TILLYKKE MED
DIN NYE SAUNA
Kære kunde
Tillykke med din nye Cold Hawaii sauna.
Forude venter der mange år med helt unikke oplevelser
i naturen under åben himmel.
Inden ibrugtagning anbefaler vi du læser denne guide
grundigt igennem for at få den optimale oplevelse med
din nye sauna.
Vi beder dig samtidig huske, at træ er et levende
materiale, som kræver din opmærksomhed i ny og næ.
Varme hilsner
Cold Hawaii Vildmarksbad & Sauna

INFORMATION OM OG
GUIDE TIL DIN NYE
COLD HAWAII SAUNA
Gode råd
•
•
•
•

Gå aldrig i sauna alene
Tag en flaske med vand med
Følg de generelle råd i Danmark om benyttelse af sauna
Ved saunagus - hæld ikke for meget vand på ad gangen

Om saunaen
Træet i din sauna er af sorten Sibirisk gran (dimension 42 mm). Ved at bruge denne træsort sikrer vi de helt optimale forhold mellem konstruktion, ydelse og holdbarhed ligesom det ikke er nødvendigt at bruge isolering.

Udvendig vedligeholdelse
Tøndebåndene skal jævnligt efterses og spændes. Vi tilråder ligeledes, at du én gang årligt oliebehandler din
sauna med vores egen træolie. Ligeledes bør du løbende afrense magneten på døren med Kihls Magica for at
forhindre rustpletter.

Opvarmningstider
Træovn
Cilindro ovn 9KW
Club ovn 15KW
Legend ovn 16KW

20 – 30 min.
30 – 45 min.
30 – 45 min.
30 – 45 min.

Vejrforhold og udetemperatur kan påvirke opvarmningstiden. Ved brug af træovn anbefaler vi vores ovntørrede
træ, så du undgår sort røg. Der skal bruges ca. 1 sæk til optænding.
Når du er kunde hos os, er levering gratis, øer og udland undtaget.

Forberedelse inden levering
Sørg for at underlaget/grunden hvor din sauna skal stå er nogenlunde plant. Vi anbefaler at du placerer eksempelvis 3 stk. 30 x 30 fliser under hvert ben på saunaen. Benyt gerne Knudsen kiler, så du kan nivellere placeringen
korrekt.
Vi anbefaler, at du træffer aftale med kranfirma/vognmand eller lignende, der er klar ved levering. Alternativt kan
vi også aftale at vi afleverer hos vognmand/kranfirma, hvis sauna skal omlæsses til mindre lastbil.
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At opsætte en sauna kræver ikke umiddelbart myndighedsgodkendelse. Der kan være undtagelser. Hvis du er i
tvivl, kan du kontakte teknisk forvaltning i din kommune. Skorstenen skal ikke renses eller tømmes og der kræves
heller ikke besøg af- eller godkendelse fra skorstensfejer.

Transport forsikring og transportskader
Sørg altid for at være hjemme til at tage imod din sauna. Skulle der mod forventning være opstået en skade i
forbindelse med transporten bedes du straks gøre følgende:
Noter på fragtbrevet chaufføren har med, at der er sket en skade. Beskriv så uddybende som muligt hvori skaden
består. Transportskader der ikke er noteret på leveringsdokumentet straks ved lastbilens ankomst, dækkes ikke.
Tag straks et eller flere billeder af skaden. Send herefter billede(r) tlf. 3131 0244, hvor du ligeledes beskriver
skaden.
Af hensyn til forsikringen skal vi have besked samme dag.

Indløft
A: Kran med løfteåg. NB: stropper skal ud omkring transportbjælkerne, der er skruet på fødderne.
B: Manitou, minilæsser med lange gafler over 180 cm
Stropper må aldrig røre saunaens runding direkte, da den derved kan blive skæv. Stropperne skal udover transportbjælkerne. Skævvridningen kan godt vise sig efter 1 - 3 måneder, da træ er et levende materiale. Indløft kun
med stropper, må aldrig finde sted. Dette dækkes ikke af garantien.
Glas utæt ved/under bænkene/saunaen biver “oval”, kan kun forekomme efter forkert indløft og det påhviler
kranfirmaets forsikring. Dette vil således ikke være dækket af garantien.

Læg fliser
Når din sauna er placeret, benyttes en donkraft for at løfte saunaen op ved dørenden således det er muligt at
placere Knudsen kilerne på en måde, så døren kan lukkes blidt (ligesom lågen på et køleskab). På denne måde,
er der ingen chancer for at døren eksempelvis lukker op af sig selv i f.eks. stormvejr.
Vi tilbyder også at foretage nivelleringen for dig – kontakt os for pris.
Transportbjælkerne på hver side skrues af med skruemaskine og en torx20 bit. Vi afhenter gerne transportbjælkerne igen således de kan indgå i kommende leverance og vi dermed minimerer affald og Co2 aftryk.

Træovn
Ovnlåge monteres.

Montering af skorsten
Skorstenen skal monteres separat, da saunaen med skorsten færdigmonteret ikke vil kunne være i lastbilen.
Skorsten inde og ude skal monteres således:
I ovnen findes inderrøret. Den ene person er i saunarummet og holder skorstenen op, hvor så inderrøret isættes.
Derefter løftes skorstenen ned over igen. Herefter går man ud, stiller sig på en stige og fører gummikrave ned
over skorstenen. Sort silicone smøres rundt langs kanten. De medfølgende skruer, skrues fast i taget i kanterne.
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Bemærk der er tag forstærkning i tagryggen, hvor skruerne ikke kommer gennem.
Herefter lægges lavastenene på. Efter montering af skorstenen, skal saunaens ovn ”brændes af”.
Det betyder, at du tænder op i saunaen, med udluftning i ca. 2 timer, dvs. lad døren stå åben.
Der må ikke opholde sig personer i saunaen mens ovnen ”brændes af”.

Nu er din sauna klar til brug
Sørg for der aldrig ligger brænde op af ovnen, da ovnen kan antænde og saunaen kan brænde ned. Vær altid i
nærheden, når saunaen varmes. Kør aldrig hjemmefra med optændt ovn.

Nyttig information
Gummikrave er lavet af gummi og har en holdbarhed på ca. 5 år. Ny gummikrave kan bestilles i vores webshop.
Skorsten og fuglereder - fugle kan finde på at lave rede i skorstenen. Dette afhjælpes ved at opsætte tyndmasket
hønsetråd så fuglen ikke kan komme ned i skorsten

Elovn
•
•
•

Pap og beskyttelse tages af
Lavasten placeres på ovnen
Læs manualer, der medfølger grundigt igennem

Alle vores saunaovne tåler vand - se spand og øsesæt i webshop

Metalbånd spændes som følger:
•
•
•
•

Efter levering
Efter 14 dage
Efter 2 måneder
Hver 3. måned

NB ved kraftig varme i over 7 dage strammes metalbånd ekstraordinært. Spændes metalbånd ikke kan træets
keling gå ud af form. Du kan risiskere at din sauna bliver utæt. Dette dækkes ikke af garantien.
Ved manglende spænding af metalbånd kan saunaen ligeledes blive skæv. Skævvridning dækkes ikke af garantien.

Ved skævvridning
Gør således:
Løsn metalbåndet en anelse. Sæt træklodser på begge sider af træet, kom evt. vand på. Spænd med 2 kraftige
metal skruetvinger. Er det svært at få på plads gøres dette over flere dage. Når træet er igen er plant, spændes
metalbåndene helt igen.
Fuge ved vindue
Når der er tørvejr en dag efter 1 uges nogenlunde tørvejr skal der lægges en sort fuge langs glasset.
Vi anbefaler Tec7, som kan bestilles i vores webshop - 1 tube rækker). Vi kan også bestilles til at udføre dette
arbejde - forhør om pris.
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Sauna på vindblæst grund
Stormsikring - giv hver shingle et tagpapsøm (galvaniseret grå eller sort) - andre former/typer søm kan ikke anbefales. Vi tilbyder også at udføre dette arbejde – forhør om pris.
Behandling udenpå
Din sauna skal oliebehandles mindst 1 x årligt. Vi anbefaler du benytter vores egen træolie, som kan købes i webshoppen. NB: det er meget vigtigt at du giver endetræet 2 - 3 gang/lag ved den årlige oliebehandling. Ved hård
sommervarme gives endetræet yderligere én ekstra gang. Vi tilbyder at lave dette for dig - forhør om pris.
Saunagus, vand på ovnen
Ved megen saunagus eller megen fugt i saunaen, kan det være nødvendigt at spule med vandslange. Forud skal
der etableres afløb under gulvet (kan købes i webshoppen). I kan selv udføre dette eller bestille os til det - forhør
om pris. Saunaolie med duft samt udendørsbruser der er frostsikret, kan købes i webshoppen.
Afløb
Afløb kan købes i vores webshop. I kan vælge selv at montere afløbet. Vi tilbyder også at montere det for jer.
Kontakt os for pris.
Hul i træ foran glas og foran døren i nederste bræt - vi udfører 995kr. I udfører selv med et Ø8mm bor - gøres for
at vand kan løbe væk fra glasset så vandet ikke risikerer at trænge ind.
Magnet
Magnet og rust - gives olie hver 2. måned - ruster magneten er dette ikke dækket af garantien.
Saunadør
Hold altid døren lukket ved regnvejr, da den ellers vil kunne blive skæv.

4

