Mitä saat, kun tilaat Hermanni-lauteet?
Käytännöllistä
toimivuutta ja
mukavuutta!
HERMANNI-lauteiden jokainen yksityiskohta on suunniteltu huolella. Yksityiskohdista syntyy toimiva ja kestävä kokonaisuus. Kuusesta tehty liimapuurunko
ei vääntyile eikä kierry. Lauteiden kansi
ja runko ovat helposti irrotettavissa mikä
helpottaa puhtaanapitoa ja huoltoa.
Runko on suunniteltu siten, ettei vesi
jää makaamaan mihinkään eikä synny
vedelle kapillaarisia saumoja. Kansilaudat on kiinnitetty sähkösinkityillä ruuveilla vanerilistaan.

Vakiotoimituksen sisältö:

Lisätoimitukset:

HERMANNI-lauteet toimitetaan viimeisteltynä puuvalmiina.
Kaikissa lauteissa on valikoidusta kuusipuusta valmistettu,
suorana pysyvä liimapuurunko. Lauteet ja muut näkyvät
osat valmistetaan valitsemastanne puumateriaalista.
Laudemateriaalit: Kuusi, abachi, haapa, tervaleppä,
lämpökäsitelty tervaleppä ja lämpökäsitelty haapa.

• Selkänojat, erilaisia malleja
• Väliritilä lauteiden väliin
• Kaareva kulma kulmalauteisiin
• Penkin pidennys ja levennys
• Laudetason levennys ja kavennus 50 mm välein
• Kaksiaskelmapenkki, voidaan tehdä myös
useammalla portaalla
• Pitkät alalauteen kannatuspuut
• Pesuhuoneen penkit. Mittojen mukaan, korkeus 450 mm.
• Parafiiniöljy lauteiden hoitoon. Hajuton, väritön ja
myrkytön öljy puupinnoille sisätiloissa. Parantaa puun
kykyä hylkiä kosteutta ja likaa. Imeytyy hyvin puuhun
ja sillä voidaan käsitellä myös saunan seinäpinnat.

• Ylälaude. Leveys 500 mm, pituus mittojen mukaan.
• Alalaude. Leveys 400 mm, pituus mittojen mukaan.
• Penkki. Korkeus 340 mm, leveys 390 mm, pituus 690 mm.
• Kiuassuojakaide (jalkatuki ja sivulauta). Pituus 790 mm.
• Asennusruuvit.
• Tukijalat 2 kpl yli 2100 mm pitkiin lauteisiin.
• Asennusohje.
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Hermanni penkit
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1. Helposti sivuun siirrettävä kansi ja runko-osa.
2. Viistot rakenteet pitävät lauteet kuivina estämällä
vettä jäämästä rungon ja lauteiden väliin.
3. Istuinladat on kiinnitetty vanerilistoilla toisiinsa.
4. Jäykkä liimapuurunko ei vääntyile.
5. Lauderungon puutappiliitokset antavat rungolle
parhaan mahdollisen kestävyyden.
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Hermanni-penkit toimitetaan puuvalmiina
• Materiaali 28 x 90 mm kuusi, abashi, haapa,
tervaleppä, lämpökäsitelty tervaleppä tai haapa
• Saunapenkin vakiokorkeus 340 mm,
pituus 690 mm, leveys 390 mm
• Pesuhuonepenkit korkeus 450 mm
• Erittäin tukeva uratappiliitosrakenne
• Kasattu vedenkestävällä liimalla
• Jaloissa kumitallat
• Tilauksesta eri pituisia, levyisiä ja korkuisia penkkejä
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HERMANNI-lauteiden
huolto on helppoa.

HERMANNI-lauteita on valmistettu v. 1994 lähtien. HERMANNI-lauteet tehdään käsityönä Hämeenlinnan
lähellä Hattulassa ja toimitetaan sieltä kaikkialle Suomeen. Kaikessa toiminnassamme huomioimme
kestävän kehityksen luontoarvot. Kaikki hukkamateriaali hyödynnetään sataprosenttisesti.
Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä lauteet saunaanne.

Hermanni-talot Oy
Nikkarinkuja 4. 13720 PAROLA
Puh/Fax (03) 637 2676
GSM 0500 - 415 184
Sähköposti: myynti@hermanni-talot.com

...lämmitti saunan
puilla tuulen taittamilla,
Ukon ilman iskemillä.
Kivet koskesta kokosi,
saattoi löylyn lyötäviksi,
ve´et lemmen lähtehestä,
heraisesta hettehestä.
Taittoi vastan varvikosta,
lempivastasen lehosta...

Kalevala
Kahdeksastoista runo

www.hermanni-talot.fi

www.hermanni-talot.fi
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Laudemateriaalit:
Mitta Hermanni
taipuu tahtosi mukaan.

Vakio Hermanni
varustettuna väliritilällä
ja leveällä selkänojalla.

(Runko aina kuusesta
tehtyä liimapuuta.)

Kuusi
• Suosituin laudemateriaali
• Hyvä kosteudenkestävyys
• Helppo puhdistaa
• Vaalea, ilmeikäs pinta
• Erinomainen liimattavuus,
jonka ansiosta Hermannilauteiden rungot
tehdään kuusesta.

Abachi
• Mukava, kuumenematon pinta
• Tasainen vaalea väri
• Kevyt ja halkeamaton
• Hyvä kosteudensietokyky
• Pintakäsiteltynä hylkii
hyvin kosteutta
ja likaa

Haapa

Mitta Hermanni
Tarkasti toiveidenne mukaan toteutettu Mitta Hermanni on
yksilöllinen – juuri Teidän tarpeisiinne valmistettu laudeyhdistelmä! Vain mielikuvitus on rajana. Valmistamme
toiveidenne mukaiset lauteet tilaan kuin tilaan parhaista
materiaaleista käsityönä kestävällä ja käytännöllisellä
Hermanni-rakenteella. Ottakaa yhteyttä niin lähdetään
yhdessä toteuttamaan toiveittenne saunaa.

Vakio Hermanni
Vakio Hermanni on takuuvarma vaihtoehto useimpiin saunoihin.
Vakio Hermannin saat mittatilaustyönä tarkasti toiveidesi mukaan
toteutettuna. Liimapuusta tehty runkorakenne pysyy suorana.
Laudepakettiin kuuluvat ylä- ja alatasot, penkki, suojakaide, sekä
asennustarvikkeet. Ylätason syvyys on 500 mm ja alatason 400 mm.
Suojakaiteen pituus on 790 mm. Vakiohermanni on kestävä, edullinen ja helppohoitoinen. Asennus on yksinkertaista ja nopeaa.

• Viileänä pysyvä pinta
• Erittäin vaalea, perinteinen
laudemateriaali
• Hyvä kosteudensietokyky
• Pintakäsiteltynä hylkii
hyvin kosteutta
ja likaa

Tervaleppä
• Erittäin suosittu
laudemateriaali
• Kaunis ja ilmeikäs vaalean
punaruskea väri
• Mukava, kuumenematon pinta
• Pintakäsiteltynä
hylkii hyvin
kosteutta
ja likaa

Lämpökäsitelty
tervaleppä
ja haapa

Saunan mittojen mukaan valmistettu Vakio Hermanni on
loistava vaihtoehto yksilöllisesti sisustettuun saunaan.
Pidättekö kaarista vai terävistä kulmista, eri puulajien hillityistä väriyhdistelmistä vai yhden puulajin rauhallisesta värimaailmasta?
Mitta Hermanni toteuttaa yksilöllisesti unelmanne tahtonne mukaan!

Hyvän saunan lauteet!

www.hermanni-talot.fi

Lämp
ökä
TERV sitelty
ALEP
PÄ

• Lämpökäsittelyllä
puulla on erinLäm
omainen lämmönpök
äsit
elt
ja kosteudenkestävyys
HAA y
PA
• Viileä ja hyvin likaa
hylkivä pinta
• Ilmeikkään lämpimänruskea väri
• Lähes elämätön, hyvä laudemateriaali
• Säilyttää värinsä hyvin
• Pintakäsiteltynä hylkii erittäin hyvin kosteutta ja likaa

Hermanniesite_2010_kesk:Hermanniesite_2007_kesk5 3.5.2010 15.32 Sivu 3

