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NunnaUunin kokonaispalvelu:

• Täydellinen tulisija- ja hormiratkaisu kertatoimituksena ja asennettuna

• Myyntipalvelumme oikean tulisijaratkaisun valinnassa ja mahdollisissa muutoksissa

• Toimituskokonaisuuden asennuspalvelun toteuttaa kouluttamamme NunnaUunin uunimestari
• Tulisija-/savupiippukokonaisuuden asennus valmiiksi tyypillisesti yhdellä käyntikerralla, 1 työpäivä

• Tuotteiden kokonaislaatu, ml. tiiviit valurautaluukut.

• Lyhyet (5-7cm) suojaetäisyydet palavaan materiaaliin.

• Kaikkiin tuotteisiin paloilma voidaan ohjata suoraan ulkoa ja
ilmakanava on suljettavissa tiiviisti venttiilin avulla.
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NunnaUuni DEKO kevyttakat

• DEKO-kevyttakoissa suuntautunut valikoitu vuolukivinen tuplakuori antaa säteilemällä viipyilevää ja miellyttävää lämpöä, 
mikä tasaa sen kiertoilmalämmön kerrostuneisuuden vaikutusta huonetilassa.

• elävän tulen tunnelmaa ja pehmeää lämpöä satunnaiseen käyttöön
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NunnaUuni Varaavat CALOR-takat

• Uuden sukupolven NunnaUuni. Patentoitu varaava takka, joka tuo pehmeää ja pitkään viipyvää lämpöä nykyajan 
energiatehokkaisiin koteihin.

• Tarjoaa nykyaikaisen ja monimuotoisesti ilmeikkään luonnonkivipinnan.
• Rakenteen tiiveys on ainoana varaavana tulisijana hyväksytty Saksassa vuototestausvaatimusten mukaisesti, joka on valmisteilla 

myös EU-standardiksi.
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NunnaUuni Varaavat takat

• Tuotteiden moninainen ilmeikkyys on toteutettu eri pinnoitusvaihtoehdoin, miellyttävistä lämpöominaisuuksista tinkimättä
• Varaavassa tulisijassa tulipesän rakenteen ja materiaalin lämmönjohtavuus ja massa ovat ratkaisevimmat tekijät lämmön 

varastoitumisen kannalta. Korkein lämpötila mahdollistaa nopean lämmön varautumisen ja puhtaan palamisen.
• Nunnauunin tulipesän kuumuutta kestävän vuolukivilajin ansiosta takan sisus voidaan kuumentaa korkeaan lämpötilaan. 

Näin Nunnauuni palaa puhtaasti ja varaa kokoonsa nähden eniten lämpöenergiaa. 
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NunnaUuni Varaavat Gourmet-tulisijat

• Varaavat tulisijat, joissa yhdistyvät monipuoliset ruuanlaittomahdollisuudet ja miellyttävät lämpöominaisuudet



29.11.2017

• Nunnanlahden Uuni -konserni on vakavarainen, ulkopuolisista rahoittajista riippumaton, perheyritys, 
joka on perustettu vuonna 1982 Juuan Nunnanlahteen.

• Näin alkoi varaavien vuolukivitulisijojen teollinen valmistaminen paikallisten uunimestarien vuosisataista
osaamista vaalien ja oman kaivospiirin eri vuolukivilajeja hyödyntäen.

• Tulisijojen valmistuksesta, markkinointi- ja myyntitoiminnoista vastaa sen tytäryhtiö NunnaUuni Oy,
jonka viennin osuus on yli 50%

• Innovaatioita kodin lämpönautinnoksi:
• NunnaUunia arvostetaan tulisijojen tutkimuksen ja tuotekehityksen edelläkävijäna.
• NunnaUunin menestys pohjautuu ainutlaatuisen kestävään Mammutti-vuolukivilajiin,

omiin tehokasta palamista ja nopeaa lämmönvarausta edistäviin innovaatioihimme,
jatkuvaan tuotekehitykseen sekä kuluttajille merkitykselliseen muotoiluun ja tuotevalikoimaan
• Esim. Patentoitu Kultainen Tuli palomenetelmä on täyttänyt EcoDesign-vaatimukset jo vuosia

NUNNAUUNI OY
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