
! Tub to Heaven 

Ihmiset ovat nykypäivän jatkuvassa kiireessä alkaneet yhä enemmän arvostaa 
luonnonläheisyyttä, ulkoilmassa liikkumista ja aktiivista virkistystä 
Tub To Heaven – siirrettävän kylpytynnyrin uudenlainen lämmitystapa, 
ruostumattomasta teräksestä valmistetut osat, toimiva lämmöneristys ja tehokas 
uuni pystyvät tarjoamaan ainutlaatuisen kylpynautinnon myös kaikkein 
vaativimmille kylpijöille. 
Siirrettävän kylpytynnyrin lämpöeristetyt tikkaat on päällystetty matoilla ja niitä 
reunustavat nahkalla verhotut kaiteet, joten kylpeminen miellyttävää ja turvallista 
säässä kuin säässä. 
Kylpytynnyriin ja sen siirtämiseen tarkoitettuun perävaunuun saa suojapeitteet, 
jotka pitävät tynnyrin kuljetuksen ja kylpykertojen välillä siistinä. 
Erikoisvalmisteinen kuumasinkitty runko ja LED-valot auttavat varmistamaan 
turvallisen liikennöinnin kylpytynnyriä hinatessa ja kestävyyden. !



! Tub to Heaven 

Ruostumattoman teräksen hyvä lämmönjohtavuus ja lujuus tekevät siitä 
parhaan materiaalin kestävän ja helppohoitoisen kylpytynnyrin 
valmistamiseen. 
Myös kylpytynnyrin veden yläpuolelle ulottuva reuna on teräksen hyvän 
lämmönjohtavuuden ansiosta miellyttävän lämmin myös pakkasella. 
Kylpytynnyri ja sen uuni on eristetty 10 cm paksuisella eristevaahdolla, joka 
varmistaa veden nopean lämpenemisen ja lämpötilan ylläpitämisen.



 

Kylpytynnyriin on asennettu neljä helposti 
säädettävää tukijalkaa, joten kylpeminen 
onnistuu myös epätasaisella alustalla.

Tynnyrin asennon 
säätämiseen voi käyttää 
neljää tukijalkojen 
kohdalle sijoitettua 
vesivaakaa. 

Tub To Heaven kylpytynnyrissä on 
lämpöeristetyt ja pehmeällä matolla 
päällystetyt tikkaat, jotta tynnyrin 
kiipeäminen olisi myös kovalla 
pakkaselle miellyttävää ja turvallista. 
Lämpöeristettyjen tikkaiden tukena ovat 
nahkaverhotut kaiteet, joihin voi hyvin 
tarttua myös kylmällä säällä. 

Kylpytynnyrin reunaan voi ripustaa kaksi 
erillistä telinettä kylpemisen nautittavaa 
naposteltavaa ja juomia varten. 

Tub to Heaven 

Siirrettävän kylpytynnyrin uunin vieressä on 
metallisäleikkö polttopuiden säilyttämiseen 
tynnyrin varastoimisen, kuljetuksen tai käytön 
aikana. Tehokas, omakotitalon 
lämmittämiseenkin sopiva uuni lämmittää 
kylpyveden nopeasti.
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Kylpytynnyri on asennettu erikoisvalmisteiseen ja kuumasinkittyyn runkoon, joten tynnyri on 
helppohoitoinen ja kestää käytössä pitkään.                                                                                                        
Tub To Heaven kylpytynnyrin siisteyden kuljetuksen ja kylpemiskertojen välisenä aikana varmistavat 
kaksi erillistä suojapeitettä.                                                                                                                                     
Tynnyrin kuljettamiseen tarkoitettu perävaunu suojaa sitä kuljetuksen ja varastoinnin aikana.                 
Tynnyrin suojapeite ei päästä roskia tynnyriin kylpykertojen välissä.                                                  
Siirrettävässä kylpytynnyrissä on kestävät LED-valot, joten sillä on turvallista liikkua säässä kuin säässä. 

Tub to Heaven 

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun siirrettävän kylpytynnyrin halkaisija on 1,8 metriä ja tilavuus 
2000 litraa. Uunin teho on 30 kW, tulipesän syvyys on 60 cm. Uunin savuputken pituus on 2 metriä 
(kahdessa osassa). 
Talvella kuluu nolla-asteisen veden lämmittämiseen kylpytynnyrin innovatiivisen lämmitystavan, toimivan 
lämmöneristeen ja tehokkaan, mutta polttoainetta säästävän uunin ansiosta vain talvisin vain 2,5 – 3 
tuntia. 
- 20 °C pakkasessa kuluu lämmittämiseen vain 2 säkkiä verkkopakattuja 50 cm polttopuitta. 



 Toimitukseen kuuluvat: 
‣ kylpytynnyrin suojapeite  
‣ perävaunun suojapeite 
‣ tikkaiden matot 
‣ lämpömittari 
‣ vesitiiviit LED-valot 
‣ huopalakit (6 kpl) 
‣ mela veden sekoittamiseen 
‣ ripustettavat telineet 

naposteltavaa ja juomia varten 
‣ puhdistuskahva 
‣ hiilihanko 
‣ harja uunin puhdistamiseen 
‣ tukijalkojen alustat 
‣ tyhjennysletku (10 m) 
‣ siirrettävä savupiippu 

ruostumatonta terästä 
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