
! Tub to Heaven 

Tänapäeva kiire elutempo juures on inimesed hakanud aina enam 
hindama looduslähedust, võimalust veeta aega vabas õhus ja lõõgastuda. 
Tub To Heaven mobiilse kümblustünni innovaatiline kütmisviis, 
roostevabast terasest sisu, hea soojustus ja võimas ahi tagavad ka kõige 
nõudlikuma kümbleja rahulolu.  
Mobiilse kümblustünni soojendusega trepp on kaetud vaipadega ning 
seda ääristavad nahatatud käsipuud, mis muudavad kümblemise 
mõnusaks ja ohutuks iga ilmaga. 
Nii kümblustünnil kui ka kogu haagisel on katted, mis tagavad puhtuse nii 
transpordi ajal kui ka kümblemiskordade vahel. 
Spetsiaalselt disainitud ja kuumtsingitud raam ning LED-tuled tagavad 
mobiilse kümblustünniga ohutu liiklemise ja selle vastupidavuse. 
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Roostevaba terase hea soojusjuhtivus ja tugevus teevad temast parima 
materjali, millest valmistada vastupidav ja kergesti hooldatav kümblustünn. 
Tänu roostevaba terase heale soojusjuhtivusele on talvel mõnusalt soe ka 
kümblustünni veest välja ulatuv äär.                                                      
Kümblustünn ja selle ahi on soojustatud kuni 10cm paksuse spetsiaalse 
isolatsioonivahuga, mis tagab võimalikult kiire vee soojenemise ja soojana 
püsimise. 



 

Kümblustünnile on paigaldatud neli kergesti 
reguleeritavat tugijalga, mis võimaldavad 
kümmelda ka ebatasasel pinnal. 

Tünni paika sättimisel on 
abiks neli täpset 
vesilood nulli, mis 
asuvad tugijalgade 
juures. 

Et ka krõbeda pakasega oleks mugav ja 
ohutu kümblustünni siseneda ja sellest 
väljuda on Tub To Heaven 
kümblustünnil soojendusega trepp, 
mida katavad pehmed vaibad. 
Soojendusega treppi ääristavad 
nahatatud käetoed, millest on ka külma 
ilmaga mõnus ja soe kinni hoida. 

Kümblustünni ääre külge saab riputada kaks 
erinevat rippalust, millele on mugav asetada 
sööki ja jooki. 
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Mobiilse kümblustünni ahju kõrval on metallist 
rest, mis tagab puude mugava ja kuiva 
hoiustamise nii transpordi ajal kui ka 
kümblustünni kütmisel. Kiire kütmise tagab ahju 
suur võimsus, mis vastab eramu vajadustele. 
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Kümblustünn on paigaldatud spetsiaalselt valmistatud ja kuumtsingitud raamile, garanteerimaks 
võimalikult pika ja hooldevaba eluea. 
Tagamaks kümblustünni puhtuse nii transpordi ajal kui ka kümblemiskordade vahel, on Tub To Heaven 
mobiilsel kümblustünnil kaks erinevat katet.                                                                                                                   
Kogu haagise kate kaitseb toodet transpordi ja selle hoiustamise ajal.  
Kümblustünni kate tagab puhtuse kümbluskordade vahel. 
Mobiilsel kümblustünnil on vastupidavad LED-tuled, mis garanteerivad ohutu liiklemise iga ilmaga. 
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Roostevabast terasest mobiilse kümblustünni läbimõõt on 1,8 meetrit ja maht on 2000 liitrit. Ahju 
võimsus on 30 kW, kolde sügavus 60cm. Ahju suitsutoru pikkus on 2 meetrit (kahes osas).  
Tänu innovaatilisele kütmisviisile, heale soojusisolatsioonile ja võimsale, kuid säästlikule ahjule on 2000 
liitri jääkülma kümblusvee kütmise aeg talvel ainult 2,5-3 tundi.                                                                                     
- 20 °C õhutemperatuuri juures kulub kütmiseks 50cm pikkuseid puid ainult 2 sületäit (2 tanklas 
müüdavat võrkkotti). 
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           Komplekti kuuluvad: 

  ‣  kümblustünni kate          

  ‣  haagise kate          

  ‣  trepivaibad          

  ‣  termomeeter          

  ‣  veekindlad LED-valgustid         

  ‣  viltmütsid (6tk)          

  ‣  mõla vee segamiseks          

  ‣  rippalused joogi  ja suupistete jaoks          

  ‣  puhastuskahv          

  ‣  ahjuroop          

  ‣  hari ahju puhastamiseks          

  ‣  tugijalgade alused          

  ‣  tühjendusvoolik (10 meetrit)          

  ‣ teisaldatav roostevaba korsten          
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