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HEHKU saunassa nautit huolettomasti 
100 % suomalaisesta laatulöylystä. 

Kiuasteknologiamme takaa saunahetkiisi  
pehmeän ja kostean löylyn unohtamatta 

designia - vaativaankin makuun. 

Kaikki HEHKU saunat on varustettu val-
mistamallamme HEHKU kiukaalla, johon 
on valittavissa joko perinteinen BASIC tai 

kehittämämme älykäs vastusten 
lämmityksen ohjausjärjestelmä 

Smart Heating System (SHS). 

Kiuasmallistomme tarjoaa useita tyyli- ja 
värivaihtoehtoja. Lisäksi HEHKU tuote-
mallistomme kattaa jokaiseen makuun ja 
sisustukseen sopivat sisustuselementit 

saunaan tai muuhun sisustukseen:

- SaunaSeinis
- KatajaSeinis
- ArtStone - kivijäljitelmät
- NaturalStone - aidot luonnonkivet
- StoneVeneer - kiviviilu
- EmotionWalls - puiset sisustuselementit

Hehku Saunat on täydellisten saunako-
konaisuuksien valmistaja.  Valmistamme, 
toimitamme ja myös asennamme saunan 
avaimet käteen -periaattella. Mallistom-
me kaikki saunakokonaisuudet ja kiu-
kaat valmistetaan Joensuussa, ja ne ovat 
suomalaista laatudesignia materiaaleista 
teknologiaan - kaikki mitä täydelliseen 
saunanautintoon vaaditaan. Kysy lisää 
valtuutetulta jälleenmyyjältä!

Hehku Saunakokonaisuus sisältää sau-
nan koko sisustuksen: paneelit, seinä- ja 
kattomateriaalit, lauteet, kiukaan ja va-
laistuksen. Mallistomme kattaa yksilölli-
set ja viimeistellyt sisustusratkaisut 
ja materiaalit - toiveittesi mukaan.

Valitsemalla Hehku Saunan saat valmiin 
harkitun kokonaisuuden halutessasi aina 
purkutyöstä asennukseen saakka.  
Valtuutetut HEHKU sauna-asentajat 
suorittavat mitoituskäynnin, purkutyöt, 
asennus- ja sähkötyöt ammattitaidolla.

Perinteitä kunnioittaen - määräykset 
huomioden - tavoitteena täydellinen 
saunanautinto!
               Hehku Team

IDEOLOGIAMME

Valmis & harki t tusaunakokonaisuus

Mallistossamme myös 
SENIORISAUNA
pyörätuolirampilla!



SAUNAMALLISTO

RAITA

KANTELE

POHJOLA

TUOMIVANAMO

ILMATAR

Täydelliset saunakokonaisuudet myös valmiiksi 
asennettuna helposti ja nopeasti - edullisesti!

KAARILAUTEET!

Saunan ostajalle myös
SAUNAN HOITOSETTI!

HEHKU RAITALAUDEPAKETTI
Tuotepaketin sisältö:
- Ylälaude
- Alalaude
- Jakkara
- Kaide
- Väliritilä
- Kiinnitystarvikkeet
- Asennusohjeet

Toteutamme 
toiveittesi saunan 
MYÖS MITTA-
TILAUSTYÖNÄ!

Kysy lisää!

Määrämittainen täydellinen 
laudepaketti - asenna itse tai 
tilaa asennettuna!

Ylälauteen mitat     610 x 2100 mm
Alalauteen mitat     420 x 2100 mm



Seinä- ja kattopinnat
• Sormipaneeli
• Tervaleppäpaneeli
• Valkoinen luonnonkivi

Lauteet
• Hehku tervaleppä laudepaketti:

• 2 kpl Ylälaude
• 2 kpl Selkänoja
• 2 kpl väliritilä
• Välitaso
• Jakkara

Valaistus
• 12-osainen kuituvalosarja

Kiuas
• Titan,  Atlas, Triton tai Econ 6,6- tai 9 kW

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TARVIKKEET
• Kiukaan upotuskaulus
• Saunan hoitosetti
• Kiinnitystarvikkeet
• Asennusohje 

MUUTOKSET
• Kiviseinän väri (harmaa, musta, kupari tai valkoinen)
• Tehosteseinän materiaali
• Kiukaan väri (valkoinen, RST, antiikkimusta, -kupari   tai -hopea)
• Upotuskehyksen väri (valkoinen, RST, antiikkimusta, -kupari            

tai -hopea)

Hinnat 
Econ Basic kiukaalla 

alk. 4390 € 
sis. alv 24 %

Linjakas ja herkkä kauno tar
VANAMO on perinteitä kunnioittava saunakokonaisuus, jonka hohtavan valkoinen kiviseinä 
on saanut vaikutteita Vanamon herkästä kukinnosta.  VANAMO sauna on täydellinen valin-
ta sellaiselle, joka hakee rentoa tyylikkyyttä. Saunan viimeistelee HEHKU -kiuas, joka takaa 
löylynautinnon.
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Seinä- ja kattopinnat
• Mustaksi värjätty kuusi
• Tervaleppäpaneeli
• Hehku aaltopaneeli

Lauteet
•  Hehku tervaleppä laudepaketti:

•  2 kpl Ylälaude
• 1 kpl Ylälauteen laudekulma
• 1 kpl Alalaude
• 1 kpl Alalauteen laudekulma
• 2 kpl Selkänoja
•  2 kpl väliritilä
• Kaide
• Jakkara

Valaistus
• 12-osainen kuituvalosarja

Kiuas
• Titan,  Atlas, Triton tai Econ 6,6- tai 9 kW

TUOMI saunan tumma katto, sekä koristeellinen Hehku aaltopaneeliseinä kuvastaaa tuo-
men monimuotoisia ominaisuuksia puu- ja käsitöissä. Jos haet perinteistä saunaa TUOMI 
sauna on oikea valinta. 

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TARVIKKEET
• Saunan hoitosetti
• Kiinnitystarvikkeet
• Asennusohje 

MUUTOKSET
• Kiukaan väri (valkoinen, RST, antiikkimusta, -kupari              

tai -hopea)
• Tehosteseinän materiaali
• 	Aaltopaneelin	profiili

SHS

Hinnat 
Econ Basic kiukaalla 

alk. 3350 € 
sis. alv 24 %

Linjakas ja herkkä kauno tar
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Jaloa tu nnelmaa



Seinä- ja kattopinnat
• Valkolakattu kuusi
• APR Acoustic Blanco -laatta

Lauteet
• Tervaleppä laudepuu
•  Valkoinen saunatuoli

Valaistus
• 19-osainen LED valosarja

Kiuas
• Titan,  Atlas, Triton tai Econ 6,6- tai 9 kW

ILMATAR tuolisaunassa tuolien määrää voi vaihtaa saunojien mukaan, joten se on erinomai-
nen valinta lapsiperheelle, tai sellaiselle joka hakee saunalta nykyaikaista eleganttia ilmettä. 
Ilmatar on raikas uudenajan sauna.

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TARVIKKEET
• Saunan hoitosetti
• Kiinnitystarvikkeet
• Asennusohje 

MUUTOKSET
•  Kiukaan väri (valkoinen, RST, antiikkimusta, -kupari              

tai -hopea)
• Tehosteseinän materiaali
• Upotuskehyksen väri (valkoinen, RST, antiikkimusta, -kupari 

tai -hopea)

Hinnat 
Econ Basic kiukaalla 

alk. 4890 € 
sis. alv 24 % 
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Raikkaan saunan uusi aika



Seinä- ja kattopinnat
• Sormipaneeli
• Tervaleppäpaneeli
• Kupari saunaseinis

Lauteet
• 2 kpl Hehku kaarilauteet
• Selkänoja
• Väliritilä
• Kaide
• Jakkara

Valaistus
• 2 kpl LED valonauha

Kiuas
• Dione Solid

Käsityöperinteet ovat inspiroineet KANTELE saunan kaarevat muodot.  KANTELE sauna 
toimii parhaiten kerrostaloissa Dione seinäkiukaalla, joka takaa kosteat löylyt saunatilan 
koosta riippumatta. 

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TARVIKKEET
• Saunan hoitosetti
• Kiinnitystarvikkeet
• Asennusohje 

MUUTOKSET
• Kiviseinän väri (harmaa, musta, kupari tai valkoinen)
• Tehosteseinän materiaali
•  Kiukaan väri (valkoinen, RST, antiikkimusta,  -kupari tai     

-hopea)

Hinnat 
Dione Basic kiukaalla 

alk. 3320 € 
sis. alv 24 %
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Saunahe tken sulos oi n tuRaikkaan saunan uusi aika



Seinä- ja kattopinnat
• Tervaleppäpaneeli
• Hehku hirsipaneeli
• Harmaa luonnonkivi

Lauteet
• 2 kpl Laudepenkki
• 2 kpl Selkänoja
• Väliritilä
• Välitaso
• Jakkara

Valaistus
• 16-osainen LED valosarja

Kiuas
• Titan,  Atlas,  Triton tai Econ 6,6- tai 9 kW

POHJOLA saunan jykevät seinät, sekä tummat lauteet antavat POHJOLA saunalle tumman 
ja vahvan tunnelman. POHJOLA saunan laudepenkit ovat siirreltävät ja kiukaan upotus vä-
litasoon viimestelee sisustuksen.

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TARVIKKEET
• Kiukaan upotuskaulus
• Saunan hoitosetti
• Kiinnitystarvikkeet
• Asennusohje

MUUTOKSET
• Kiviseinän väri (harmaa, musta, kupari tai valkoinen)
• Tehosteseinän materiaali
• Kiukaan väri (valkoinen, RST, antiikkimusta, -kupari tai -hopea)
• Upotuskehyksen väri (valkoinen, RST, antiikkimusta, -kupari tai -hopea)

Hinnat 
Econ Basic kiukaalla 

 alk. 4760 € 
sis. alv 24 %
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Tumma tunnelmantu oja



Seinä- ja kattopinnat
• Lämpöhaapa
• Kataja sisustuslevy
• Kuparisaunaseinis

Lauteet
• Hehkuraitalaude

Valaistus
• 120-osainen kuituvalosarja

Kiuas
• Titan,  Atlas,  Triton tai Econ 6,6-  tai 9 kW

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TARVIKKEET
• Kiukaan upotuskaulus
• Saunan hoitosetti
• Kiinnitystarvikkeet
• Asennusohje 

MUUTOKSET
• Kiviseinän väri (harmaa, musta, kupari tai valkoinen)
• Tehosteseinän materiaali
• Kiukaan väri (valkoinen, RST, antiikkimusta, -kupari tai 

-hopea)
• Upotuskehyksen väri (valkoinen, RST, antiikkimusta, -kupari 

tai -hopea)

Hinnat 
Econ Basic kiukaalla 

alk. 4260 € 
sis. alv 24 %
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Tumma tunnelmantu oja Selkeälinjainen jalo kokonaisuus
RAITA saunassa käytetty laudepuu muistuttaa raitapuun pitkittäisraidallista kuorta. 
Saunanautinnon viimeistelee katossa kaunis katajaseinis, jonka miellyttävä tuoksu 
valtaa saunan ja luo suomalaista tunnelmaa.



ATLAS     DIONETRITON   ECON

CALYPSO

SHS Älyjärjestelmän ohjain BASIC sähköjärjestelmän ohjain 

TÄYSIN UUSI
HALLITTU PUUN 

POLTTO

VERTAA PAINOA!
CALYPSO ILMAN

 KIVIÄ n. 90 kg

SHSSm
ar

t H
eating System

LA
ATULÖYLYN TAKUU

TITAN

DIGITAALINEN OHJAUSKESKUS SISÄLTYY TOIMITUKSEEN
Valitse SHS tai BASIC 

OHJAUS-
KESKUKSELLA 

säädät löylysi
 vaikka viereisestä 

huoneesta!

K IUASMALLISTO



NATURAL STONEART STONE EMOTION WALLS

ESIMERKKEJÄ MUISTA 
PUU- JA KIVISISUSTUS-
ELEMENTEISTÄMME:  

EMOTION WALLS STONE VENEER -KIVIVIILU

SAUNASEINIS on sähkökiukaan taakse suo-
raan paneeliin ruuveilla kiinnitettävä kiviseinä-
ke. Näyttävä sisustuselementti jonka teet 
15 minuutissa. Ja edullisesti. Ajattele, var tissa!

Kaikki mallit valmistettu luonnonkivestä.

Tuote on patentoitu ja sitä voidaan käytää niin 
uusissa kuin saneerauskohteissakin kodin 
sisustukseen sekä viimeistelyyn.

SAUNA 
SEINIS

Uusi ilme saunaan kätevästi
- asennus paneelin päälle!

KRISTALLINVALKOINEN MUSTAKUPARIHARMAA

ASENNUS 

VAIN  
15 min!

Suomessa valmistettu ja patentoitu tuote. 
Tarkasta seinän soveltuvuus ennen paikoilleen asentamista.

TEKNISET TIEDOT

Materiaalit  luonnonkivi, 
alumiini, ruostumaton 
teräs (puu)
Elementin koko 
640 x 300 mm 
Näkyvä kivileveys 600 mm 
Kivilevyn paino n. 9 kg
Lämmönkesto 
- 60 °C  - 150 °C
Takuu 2 vuotta

KATAJA
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”Kun soiva t kiukaan mus ta t uru t
u nhoi t tuva t arjen suru t ”
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