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KL A SSI KOT

VARAAVIEN VUOLUKIVITULISIJOJEN
KLASSIKOT MAMMUTTI-VUOLUKIVESTÄ

Tyytyväisiä lämmittäjiä on vuosi vuodelta enemmän.
Suomalaisia koteja on lämmitetty NunnaUuneilla vuodesta 1982.
Joistakin tuotteista tulee klassikoita, mutta ei koskaan ilman
hyviä, pitkäaikaisia käyttökokemuksia. Tässä esitteessä tutustut
NunnaUunin Klassikko-tuotteisiin; Leilaan, Joyaan ja Anttiin.
Suomalaisen tulisijaklassikon tunnistaa ensimmäisten käyttökertojen myötä. Helppo lämmitys ja miellyttävä lämpö kääntyy
päivittäin hyväksi käyttökokemukseksi.
Lämpöominaisuuksiltaan erinomaiset, Leila ja Joya, tuottavat
2 tunnin lämmityksellä 24 tuntia lämpöä ja soveltuvat mainiosti
isommankin asuintilan päälämmönlähteeksi. Uusin tuotteemme,
Antti, on suunniteltu edulliseksi lisälämmöntuojaksi.
Valitsemalla oikean kokoisen ja tyyppisen tulisijan varmistat hyvän
käyttökokemuksen vuosiksi eteenpäin. Luottaessasi suomalaisten
kestosuosikkeihin voit olla valintasi kanssa turvallisin mielin.
NunnaUuni Oy

KÄYTÄNNÖLLISTÄ ROMANTIIKKAA, ELÄVÄPIN
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VUOLUKIVITULISIJOJEN KLASSIKOT.

Lisää varauskykyä korotuskerroksella! Kysy myyjältä.

TAISTA, KÄSIN VALIKOITUA VUOLUKIVEÄ VARAAVALLA VUOLUKIVISYDÄMELLÄ JA TULITIILIPESÄLLÄ.

Antin vuolukivipinta on taitavaa käsityötä. Jokaisessa tulisijassa
on yksilöllinen ja eläväsävyinen kivisommittelu. Varaavan
vuolukivitakan tulipesässä on käytetty perinteistä tulitiiltä ja
parannettua rakoarinaa, johon kuuluu puiden ylikaasuuntumista
estävä laite. Tuloksena ovat puhtaammat savukaasut.

510

Tutkimus- ja valmistusteknologian kehityksen myötä uudistimme
perinteisen Antin. Yhdistimme vuolukiveen tulitiiltä. Kahden
materiaalin liitto tuotti uudentyyppisen, edullisen ja taloudellisen
tulisijan. Mainio tuote, omiaan lisälämmönlähteenä ja tunnelman
luojana.

370

AN TTI 1980-LUVUN KLASSIKON UUSI TULEMINEN

910

K 1435–1470 mm
Paino 1380 –1410 kg
Lämpöluokka 1
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LEILA 1
LUOTETTAVAA LÄMPÖÄ
VUODESTA 2000

Lisää varauskykyä
korotuskerroksella!
Kysy myyjältä.

Helppokäyttöinen, yhdellä
lämmityskerralla reilusti lämpöä
tuottava tulisija. Nopeasti huippulukemiin lämpenevä, lämpöä
pitkään luovuttava Leila soveltuu
pienehkön kodin päälämmönlähteeksi tai tehokkaaksi lisälämmönlähteeksi isompaankin
tilaan. Mainio sähkönkulutuksen
tasaaja paukkupakkasilla.
Kultaisen Tulen arinan ansiosta
puun palaminen on puhdasta.
Klassiset muodot tuovat ajatonta
arvoa kotisi sisustukseen.
Tulipesä käsin valikoitua, tulenkestävää, lämpöä tehokkaasti
vastaanottavaa Mammuttivuolukiveä.

(516)
490

350

2 tuntia lämmitystä, 24 tuntia
lämpöä.

K 1505 mm
Paino 1400 kg
Jalustan paino 95 kg
Lämpöluokka 2

910
(936)
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KESÄN LÄMPÖ VIIHTYY KOTONASI VUODEN YMPÄRI. NUNNAUUNI-VUOLUKIVITULISIJAN TASA

JO YA 3 ILOA JA PIRISTYSTÄ PITKIN PÄIVÄÄ
Ajattomasti muotoillun Joyan ominaisuuksia ovat helppokäyttöisyys sekä erittäin tasainen ja pitkä, lähes kahdelle
vuorokaudelle jakautuva lämmönluovutus.Yhdellä lämmityskerralla saadaan runsaasti pehmeästi säteilevää lämpöä! Joya
on erinomainen tulisija moderneihin koteihin, joissa myös muut
valinnat tähtäävät energian säästöön. Kultaisen Tulen arinan
ansiosta puiden kaasuuntuminen on tasaista, kaasut palavat
tehokkaasti ja puhtaasti.
Tulipesä käsin valikoitua Mammutti-vuolukiveä.

530
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Helppoa ja taloudellista! 24 tunnin lämmönluovutuksen
jälkeen Joyan lämmöstä on yhä 25 % varastossa.

K 1584 mm
Paino 1515 kg
Lämpöluokka 2

912

AINEN SÄTEILYLÄMPÖ LEVIÄÄ KODIN PINNOILLE, LÄMMITTÄEN MYÖS LATTIAT.
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Mammutti-vuolukivi – vailla vertaa monessa käytössä
NunnaUunin valttina on yksinoikeus
ainutlaatuiseen Mammutti-vuolukiviesiintymään. Esiintymässä on useita
erityyppisiä vuolukivilajeja. Jokaiselle
lajille on määriteltävissä oma erityinen
käyttötarkoituksensa ja -kohteensa
kivilajin yksilöllisen minerologisen
koostumuksen ja sisäisen rakenteen
mukaisesti. Lajikohtainen paras käyttötarkoitus on tutkittu geologisesti ja
varmistettu lämpötermisin kokein.*)

vilajin ominaisuudet ovat parhaassa
hyötykäytössä, sillä tulipesässä materiaalilta vaaditaan suurinta lämpötermistä kestävyyttä ja nopeinta, tehokkainta varautumista. Varaavassa
vuolukivitulisijassa tulipesään varautuu
parhaimmillaan 60–70 % lämpöenergiasta, lopun 30–40 % varautuessa
savukanavien kautta tulisijan muihin rakenteisiin.

Tulipesään parhaiten lämpöä
hyödyntävää vuolukiveä

Tulisijan sisä- ja pintarakenteisiin
hyvin lämpöä johtavaa
vuolukiveä

Kallisarvoisimman kivilajin yksilöimme jo kaivoksessa, ennen kiven
irrottamista. Huolehdimme kiven
matkasta läpi tuotantoketjun. Tästä
erikoislaatuisesta, ominaisuuksiltaan
harvinaisesta kivilajista, valmistamme
NunnaUuni-tulisijojen tulipesät. Tulipesän kuumuudessa tämän vuoluki-

Tulisijan muut rakenteet valmistamme
samalla periaatteella – kullekin kivilajille ominaisuuksiensa mukainen paras paikka. Savukanavien rakenteissa
ja tulisijojen ulkopinnoissa käytämme minerologiselta koostumukseltaan
nk. karkearakeisia, hyvin lämpöä varaavia Mammutti-vuolukivilajeja.

Hyvän lämmönjohtamisen ansiosta kivilajit kierrättävät lämpöä tulisijan rakenteissa sen kuumista osista
kohti viileämpiä ulkokuoriosia, hidastaen niissä lämmönluovutusta huonetilaan.
Vuolukiven monet kasvot
Vuolukivi on kuvioinniltaan ja sävyiltään ilahduttavan rikas ja ilmeikäs materiaali. Antti-tulisijan myötä pääset
nauttimaan eläväsävyisestä ja moniilmeistä vuolukivipinnasta. Yksilöllinen kivisommittelu sekä eläväsävyinen kivipinnan tekstuuri, jossa eri
mineraalit voivat esiintyä suurempina rakeina, sulkeumina tai muina
kuvioina, tekevät jokaisesta Antista
ainutlaatuisen.

*) Yhteenveto Nunnanlahden Uuni Oy:n MammuttiKivi-kaivoksen materiaalitutkimusten tuloksista vuosilta 1994–2001.

LUONTO JA UUNIMESTAREIDEN KÄSITYÖ KUVIOI TULISIJAN.

Antti 1. Kulmat viisteellä.

Antti 2. Runsas kulmapyöristys, R105.

Antti 3. Pyöristetyin kulmin, R20.

Voit vaikuttaa Antti-tulisijan ulkonäköön valitsemalla mieleisesi kulmamuodon. Vaihtoehtoja on kolme.
Kulmikkuus tekee Antista ryhdikkään (Antti 1). Pyöristetyt kulmat tuovat ripauksen lisää pehmeyttä (Antti 2).
Muotoilu kulmikkaan ja pyöreän väliltä tuo Anttiin luonnetta (Antti 3).
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JOKAINEN ANTTI ON OMAN NÄKÖISENSÄ.

Antti-tulisijan pintakivien värisävyt vaihtelevat
tuotekuvan ja malliryhmän kivisävyjen
välillä. Päältäliitettävään Antti-tulisijaan
on erikoistilauksesta saatavissa valikoituja
vuolukivisävyjä.

Pintakivien mittajako
vaihtelee tuotekohtaisesti.

Muiden NunnaUuni-tulisijojen
pintakivisävyt vaihtelevat tuotekuvissa
olevien ja malliryhmän kivisävyjen välillä.
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Lämpöenergia
Kertalämmityksen puumäärä

ANTTI

LEILA 1

JOYA 3

37 kWh

55 kWh

62 kWh

10 kg

15 kg

16 kg

Tulipesä

Neljä alinta kerrosta
tulitiiltä.

Valikoitua Mammuttivuolukivilajia.

Valikoitua Mammuttivuolukivilajia.

Parannettu rakoarina.

Kultaisen Tulen arina 1,
puhdas poltto.

Kultaisen Tulen arina 2,
puhdas poltto.

Kipinäsuojallinen luukku.

Tyylikäs valurautainen
takkaluukku.

Tuplalasilla varustettu
turvaluukku.

Valurautainen tuhkaluukku
ja teräksinen tuhkalaatikko.

Muotoiltu, tiiviisti sulkeutuva
valurautainen tuhkaluukku ja
teräksinen tuhkalaatikko.

Valurautainen huoltotilan
luukku ja teräksinen
tuhkasalkku.

Nuohousluukut sivuilla.

Nuohousluukut sivuilla.

Nuohousluukut tulisijan
sisällä, huoltotilassa.

Venttiilillä huoneeseen.

Lisävarusteena saatavan HRTyksikön avulla tulisijan alle.

Vakiona saatavan HRTyksikön avulla tulisijan alle.

Ei mahdollinen.

Jalusta lisätilauksesta.

Sokkeli kuuluu tuotteen
hintaan.

Arina ja
palamismenetelmä

Takkaluukku

Huoltotila

Nuohousluukut

Korvausilma

Jalusta
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KLASSIKKOJEN VARUSTEET.

Lämmönluovutustehon saavuttaminen
lämmityksen alusta (h) 100/50/25%

ANTTI

LEILA 1

JOYA 3

n. 3,9/13,5/24,1 h

n. 5/18/29 h

n. 6,6/23,2/38,2 h

ANTTI LÄMMÖNLUOVUTUSTEHO kW / 48 h
3,0

2,0

100 %
50 %

1,0

25 %
0
0

3,9 h

8

13,5 h

24,1 h

32

40

48

32

40

48

LEILA 1 LÄMMÖNLUOVUTUSTEHO kW / 48 h
3,0
100 %
2,0
50 %

1,0

25 %
0
0

5h

8

16 18 h

24

29 h

JOYA 3 LÄMMÖNLUOVUTUSTEHO kW / 48 h
3,0
100 %
2,0

50 %

1,0

25 %
0
0

6,6 h

16

23,2 h

32

38,2 h

48

CE-merkin vaatimukset täyttävistä varaavista tulisijoista ilmoitamme niiden huippulämmönluovutustehon ja ajan, jossa teho laskee 50 ja
25 prosenttiin. Mitä pidempi aika, sitä pidempi lämmönluovutus.
Esitteen tulisijat täyttävät CE-merkin vaatimukset.

Hormikokosuositukset
taka- ja sivuliitännässä 1)
1/2
3/4
1/1
Ø mm
Hormikokosuositukset
päältä liitettäessä
Ø mm

ANTTI *)

LEILA 1 **)

JOYA 3 **)

x
x
x
150 –180

x
x
x
150 –180

x
x
160 –210

päältäliitos mittatilauksesta
150

150

150

1)

Suosituksen mukaiset hormikoot: 1/2 = n. 150 x 150 mm, 3/4 = n. 150 x 200 mm, 1/1 = n. 150 x 270 mm. Suositeltava hormikorkeus on
vähintään 5 m. Hormilämpötilaluokka T350.
Päältäliitos: *) Antti PL, tuotteen mitat eivät muutu, **) Leila PL ja Joya PL tuotteen syvyysmitta ja paino kasvavat. Palosuojaetäisyydet tulisijan
sivuilla 150 mm ja edessä 1100 mm ja tulisijan takana Antti 150 mm, Leila 150 mm ja Joya 50 mm.
Polttopuupituus on kaikissa esitteen malleissa 330 mm.
Lopullisen tuotteen väri voi poiketa esitteen tuotekuvista.
Jalusta lisää tuotteen korkeutta 70 mm. (Pohjakuvissa jalustan mitat suluissa.) Jalusta ja eduslaatoitus lisätilauksesta.
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ANTTI

LEILA 1

JOYA 3

RL KOTI puh. 040 969 1230 info@rlkoti.fi www.rlkoti.fi
RL KOTI myymälä Vasarakatu 17, 40320 Jyväskylä
Avoinna Ti 10-16, Ke 10-18, To 10-16, Pe 10-16, La 10-14

www.nunnauuni.com
NunnaUuni Oy, Joensuuntie 1344 C, 83940 Nunnanlahti, puh. 0207 508 207, fax 0207 508 277.
NunnaUuni Oy pidättää oikeuden muutoksiin.
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