
Aura - kylpyhuonesaunat



Toteuta unelmasi omasta saunasta!

Aura on muotoiltu ja suunniteltu vuosien kokemukseen perustuen 

sopimaan skandinaaviseen kylpyhuoneeseen. Yksityiskohdat, osat ja 

materiaalit ovat huippulaadukkaita ja tarkkaan harkittuja, esimerk-

kinä ainutlaatuinen ilmankiertopuhallin.

Northern Lights Aura -sauna on todella avara ja tilavan tuntuinen, 

silti kompaktin kokoinen sauna joka on upeasti osa modernia sisus-

tusta. Aura tarjoaa sinulle nautinnollisen ja rentouttavan saunomis-

kokemuksen, kotisi rauhassa kiireisen arjen jälkeen.

Aura sauna mahtuu pieneenkin kylpyhuoneeseen, suihkun viereen, 

huoneen nurkkaan tai seinäupotukseen vaikkapa ammeen tilalle. 

Kylpyhuonesauna on kaluste, eikä asennukseen tarvita rakennus-

lupaa. Ainutlaatuisessa Aura saunaperheessä on sopivan kokoinen 

sauna sinunkin kotiisi, ja sisustukseesi sopiva sävy.

Aura kylpyhuonesauna on osa elämääsi ja huonesisustustasi. Aa-

mulla voit käydä suihkussa saunasta välittämättä, ja illalla voit lait-

taa sauna päälle ja nauttia.  Miellyttävää ja toimivaa saunaa huomaat 

käyttäväsi usein.

Upea huippudesign!

Sisältä tilava, mitoiltaan 

sopiva.

Helppo asennus

Elämäsi sauna

Northern Lights Saunan loi Teijo Aho vuonna 1999 tuomaan uusia saunaideoita saunan 

ystäville ympäri maailman.  Hän loi tuotemerkin ja kehitti Heat-mallit ja mallisuojatun kulmalaude-

ratkaisun. Jatkona hänen työlleen ovat Aura-mallit, uusi askel ennakkoluulottomassa saunasuun-

nittelussa, jossa tärkeimmät asiat ovat asiakas ja laatu.



Toimiva sauna...

Northern Lights saunat ovat  kylpyhuoneeseen suunniteltuja saunoja, joi-

den sisätila on hyödynnetty tehokkaasti. Kylpyhuoneeseen ei tarvitse tehdä 

muutostöitä, sillä huoneeseen sopiva sauna löytyy laajasta saunaperhees-

tä, eikä saunaa kiinnitetä huoneen rakenteisiin. Kiuas toimii tavallisella 

verkkovirralla.  Saunan valaisin sijaitsee lauteen alla. Sauna on säätöjal-

kojen varassa irti lattiasta, joten kosteus valuu suihkun viemäriin ja 

sauna kuivuu tehokkaasti.

...jossa ilma kiertää

Olennaista nautittavan saunakokemuksen saavuttamiseksi 

on saunan toimiva ilmanvaihto. Pienessä saunassa voi raitis 

hengitysilma loppua, mutta Northern Lights saunoissa rai-

tista ilmaa tuo ilmankiertopuhallin, joka myös tasoittaa sau-

nan lämpöä. Nautinto on ainutlaatuinen, pidempikestoinen 

kuin olisit voinut kuvitella.

Kylpyhuoneen sisustus on...

Tuntuuko hankalalta sovittaa kylpyhuonesauna pieneen kylpyhuo-

neeseen? Löytääksesi omaan tilaasi sopivan mallin suunnittele 

huoneesi vaikkapa ruutupaperille, tai käytä Saunastoren verk-

kosivuilla olevaa helppoa 3D-huonesuunnitteluohjelmaa.  

Harkitse myös suihkukaapin tai suihkuseinän tilaa, ja va-

raa suihkulle minimitila 70x90cm.

...tunnelmallinen kokonaisuus

Aura mallisto on saatavilla upeina värivaihtoehtoina. 

Valitse saunan sisä- ja ulkosävy (musta, valkoinen 

tai tervaleppä) siten että se sopii tilaasi ja vahvis-

taa kylpyhuoneen tunnelmaa. Saunan valaistus 

luo oikean tunnelman, ja sitä täydentämään voit 

valita tähtitaivas valosarjan.



Sauna - mustavalkoinen juttu? Paljon muutakin.

Musta Valkoinen

Tervaleppä-ValkoinenTervaleppä-Musta

Saunat ovat saatavilla neljänä eri värivaihtoehtona, sekä myös peilikuvana.

Vakiovarusteet:  Kiuas, Kivet, Saunavalaisin, Lämpömittari, Kiulusetti, Ilmankiertopuhallin 

Lisävarusteet:  Kattoritilä, Kupinpidike-ovenkahva, Tähtivalot, Sähköjohtosarja,

   soveltuviin malleihin 6kW kiuas ja etäohjauskeskus.



Northern Lights Aura–kylpyhuonesaunat 
     Valitse tilaasi sopiva malli

NL1009 AURA | Uskomattoman kätevä pieni sauna joka 

mahtuu pieneenkin kylpyhuoneeseen. Saunominen on 

nautittavaa, sillä suuret lasiovet tuovat avaruutta ja löylyt 

ovat miellyttävän kosteat. Kun sauna ei ole käytössä, lau-

teet voi nostaa ylös ja ovet kääntää sisään. Tämä innovaa-

tio on patentoitu.

MITAT: W 105 cm,  D 90 cm,  H 202 cm 

PAINO:  200 kg

KIUAS: Harvia JM 30,  230 V,  3,0 kW

Lisävarusteet: LED-valosarja, kattoritilä,

           sähköjohtosarja

NL1210 AURA | Kompakti sauna kahdelle. Huolellista 

suunnittelua täydentävät korkealaatuiset materiaalit ja 

tarkat yksityiskohdat. Saunan voi asentaa suihkua vasten 

lasiseinän ansiosta. Suuri alalaudetaso antaa tilaa jaloille 

ja kätevästi työntyy taakse, helpottaen puhdistusta. 

MITAT:  W 123 cm,  D 100 cm,  H 202 cm 

PAINO:   210 kg

KIUAS:  Harvia JM 30,  3,0 kW

Lisävarusteet:  LED-valosarja, kattoritilä, sähköjohtosarja

NL1211 AURA | 3,6 kW kiuas lämmittää tämän kylpy-

huonesaunan ja nautit rentoutuen. Saunan avaruus ja va-

loisuus luovat vaikutelman että sauna olisi suurempi kuin 

sen ulkomitat ovatkaan. Puhallin tuo raitista hengitysil-

maa, ja saunominen on miellyttävää. Laadukkaan saunan 

tunnistaa heti.

MITAT:  W 123 cm,  D 110 cm,  H 202 cm 

PAINO:   220 kg

KIUAS:  Sawo MX-36NB,  230V,  3,6 kW

Optiot:   LED-valosarja, kattoritilä, sähköjohtosarja



NL1212 AURA | Tässä mallissa yhdistyvät kylpyhuone-

saunan toivotut ominaisuudet. Koko sopii moneen kylpy-

huoneeseen, avaruus ja valoisuus on suurta, laudesyvyys 

on 50 cm ja saunoja arvostaa selkänojaa. Jalkatilaa on 

riittävästi.  Korkea laatu kruunaa kokonaisuuden. 

MITAT:  W 123 cm,  D 120 cm,  H 202 cm 

PAINO:   230 kg

KIUAS:  Sawo MX-36NB,  230V,  3,6 kW

Optiot:   LED-valosarja, kattoritilä, sähköjohtosarja

NL1214 AURA | Kahden hengen sauna, jossa laudesy-

vyys on täydet 60 cm ja jalkatilaa on reilusti. Koet sauno-

misen nautintoa. Optiona on valittavissa tehokkaampi 6 kW 

kiuas.  Alalaude työntyy taakse, helpottaen puhdistusta. 

MITAT:  W 123 cm,  D 140 cm,  H 202 cm 

PAINO:   250 kg

KIUAS:  Sawo MX-36NB,  230V,  3,6 kW

Optiot:   Sawo NR-60NS,  400V,  6,0 kW

  LED-valosarja, kattoritilä, sähköjohtosarja

NL1216 AURA | Kulma-asennettava tilava sauna kah-

delle. Saunassa on 60 cm syvä ylälaude ja todella paljon 

jalkatilaa. Huomattavan suuri alalaudetaso kiinnittää huo-

mion ja tuo saunaan erityistä arvokkuutta.

MITAT:  W 123 cm,  D 160 cm,  H 202 cm 

PAINO:   270 kg

KIUAS:  Sawo NR-60NS,  400V,  6,0 kW

Optiot:   Sawo MX-36NB,  230V,  3,6 kW

  LED-valosarja, kattoritilä

NL1409N AURA | Kylpyhuoneessa kylpyammeen tilalle 

tai seinäupotukseen suunniteltu saunamalli, joka on todel-

la kapea. Ahtauden tunnetta ei silti tule, sillä etuseinän 

kirkas lasi tuo avaruutta.

MITAT:  W 143 cm,  D 90 cm,  H 202 cm 

PAINO:   200 kg

KIUAS:  Harvia JM30,  230V,  3,0kW

Optiot:   LED-valosarja, kattoritilä, sähköjohtosarja



Saunojen panelointi on tervaleppää. Mustan saunan lauteet ovat lämpöhaapaa, muissa tervalep-

pää. Kysy muista yhdistelmistä. Saunat ovat saatavilla myös peilikuvana. Lasit ovat kirkasta karkais-

tua lasia. Oven reunassa on magneettitiiviste. Oven saranat ovat todella tukevat ja laadukkaat, ruostu-

matonta terästä. 6,0 kW kiukaita säädetään erillisellä ohjauskeskuksella.

Huom! Ohessa esitetyt pohjapiirrokset ovat suuntaa antavia, eivät mittakaavassa.

NL1410N AURA | Kylpyhuonesauna seinäupotukseen,  

joka on metrin syvä. Valitse tämä tai muu malliston sauna 

huonetilasi mukaan.  Saunan valoisuutta lisäävät lauteen 

alla sijaitseva saunavalo ja optiona LED-tähtivalosarja.

MITAT:  W 143 cm,  D 100 cm,  H 202 cm 

PAINO:   210 kg

KIUAS:  Harvia JM30,  230V,  3,0 kW

Optiot:   LED-valosarja, kattoritilä, sähköjohtosarja

NL1411N AURA | Suoran seinän kylpyhuonesauna, jos-

sa on tehokkaampi 3,6 kW kiuas. Suuri alalaudetaso sallii 

suoristaa jalat ja nauttia rennoista löylyistä. Saunan voi 

asentaa suihkua vasten lasiseinän ansiosta.

MITAT:  W 143 cm,  D 110 cm,  H 202 cm 

PAINO:   220 kg

KIUAS:  Sawo MX-36NB,  230V,  3,6 kW

Optiot:   LED-valosarja, kattoritilä, sähköjohtosarja

NL1412N AURA | Rakennuskohteisiin, uusin asuntoihin, 

remontointikohteisiin, tai esim hotelleihin tai kuntosaleihin 

sopii tämä malli, kun suunnittelussa tilavaraus otetaan 

huomioon. Todella upean laadukas sauna, kerralla valmis.

MITAT:  W 143 cm,  D 120 cm,  H 202 cm 

PAINO:   230 kg

KIUAS:  Sawo MX-36NB,  230V,  3,6 kW

Optiot:   LED-valosarja, kattoritilä, sähköjohtosarja



NL1414N AURA | Seinäupotukseen tai seinää vasten 

asennettava tilava sauna, jossa alalaudetila on todella 

suuri. Vakiokiuas on 6 kW tehoinen, mutta optiona on valit-

tavissa pienempi verkkovirtakiuas.

MITAT:  W 143 cm,  D 140 cm,  H 202 cm 

PAINO:   250 kg

KIUAS:  Sawo NR-60NS,  400V,  6,0 kW

Optiot:   Sawo MX-36NB,  230V,  3,6 kW

  LED-valosarja, kattoritilä

NL1416N AURA | Tyylikäs sauna suureen tilaan. Upea 

kokonaisuus. Saunominen on rentouttavaa ja lauteet ovat 

tilavat. Pintalauteet voi nostaa ylös ja alalauteen työntää 

taakse siivouksen ajaksi. 

MITAT:  W 143 cm,  D 160 cm,  H 202 cm 

PAINO:   270 kg

KIUAS:  Sawo NR-60NS,  400V,  6,0 kW

Optiot:   LED-valosarja, kattoritilä

NL1510 AURA | Kapea sauna on helppo sijoittaa kylpy-

huoneeseen tai muuhun tilaan. Malli on korkealaatuinen, 

miellyttävän valoisa ja avara, ja laudetilaa on mukavasti 

kahdelle, jopa kolmelle. 

MITAT:  W 153 cm,  D 110 cm,  H 202 cm 

PAINO:   230 kg

KIUAS:  Harvia JM30,  230V,  3,0 kW

Optiot:   LED-valosarja, kattoritilä, sähköjohtosarja

NL1511 AURA | Suositeltava saunamalli, sillä kiukaana 

on tehokkaampi 3,6 kW verkkovirtakiuas, saunassa on 

mahtava lasiseinä ja leveä laude. Yksinkertaisen kaunis. 

Alalaude työntyy taakse, helpottaen puhdistusta. 

MITAT:  W 153 cm,  D 100 cm,  H 202 cm 

PAINO:   240 kg

KIUAS:  Sawo MX-36NB,  230V,  3,6 kW

Optiot:   LED-valosarja, kattoritilä, sähköjohtosarja



Huom! Ohessa esitetyt pohjapiirrokset ovat suuntaa antavia, eivät mittakaavassa.

NL1512 AURA | Todella tyylikäs sauna, jonka muotoilu 

ja yksityiskohdat ovat huolellisesti suunnitellut. Suuri ala-

laude on näyttävän näköinen.  Optiona tehokkaampi 6 kW 

kiuas.

MITAT:  W 153 cm,  D 120 cm,  H 202 cm 

PAINO:   250 kg

KIUAS:  Sawo MX-36NB,  230V,  3,6 kW

Optiot:   Sawo NR-60NS,  400V, 6,0 kW

  LED-valosarja, kattoritilä, sähköjohtosarja

NL1514 AURA | Tilava sauna joka vastaa huoneistosau-

naa, vain tyylikkäämpi ja laadukkaampi. Miellyttävän tilava 

ylälaude, ja näyttävä alalaude. Useita huoliteltuja yksityis-

kohtia, kuten alalaude joka työntyy taakse siivousta varten.

MITAT:  W 153 cm,  D 140 cm,  H 202 cm 

PAINO:   270 kg

KIUAS:  Sawo NR-60NS,  400V,  6,0 kW

Optiot:   LED-valosarja, kattoritilä

NL1516 AURA | Suurin ja näyttävin Aura-malli, jonka 

ylälauteessa on upea L-muoto. Saunomiskokemus on 

nautittava, jota vahvistaa saunan harkitut yksityiskohdat 

ja korkealaatuinen suunnittelu ja valmistus. Saunaan 

sopii neljä saunojaa.

MITAT:  W 153 cm,  D 160 cm,  H 202 cm 

PAINO:   300 kg

KIUAS:  Sawo NR-60NS,  400V,  6,0 kW

Optiot:   LED-valosarja, kattoritilä

Northern Lights Aura saunoissa on paljon ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka ovat vuosien 

kokemuksen ja asiakastyön tulosta. Kaikissa saunoissa on ilmankiertopuhallin, joka on oleellinen 

saunomisviihtyvyyden takaaja. Saunoissa on kattavat varusteet. Ylä- ja alalauteen pinnat ovat irroitet-

tavat ja alalaude työntyy taakse helpottaen puhdistusta. Yksityiskohdat ovat tarkkaan harkitut.



Saunan valinnassa ja tilauksessa 
huomioitavia asioita

1.  Mittaa tarkasti huoneen tai tilan koko johon sauna asen-
netaan. Piirrä pohjapiirustus ruutupaperille tai huonesuun-
nitteluohjelmalla.

2.  Valitessasi sopivaa saunamallia, varaa 3 cm huonemi-
toista jotta sauna on mahdollista asentaa. Huomaa että 
suihkutilaksi tulee jäädä vähintään 70 cm leveä tila.

3.  Jääkö saunan taakse vesiputkia tai lämpöpatteria? Onko 
niitä tarpeen siirtää?

4.  Tee ilmoitus taloyhtiölle.

5.  Valitse saunamalli ja sen suunta (ovi oikeassa reunassa 
tai vasemmassa), saunan värisävy huoneen tyylin mukaan, 
sekä saunan lisävarusteet.

6.  Valinnaisista varusteista harkitse näitä:
 * Kattoritilä, joka integroi hienosti saunan kylpyhuoneeseen

 * LED-tähtivalosarja, tuo raikasta tunnelmaa ja valoa saunaan

 * Kupinpidike ovenkahva, kätevä paikka juomille

 * Sähköasennusjohtosarja, helpottaa sähköasentajan työtä

7.  Valmistele asennus, sovi asentajan ja sähköasentajan 
kanssa asennuspalvelusta. Ota yhteyttä saunan myyjään jos 
sinulla on kysymyksiä.

NL1412N Aura

NL1009 Aura

NL1211 Aura

NL1510 Aura NL1514 Aura NL1512 Aura



Kaikkia saunoja saatavilla seuraavilla puumateriaaleilla: Kuusi, oksaton mänty sekä 
tervaleppä. Kuusi- ja mäntysaunoissa laudemateriaalina lämpökäsitelty haapa ja tervaleppä-
saunoissa myös laudemateriaali tervaleppää. Oven kätisyys valittavissa kaikissa malleissa. 
Ovet karkaistua lasia, sävyinä kirkas, savuharmaa sekä pronssitummennettu.
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