGIAN LÄHDE

Sähkö

MITAT (L X S X K)

410 x 605 x 645 mm

PAINO
KÄYTTÖTARKOITUS

33 kg
Kylpyveden suodatus, lämmitys
ja veden lämpötilan ylläpito

Rexener PR-200 on erittäin tehokas, helppokäyttöinen ja taloudellinen
lämmitin kylpytynnyrin tai uima-altaan veden lämmittämiseen.
Rexenerillä saat veden lämpimäksi nappia painamalla. Lämmitin ylläpitaa
halutun lämpötilan automaattisesti. Rexener PR-200 lämmittimen
biodieselillä toimiva polttoprosessi on niin puhdas, ettei siitä tule
näkyviä savuhaittoja.

Piipun osat

Kiramin kamiinan piippuihin on
saatavana myös jatko- ja varaosia

Anodi-tanko

Kiramin magnesiumanoditanko suojaa
kamiinaasi korroosiolta. Tanko on hyvä tarkastaa
vuosittain ja vaihtaa tarpeen mukaan uuteen.

REXENER PR-200
LÄMMITYSTEHO

20 kW

POLTTOAINEEN
KULUTUS

2,0 L/h

POLTTOAINE
MITAT (L X S X K)
PAINO
KÄYTTÖTARKOITUS

Kirami

Biodiesel, diesel tai polttoöljy
320 x 580 x 839 mm
38 kg
Nopea lämmitys ja lämmön ylläpito

25

Helpompaa
kuin uskotkaan

Kiramin kylpytynnyrit ovat helppohoitoisia, ja tynnyrin asentaminen on hyvin
yksikertaista. EPS-pohjan ansiosta voit sijoittaa tynnyrin melkeinpä mille tahansa
tasaiselle alustalle. Tynnyrin alusta voidaan tasata kivimurskeella.
Kaikki kylpytynnyrimallit toimitetaan koottuina. Liität vain kamiinan tynnyriin
kahdella kumiletkulla. Kun savupiippu on paikoillaan ja vedet sisällä tynnyrissä,
on palju valmis käyttöön.

Kylpytynnyri
lämpimäksi

Kiramin valmistamat ulkopuoliset kamiinat ovat laadukkaita ja helppokäyttöisiä.
Täytä tulipesä kuivalla ja pieneksi pilkotulla polttopuilla ja sytytä ne sytytyspalojen
avulla. Mitä isommalla lämpötilalla saat puuta poltettua, sitä vähemmän syntyy
näkyvää savua.
Lämmitys on tehokkainta, kun käytät kantta tynnyrin päällä lämmittäessä ja pidät
tulen mahdollisimman isona kamiinassa.
Kamiinan käyttö on paloturvallista, kunhan olet varmistanut, että tulipesän
edessä ja alla ei ole helposti syttyvää materiaalia. Kamiina ei kuumene
vedenlämpötilaa suuremmaksi, sillä kamiinaa ympäröi vesivaippa.

Puhtaanapito on erityisen helppoa Kiramin kylpytynnyreissä. Käytön jälkeen

Nauti puhtaasta
kylpyvedestä

on suositeltavaa pestä tynnyri sisältä käyttäen biohajoavia pesuaineita kuten
Biopesua. Suihkuta Biopesua sisäaltaan seinämille, pese sienellä ja huuhtele pois.
Jos samaa vettä halutaan käyttää pitkään, tulee käyttää sekä hoitoaineita että
suodatinta. Vain ne yhdessä pitävät veden puhtaana ja hygieenisenä pitkään.
Helpoiten pääset alkuun aloituspakkauksella, josta löytyvät kaikki tarvittavat
hoitoaineet ja tarvikkeet veden puhtauden ylläpitoon. Hoitoaineiden lisäksi
valittavissa on joko helppo, altaan reunalle ripustettava kevytsuodatin tai tehokas
massasuodatin.

Kirami
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Kannet

Loppuun asti mietityt yksityiskohdat

Kiramin laadukkaasta kansivalikoimasta löydät kestävät ja kaikkiin tarpeisiin sopivat
ABS-kannet sekä erityisesti kylmiin oloihin sopivat eristekannet. Kaikki kannet ovat
lähialueella valmistettuja ja suomalaista käsityötä.

LED-valot
Tehtaalla altaaseen valmiiksi asennettavat LED-valot luovat hämärtyvien iltojen kylpyhetkiin taianomaista tunnelmaa.

Lukittava kansi
ABS-muovinen pyöreä kansi
Soveltuu halkaisijaltaan 170 cm
ulkokamiinallisiin tynnyreihin.

Eristekannet

Eristetyt kannet ovat taitettavia ja niissä on
keinonahkapinta sekä alumiinivahvikkeet.
Kansien muotoilu ja osien määrä
vaihtelevat altaan mallin mukaan.

Kylpytynnyrin lukittava kansi on
tärkeä turvallisuustekijä, joka estää
esimerkiksi pienten lasten pääsyn
altaaseen ilman valvontaa.

Paloturvapelti

Kiramin kamiinoihin suunniteltu
paloturvapelti suojaa kamiinan
edustaa mahdollisilta kipinöiltä ja
lisää siten paloturvallisuutta.

Raput
Kaikki rappumallimme ovat itse suunniteltuja ja valmistettuja. Tukeva rakenne takaa turvallisen
kulkuväylän tynnyriin, ja laadukkaat materiaalit kestävät vuosia kovimmissakin sääoloissa.

EPS-eriste

EPS-eriste penkin ja pohjan alla
heijastaa takaisin veden lämmön
ja lisää istumisen mukavuutta.

Joitakin malleja on saatavana myös erivärisinä ja eri materiaaleista valmistettuna. Tarkemmat
tiedot löydät verkkosivuiltamme: www.kirami.fi

3D-paljuvalitsin

Kirami

Rakenna sovelluksessa mieleisesi kylpytynnyri
ja kokeile, miten se sopii kotipihallesi.
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Kylpytynnyrivarusteet

Kylpytynnyrivarusteet

Näin pidät kylpyvetesi puhtaana

Suodatus
Hoitoaineiden lisäksi tarvitset suodattimen puhtaan kylpyveden ylläpitämiseksi. Hoitoaineet

Veden puhtaanapito koostuu kahdesta osa-alueesta:

poistavat vedestä bakteerit, ja suodatin suodattaa kaikki muut epäpuhtaudet.

• Veden fyysisen puhtauden ylläpidosta suodatinlaitteella.
• Bakteerien ja pieneliöiden eliminoinnista vedenhoitoaineilla.
Kirami tarjoaa laadukkaat ratkaisut suodatukseen ja allaskemikaaleihin.
Suodattimia löytyy kaiken kokoisiin altaisiin, ja kemikaalit voit hankkia ensin
kätevissä aloituspakkauksissa, joita voit myöhemmin täydentää yksittäisillä
tuotteilla. Altaasi veden laatua voit seurata helposti kemikaalimittareilla.

Kylpytynnyrin veden kemikaalinen puhdistus voidaan tehdä
joko kloorilla tai aktiivihapella. Veden oikean pH-arvon
ylläpitäminen tehdään pH– ja pH+ rakeilla. Lisäksi saatavilla on
omat kemikaalit leväkasvun ehkäisyyn sekä veden kirkastamiseen.

Massasuodatin Hydro

Erittäin tehokas massasuodatin pieniin altaisiin.
Korkealaatuinen suodatin puhdistaa vedestä
pölyn, lehdet, kylpemisestä aiheutuvan
lian sekä muut epäpuhtaudet.

Kylpytynnyrivarusteet

Vesihygienia

Kevytsuodatin SI 2000

Kelluva, pienikokoinen suodatin
Kiramin kylpytynnyrin reunalle. Oiva
valinta edullista ja helppokäyttöistä
suodatinta tarvitsevalle.

Kylpytynnyrivarusteet

Hyvään allasvesihygieniaan kuuluu sekä partikkelisuodatus että kemiallinen

Pesuaineet

vedenkäsittely. Kirami-jälleenmyyjältäsi löydät kaikki tähän tarvittavat hoitoaineet
ja laitteet.

Tubtainer2-lämmitinsuodatin

Helppokäyttöinen, sähköllä toimiva,
kylpytynnyrin ylläpitolämmitin
ja suodatinyksikkö. Paljun vesi
pysyy uimakelpoisena jopa viikkoja
Tubtainer2:n ja asianmukaisten
puhdistusaineiden avulla.

On tärkeää pitää kylpytynnyri puhtaana myös silloin, kun sitä ei käytetä

Aloituspakkaukset
Olemme vankalla kokemuksellamme
koonneet hoitoaineiden
aloituspakkaukset, joissa on kaikki
tarvittava altaan kemiallisen hoidon
aloittamiseen. Aloituspakkauksista
löytyy tabletteja pitkäaikaiseen
hoitoon, rakeita nopeaan käsittelyyn,
pH+ ja pH- rakeita, joilla säädät
veden pH-arvoja ja allastesteri, jolla
seurataan veden kemikaalipitoisuuksia
ja pH-arvoa. Kaikki kemikaalit ovat
saatavilla myös erikseen.

Klooripohjainen
aloituspakkaus

Happipohjainen
aloituspakkaus (klooriton)

Klooripohjaiset tuotteet ovat hyvin
tehokkaita sekä riittoisia.
Pakkaus sisältää:
• 1 kg Shokkikloorirakeita
• 1 kg Monitehotabletteja á 20g
• 1 kg pH+
• 1,5 kg pH• Levänpoistoaine 1 l
• Allastesteri, pH:n & kloorin mittaukseen
• Kelluva annostelija tableteille

Happipohjaiset tuotteet ovat
ympäristöystävällinen valinta, eivätkä
ne aiheuta iho- tai silmäoireita.
Pakkaus sisältää:
• 1 kg Shokkihappirakeita
• 1 kg Aktiivihappitabletteja á 20g
• 1 kg pH+ rakeita
• 1,5 kg pH- rakeita
• Allastesteri, pH:n ja hapen mittaukseen
• Kelluva annostelija tableteille

Pesuaineita ja puhdistusvälineitä voit ostaa jälleenmyyjältäsi tai
suoraan Kiramin verkkokaupasta: kauppa.kirami.fi

Kirami

Kiramin uusilla pesuaineilla kylpytynnyrin puhdistaminen on helppoa ja nopeaa.

Biopesu, 5 l tiivistettä

Biologisesti hajoava rasvanpoistoja pesuaineyhdistelmä
lianpoistoon maalatuilta ja
maalamattomilta pinnoilta.

Biopesu, 0,5 l suihkepullo
Helppokäyttöinen, valmiiksi
laimennettu, biologisesti hajoava
pesuaine. Suihkuta pestävälle
pinnalle ja huuhtele pois.

Nokipesu, 0,5 l suihkepullo
Tehoaa vaikeaankin likaan jo
muutamissa minuuteissa. Käytä
ainetta tulipesän noen poistoon,
ja ylläpidä kamiinan teho.

33

Rentoutuminen laadukkaassa kylpytynnyrissä on jo
nautinto itsessään, mutta Kiramin korkealuokkaisilla
lisävarusteilla voit nostaa elämyksen vielä pykälää
taivaallisemmaksi. Valikoimistamme löytyy tarvikkeita,
jotka parantavat käytettävyyttä ja mukavuutta
sekä tekevät pihasi kylpykeskuksesta myös entistä
näyttävämmän kokonaisuuden.

Tee kylpyhetkestäsi
nautinnollisempi

Kirami
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UUTUUS! WaterBass!
Kylpytynnyrivarusteet

Juomatelineet ja muut tarvikkeet

Kelluva ja ladattava Bluetooth-kaiutin, jossa väriä vaihtava ledivalaistus. Halutessasi
voit yhdistää, eli ketjuttaa kaksi WaterBassia, jolloin voit nauttia tuplasti
muhkeammasta äänestä. WaterBass on takuuvarma paljuilun tunnelmannostattaja!

Kiramilla on runsaasti erilaisia lisävarusteita ja tarvikkeita, joilla teet kylpyhetkistäsi entistä nautinnollisemman ja
hauskemman kokemuksen. Tarjolla on mm. useita uusia juomatelineitä eri materiaaleista sekä kylpyhattuja, jotka
eivät olekaan mitään tiukkapipoisten päähineitä. Kylpyhattu lämmittää kylmillä säillä ja kesällä se suojaa itikoiden
puremilta.
Lisää tarvikkeita löydät: www.kirami.fi ja Kiramin verkkokaupasta: kauppa.kirami.fi

Kirami
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FREEDOM
Freedom on moderni ulkotuli, joka
tarjoaa liekkien leikkiä ja miellyttävää
lämpöä pihajuhlista paljubileisiin. Pihan
kruunu on helppo koota ja liikutella
terassin kulmalta saunan nurkalle
kylpytynnyrissä nautiskelijoiden iloksi.

”Kun jätkä kohtaa äijän. Kun muoto kohtaa koruttoman
teräksen. Kun elävä tuli kohtaa intohimoisen
pihvinkääntäjän. Kun sielun loiskeet kohtaavat
paljun lämmön. Kas, illanvietto on katettu.”

IRON
MONSTER
Iron Monster on joko Roasty Boss -grillin
päälle asetettava tai omilla jaloilla seisova,
jykevästä valssiteräksestä valmistettu
paistorauta, jossa paistuu kerralla vaikka koko porukan mehevät pihvit. Todella
monipuolinen ruoanlaittoväline, joka toimii
kuin vanhan ajan hella.

Freedomin runko on valmistettu
säänkestävästä Corten-teräksestä ja on
väriltään rustiikin ruosteenruskea. Ritilä
on rosteria.

VINKKI:
Paras lopputulos
kaikkeen grillaukseen
valmiilla Outstanding
-hiilillä tai koivuklapeilla!

TRIHOLDY
Triholdy on uusi, moneksi muuntuva sisustusihme. Kolmionmuotoisia elementtejä yhdistelemällä
rakennat terassille yksilöllistä aitaa, tilanjakajia ja polttopuiden välivarastoja. Kokoa pihasi tyyliin sopiva
näköeste tai tuulensuoja kylpytynnyrille.
Viherseinäksi Triholdy-kokonaisuus muuttuu erilaisilla ruukkuistutuksilla. Kolmiot voi asetella myös
maahan istutusalustaksi.

Iron Monsterin keskellä oleva grilliritilä on helposti irrotettavissa, joten aukon kautta voi kätevästi kohentaa tulta.
Iron Monsteria voi ruoanlaiton lisäksi käyttää myös tunnelmallisena tulisijana.

ROASTY BOSS
Roasty Boss on järeä grilli tai pelkkä pata, joka
ei huoju, hilseile tai pala puhki. Säänkestävä
Corten-teräs antaa tälle ulkoilmaihmisen
luottotulisijalle ronskin rustiikin ulkoasun. Ja
ruoste tulee kaupan päälle.
Roasty Boss grillillä kokkaat isommallekin
porukalle ja padalla tuot tunnelmaa pimeneviin
iltoihin kotipihassa tai vaikka rantakalliolla.

LEATHER
PATRON
Nyt ei puhuta mistään kaljasaavin peitosta, vaan
todella tyylikkäästä ja äijämäisestä essusta, joka
on tietysti paksua ja laadukasta, patinoitua nahkaa.
Nahkaessu aateloi grillaamisen kruunaamattoman
kuninkaan ja on mitä erinomaisin lahjaidea.

Tutustu tuotteisiin: outstanding360.fi
39
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Kirami Sauna FinVision
Kiramin FinVision-sauna edustaa kädentaitajan korkealuokkaista
viimeistelyä. Valmiiksi pintakäsitelty sauna on valmistettu tuppeensahatusta
kuusesta ja havuvanerista. Saunan sisällä huokuu kodikas tunnelma, joka
vie jokaisen rentoutujan mukanaan. Isojen ikkunoiden ansiosta myös luonto
tulee lähelle saunojaa. Sauna on valmis, paikalle asennettava moduuli.
.

FINVISION
PITUUS

2300 mm

LEVEYS

2300 mm

KORKEUS

Kuljetus: 2580 mm, valmiina
räystään kanssa 2625 mm

TILAVUUS

Sisä: 9,7 m3 Ulko: 13,5 m3

TULISIJAT (KIUAS):

Puulämmitteinen Kota Inari Plus /
Sähkölämmitteinen Kota Saana

ULKOPINTA
MATERIAALI:

Havuvaneri ja tuppeen sahattu kuusi

SISÄPINTA
MATERIAALI:

Havuvaneri ja tuppeen sahattu kuusi

HENKILÖMÄÄRÄ
TOIMITUSSISÄLTÖ

4–6
toimitetaaan koottuna. Katto on
asennettava paikan päällä.

Olet ansainnut arkeesi luksusta!
Kirami Oy:n tuotteet tunnistaa aina siitä, että ne ovat tasokkaasti loppuun asti viimeisteltyjä.
Kirami valmistaa kylpytynnyrit laadukkaista ja kestävistä materiaaleista tarjoten lukuisia eri
vaihtoehtoja asiakkaiden erilaisiin mieltymyksiin. Laatuun kuuluu myös kylpytynnyreiden
helppohoitoisuus sekä käytännöllisyys.
Tuotteen käyttöönotto on yksinkertaista ja helppoa. Palvelusta pidetään huolta, jotta
asiakas saa ikimuistoisen ja laadukkaan kylpykokemuksen Kiramin tynnyreissä vuodenajasta
riippumatta.
Asiakastyytyväisyys on voimavaramme!

Kirami
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Kiramin tarina
Kiramin tarina alkaa vuodesta 2001, jolloin

ja hallinto.

ensimmäiset kylpytynnyrit tuotiin Ruotsista.

Seuraavaksi kehittelimme puisen, maan pinnalle

sisäaltaalla varustetun kylpy-tynnyrimallin sekä

Oma tuotanto aloitettiin nopeasti. Ensimmäiset

pystytettävän uima-altaan lämmittimineen, ja

kattavan valikoiman kemikaaleja kylpytynnyrien

tilat löytyivät vanhasta konesuojasta, ja alkuun

kaudelle 2010 toimme markkinoille kylpytynnyri.fi-

ja uima-altaiden puhtaanapitoon.

lähdettiin pienellä, muutaman tynnyrin ja yhden

tuotemerkin, johon kuului useita erilaisia edullisia

Vuonna 2015 päätimme kehittää laadukkaita,

kamiinan valikoimalla.

kylpytynnyrimalleja sekä edullinen, ulkopuolinen

kotimaisia tuotteita pihansisustamiseen ja

CULT-kamiina.

ruoanlaittoon. Ideoimme Outstanding-tuote-

Vuonna 2006 siirryimme isompiin tiloihin, ja

Seuraavana keväänä lanseerasimme muovisella

seuraavana vuonna tuotesortimentti laajentui

Vuoden 2010 lopulla Kirami teki historiansa

sarjan, joka keskittyy grilleihin, ulkotuliin ja

kattamaan lämpöpuiset kylpytynnyrit sekä entistä

suurimman investoinnin. Hankimme silloin nykyisen

pihasisustukseen, materiaalina muodikas ja ryhdikäs

tehokkaammat, ulkopuoliset TUBE-kamiinat. Samalla

toimipaikkamme, jossa on yli 3000 neliötä tilaa

Corten-teräs.

hankittiin toinen halli, jonne keskitettiin osatuotanto

palvella asiakkaita.

t a r j ot a

a s i a k ka i l l e m m e

tuotteiden kehittämisessä ja valmistamisessa.

kylpytynnyreihin.

mahdollisimman turvallisia ja miellyttäviä

Standardin tärkeimpiä vaatimuksia on, ettei

Oleellinen lapsiin liittyvä turvallisuusseikka on

kylpynautintoja sekä huoletonta omistamista

altaiden sisällä ei saa olla aukkoja, joihin kädet,

vaatimus pystyä estämään lasten pääsy valvomatta

tuotteidemme koko elinkaaren ajan.

sormet, jalat, varpaat tai pää voivat veden alla

altaaseen. Tämä voidaan toteuttaa monella tavalla,

Osallistumalla alamme eurooppalaisen

juuttua. Tämä asia on Kiramilla jo hyvin huomioitu,

mutta lukittava kansi on helpoin, nopein ja varmin

standardin luomiseen olemme pyrkineet

mutta tulemme vielä lisäämään kaikkiin uusiin

ratkaisu. Kaikkiin Kiramin kylpytynnyrimalleihin

viemään tätä vastuullista toimintamallia

tuotteisiimme suojaritilät veden virtausaukkojen

löytyy sopiva, laadukas ja helposti käsiteltävä kansi.

eteenpäin koko alalle.

kohdalle.

Muoviset kupukannet ovat olleet lukittavia jo vuosia

Kirami on ollut ainoana suomalaisena

Myös standardissa vaadittava, kamiinan

ja tulevaisuudessa myös eristekansien kiinnitys

kylpytynnyrivalmistajana mukana luomassa

pinnasta mitattuna 100 cm lämpösuoja on ollut

muuttuu lukittavaksi. Muistutamme kuitenkin,

standardointia

ja

Kiramilla vakiovarusteena alusta alkaen. Lämpösuoja

että viime kädessä vastuu lasten turvallisuudesta

porealtaisiin sekä kylpytynnyreihin liittyville

estää kamiinan lähellä olevia polttamasta itseään

on aikuisilla, joiden tulee valvoa lapsia altaan

turvallisuusvaatimuksille ja testausmenetelmille.

koskemalla vahingossa kuumaksi lämmenneeseen

läheisyydessä sekä huolehtia kannen lukitsemisesta.

Standardia (EN 17125) laadittaessa on kiinnitetty

piippuun. Tästä huolimatta kehotamme aina

Turvallisuuden lisäksi standardissa otetaan

erityisesti huomiota pienten lasten turvallisuuteen.

varovaisuuteen tulta käsiteltäessä.

kotitalouksien

uima-

kantaa myös valmistusmateriaaleihin sekä

Kiramilla useimmat standardissa esille tulevat

Standardi edellyttää, että altaaseen

tuotteiden yleiseen laatuun. Kiramilla nämäkin

turvallisuusseikat ovat olleet jo pitkään kunnossa,

kulkemiseen tulee tarjota turvalliset portaat.

asiat ovat olleet huomiomme keskipisteenä

mutta emme suinkaan jää lepäämään laakereillamme,

Rappusten hankkiminen on tietysti loppuasiakkaan

alusta alkaen. Olemme jatkuvasti kehittäneet

vaan tulemme jatkossakin olemaan eturintamassa

oman harkinnan varassa, mutta Kiramilla on tarjota

materiaalejamme sekä huomioineet myös niiden

entistä turvallisempien ja käyttäjäystävällisempien

erilaisia rappusmalleja kaikkiin myynnissä oleviin

kierrätettävyyden.

Euroopan johtava kylpytynnyrivalmistaja
Kiramin tuotteiden laadusta ja ulkonäöstä vastaa

ajattelutapaan, joka takaa tuotteiden käyttöönoton

kylpytynnyrivalmistaja. Toimitamme vuosittain

osaava henkilökunta: yrityksemme työllistää

ja käytön helppouden, kattavan tuotevalikoiman ja

yli 5000 tynnyriä ympäri Suomea ja Eurooppaa.

noin 20 henkilöä Sastamalan tehtaalla sekä 10

varaosien saatavuuden. Etsimme jatkuvasti uusia,

Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 8,2 M€, josta

henkilöä omassa alumiinin jalostuslaitoksessamme.

kestäviä materiaaleja. Vuosien saatossa tärkeäksi

viennin osuus oli 30 %. Jälleenmyyjäverkostomme

Näiden lisäksi käytämme laajaa alihankkijoiden

kriteeriksi valmistusmateriaalien valinnassa on

kattaa koko Suomen, ja Euroopassa laajennamme

verkostoa. Menestyksemme perustuu jatkuvaan

tullut myös kierrätettävyys.

jälleenmyyjäverkostoamme määrätietoisesti.

tuotekehitykseen

Kirami

ja

asiakaslähtöiseen

Tilaus ja toimitus
Mallikappaleet ja tilaaminen
Meillä on yli 200 jälleenmyyjää eri puolilla Suomea. Kattavan jälleenmyyjäverkoston avulla voimme
tarjota sinulle parhaan palvelun. Useissa jälleenmyyntipisteissä voit myös nähdä tuotteitamme. Sinua
lähinnä sijaitsevan jälleenmyyjän voit etsiä nettisivultamme. Erilaisissa myyntitapahtumissa voit tehdä
kauppoja myyjiemme kanssa henkilökohtaisesti. Yhteystietomme löydät luettelon takakannesta tai
nettisivuiltamme.

Kirami täyttää vaativimmatkin standardit
Haluamme

Hyvä tietää

Hinnat
Erillisen tuotehinnaston hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin, mikäli
tuotteiden raaka-ainehinnat ja/tai valmistuskustannukset oleellisesti muuttuvat voimassaoloaikana.
Myyjiemme tekemät tarjoukset ovat voimassa sopimuksen mukaan.

Tuotteiden toimitus ja kuljetus
Tuotteet toimitetaan pääsääntöisesti valmiiksi koottuna. Toimitusaika määräytyy tuotekohtaisesti ja
sesongin mukaan. Toimitusaika sovitaan tilauksen yhteydessä.
Hintamme ovat vapaasti tehtaalla. Voimme järjestää kuljetusliikkeen tuomaan tilauksesi haluamaasi
toimitusosoitteeseen kuorma-autotien päähän. Rahtihinta määräytyy toimitusosoitteen ja tilatun
tuotteen koon perusteella. Kun lähetyksesi on valmiina, saat meiltä tekstiviestin, jossa ilmoitamme
rahtikirjanumeron, jolla voitte seurata lähetystä. Voit myös noutaa tilaamasi tuotteen itse tehtaaltamme.
Tällöin saat tekstiviestin, joka kertoo lähetyksen olevan noudettavissa.

Tuotteen rekisteröinti
Muistathan rekisteröidä ostamasi Kirami-tuotteen sivuillamme. Rekisteröimällä sen saat useita hyviä
etuja. Halutessasi voit saada myös juuri sinun tuotteisiisi liittyviä käyttövinkkejä ja tarjouksia. Lisäksi
kaikki Kirami-tuotteen rekisteröineet saavat pienen lahjan palkaksi vaivannäöstä.

Käyttöohjeet
Tuotteiden mukana toimitetaan tarvittavat käyttöohjeet. Ohjeet on ladattavissa myös nettisivuiltamme.
Mikäli tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä myyjään. Tuotteiden annetut mitat ovat noin-mittoja.

FAQ – usein kysytyt kysymykset
Kattavien käyttöohjeittemme lisäksi tietoa ja vinkkejä löydät nettisivujemme FAQ-osiosta,
jonne olemme keränneet yleisimpiä käyttäjien esittämiä kysymyksiä.

FAQ

Katso tarkemmat toimitus- ja takuuehdot kotisivuiltamme:
www.kirami.fi

______

FI ______

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tänä päivänä Kirami on Euroopan suurin
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Kirami Oy
Villiläntie 2, 32730 Sastamala
010 574 2170 Myynti
010 574 2171 Tekninen tuki
info@kirami.fi
www.kirami.fi

Liity tykkääjiemme joukkoon Facebookissa! Saat vinkkejä ja tietoa tuotteiden käytöstä,
voit osallistua kilpailuihin, jakaa kokemuksia ja kuvia muiden paljuttelijoiden kanssa.

www.facebook.com/kiramioy

Seuraa meitä instagramissa!

www.instagram.com/kiramioy

Kirami Oy Youtube channel
Etsi meitä sosiaalisesta mediasta aihetunnisteella

#Kirami

www.kirami.fi/blog
Kirami
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