
Fińskie kamienie do sauny 
z oliwinów

Przebadane naukowo – sprawdzone w praktyce
Prawdopodobnie najlepsze kamienie do sauny

Fińskie kamienie do sauny KFD z oliwinów - minerałów o bardzo dobrych właściwościach akumulacji ciepła. 
Są wyjątkowo odporne na gwałtowne rozgrzewanie i chłodzenie (podczas polewania wodą kamieni w piecu do sauny). 
Kamienie do sauny KFD gwarantują idealne odparowanie wody (w jęz. fińskim „löyly”). Przeznaczone są zarówno 
do pieców elektrycznych, jak i do pieców na drewno.



Kamienie do sauny KFD z oliwinów dostępne są w opakowaniach ok. 20 kg, w 2 rozmiarach:

- poniżej 12 cm (do pieców montowanych na ścianie)

- powyżej 12 cm (do pieców montowanych na podłodze)

Kamienie do sauny KFD z oliwinów są dostępne w dobrych firmach saunowych na terenie całego kraju.

KFD Sp. z o.o.
ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo
tel. 22 494 34 06, fax 22 774 17 11
e-mail info@kfd.eu, www.kfd.eu
www.kamieniedosauny.pl

Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są poglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz 
o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie 
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1. NIE ZAWIERAJĄ MINERAŁÓW SIARCZKOWYCH – SAUNA BEZ SIARKI
• Kamienie z oliwinów nie zawierają minerałów siarczkowych, które mogą wydzielać szkodliwe gazy zawierające 

siarkę. Dlatego w saunie przyjemnie się oddycha, a powietrze pozostaje świeże.
• Kamienie z oliwinów nie wytwarzają dwutlenku siarki, który sprawia, że drewniane powierzchnie w saunie stają 

się ciemne oraz powoduje powstawanie rdzy na metalowych częściach pieca do sauny. Dzięki temu żywotność 
pieca do sauny znacznie się wydłuża.

2. NIE ZAWIARAJĄ KWARCU I AZBESTU – SAUNA BEZ KAMIENNEGO PYŁU
• Kamienie do sauny z oliwinów nie mają w swoim składzie kwarcu, ani minerałów zawierających azbest,                

które mogą powodować ryzyko związane z różnymi chorobami.

3. NIE WYDZIELAJĄ GAZÓW RADONU – ZDROWA SAUNA
• Wyeliminowane jest rakotwórcze działanie gazów radonu, które wydzielane są w przypadku stosowania granitu 

lub gnejsu.

4. WYJĄTKOWA ZDOLNOŚĆ DO AKUMULACJI CIEPŁA – OSZCZĘDZAJĄ PIEC I ENERGIĘ
• Kamienie do sauny z oliwinów dają delikatne i długo utrzymujące się ciepło, które wystarcza nawet do osuszenia       

sauny po kąpieli. Dzięki temu nie ma ryzyka powstania uszkodzeń związanych z wilgocią lub rozwojem grzybów 
(szczególnie ważne dla alergików).

5. PASUJĄ DO WSZYSTKICH TYPÓW PIECÓW DO SAUN - UNIWERSALNE
• Kamienie do sauny KFD z oliwinów są dostępne w rozmiarach dopasowanych do wszystkich oferowanych            

na rynku pieców do sauny (elektrycznych, na drewno oraz pieców do sauny dymnej).

Zrób przysługę sobie i Twojej saunie – wymień standardowe kamienie w saunie 
na kamienie do sauny KFD z oliwinów!

Istnieją dwa rodzaje kamieni do sauny – z oliwinów oraz z diabazu oliwinowego. Najważniejsze różnice 
dotyczą składu oraz właściwości fizycznych (informacje dotyczące składu diabazu oliwinowego oparte 
są na uśrednionych danych innych producentów):

5 powodów, dla których warto wybrać kamienie do sauny z oliwinów
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Więcej informacji na www.kamieniedosauny.pl
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