
NAUTI MASSIIVISEN

LUONNONMATERIAALIN

AINUTLAATUISISTA

LÖYLYOMINAISUUKSISTA JA

AIDON KIVEN KARHEASTA

KAUNEUDESTA.

TÄYDELLINEN UUTUUSKIUAS.
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Rosoinen kivipinta on upea kontrasti viimeistellylle saunallesi ja se tuottaa
nautinnolliset löylyt vuodesta toiseen. Karhean alkuperäinen kivipinta imee
löylyveden ja palauttaa sen puhtaana pehmeänä löylynä kylpijän nautittavaksi.

ALKUPERÄINEN TUNNELMA JA TODELLINEN

Massiivinen kivikuori sisältää viimeisintä kiuas-
tekniikkaa, mikä takaa juuri sellaiset löylyt kuin
sinä haluat. Haluatko nauttia samettisen peh-
meistä vai kipakoista löylyistä. Total Rock mu-
kautuu toiveisiisi.

PUHTAAT, TERVEELLISET LÖYLYT

Perinteinen, kivistä ladottu kiuas on tunnettu
hyvistä löylyistään. Olemme yhdistäneet viimei-
simmän sähkötekniikan ja ikiaikaisen luonnon-
materiaalin. Kiukaan vastukset on ympäröity joka
puolelta massiivikivisella kivivaipalla joka sitoo
lämmön pitkään ja jakaa sen tasaisesti saunati-
laan. Muhkea kivimäärä tuottaa löylyä vielä
kiukaan sammuttamisen jälkeen ja kuivattaa
tehokkaasti saunan rakenteet.

Edistyksellinen ohjauselektroniikka takaa kiu-
kaan tehokkaan ja nopean lämpenemisen ener-
giatehokkaasti. Total Rockin saat toivomuksesi
mukaan kiinteällä tai ulkoisella ohjauskeskuksella.

TOTAL ROCK SAUNAAN KUIN SAUNAAN

Pienet turvaetäisuudet mahdollistavat kiukaan
sijoittamisen joko vapaasti tai upotettuna laude-
rakenteisiin. Voit toteuttaa unelmiesi löylyhuo-
neen turvallisesti ja haaveistasi tinkimättä.

PATENTOITUA OSAAMISTA

Mondex Total Rock on patentoitu tuote, jonka
nerokas löylyvaippa on saanut 20 vuoden suojan
kopiointia vastaan.

SAUNAN HENKI

2



SENSE MATE -OHJAIN
Digitaalisen ohjainyksikön
avulla säädät saunasi lämpö-
tilan asteen tarkkuudella.
Saunan kytkeminen ja
lämmityksen ajastaminen
käy sen avulla helposti.

SENSE MATE -ANTURI
Viimeistelty ja tyylikäs
anturi kuuluu kaikkiin
ulkoisella ohjauksella
varustettuihin malleihin.

TOTAL ROCK -KIUAS

PELKKÄÄ KIVEÄ

OIKEALLA MITOITUKSELLA SAA MAKSIMAALISEN

LÖYLYNAUTINNON

Total Rock -kiukaan voit valita saunasi tilavuuden ja kylmien
pintojen mukaan kolmesta mallista: 6,6, 9 ja 10,5 kW.

• saatavana erillisohjauksella tai kiinteällä ohjauksella

• kiuas voidaan integroida lauteisiin tai se voi jäädä 
kokonaan näkyviin

6,6 kW 7-10 m3 saunoihin

9,0 kW 9-15 m3 saunoihin

10.5 kW 12-25 m3 saunoihin

kivimäärä 6,6 kW ja 9,0 kW  n. 120 kg

kivimäärä 10,5 kW  n. 200 kg

halkaisija 6,6 kW ja 9,0 kW 40 cm

halkaisija 10,5 kW 50 cm

korkeus n. 110 cm

MITAT JA PAINOT:

Lisätietoja: www.mondex.fi
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Mondex Oy

Rantakatu 14 A

67100 Kokkola

puh. 06-824 4333

faksi 06-832 2355

info@mondex.fi

www.mondex.fi

Mondex on tuottanut ainutlaatuisia saunomisnautintoja jo
20 vuoden ajan. Mondex-kiuas on ollut testien ykkönen ja
designiltaan edelläkävijä. Tule mukaan tyytyväisten saunojien
joukkoon. Meitä on ympäri maailmaa.

MONDEX ON MUHKEIDEN

LÖYLYJEN MESTARI
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