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Mondex – Soome sauna süda

Tundraojad, pilvitud suveööd, vaiksed järvepeeglid, kase-
lehtede lõhn ja suvilad. Kõik see on osa Soome hingemaas-
tikest – nii nagu saungi. Soome ja soomlaste sügavama 
olemuse üks väljendusi on sajanditepikkune saunakultuur. 
olgu tegemist matkamisega metsas või raske tööpäevaga, 
pärast on leil see, mis lõõgastab ja värskendab. Saunaskäik 
on rituaalne keha ja meelte puhastamine, mis on soomlaste 
jaoks peaaegu püha tegevus. Saunaga on seotud mitmed 
lood – ja parimad neist räägib Mondex. 

Mondexi lugu sai alguse üle 27 aasta eest Kokkolas. Meie 
esimesed kerised olid pehme leiliga voolukivist kerised, mis 
tegid Soome elektrikeriste turul ajalugu. aastate jooksul 
oleme oma oskusteavet arendanud, panustades iga aastaga 
veelgi rohkem Soome saunakultuuri edendamisse. Meie 
Mondexis vaatame tulevikku ja soovime olla osa arenevast, 
kaasaegsest ja kodumaisest saunast ka tulevikus!

Meie jaoks on oluline hoida oma toodete kohalikku päritolu. 
Kõik meie tooted projekteeritakse, toodetakse ja pannakse 
kokku Soomes. Sellest kõneleb ka meie toodete Soome võt-
melipu kvaliteedimärk. Mondex sai Premec oy kontseri osaks 
2016. aasta alguses. Premeci oskusteave ja kaasaegne tehas, 
olles ühendatud Mondexi brändi ja oskusteabega kaminate 
valmistamisel, tagavad usaldusväärsete ja kvaliteetsete 
keriste tootmise ka järgmistel aastakümnetel.
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Kerises on ühendatud Soome kõrge kvaliteet ja 
soodne hind. Tahko M on mehaanilise juhtsead-
mega põrandakeris. Leili tugevust saab muuta 
mahedast ja niiskest kuumemaks, visates leili 
kerise küljele või peale.

Keris ei võta saunas kuigi palju ruumi, sobides 
probleemitult ka väiksemasse leiliruumi. Kerise 
mitme võimsusklassi seast saab valida ka suure-
masse sauna sobiva mudeli.

vali kahe värvitooni seast oma sauna sobiv 
mudel! 

TAHKO M

rST Must

Kõrgendusraam, Tahko Turvapiire, Tahko Turvasein, TahkoSüvistuskrae, Tahko

VäRVIVALIKUD 

LISAVARUSTUS

6,6 kW leiliruumi suurus

9,0 kW leiliruumi suurus

10,5 kW leiliruumi suurus

läbimõõt 6,6 kW ja 9,0 kW

läbimõõt 10,5 kW

kõrgus 6,6 kW ja 9,0 kW

kõrgus 10,5 kW

kivide kogus 6,6 kW ja 9,0 kW

kivide kogus 10,5 kW

MÕÕDUD JA KAAL

6-9 m3

8-15 m3

12-22 m3

32 cm

37 cm

85 cm

110 cm

u 80 kg

u 140 kg
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Soodne ja KvaLiTeeTne PõrandaKeriS igaSSe Sauna
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Mondex Tahko e on põrandakeris, mis on saada-
val mitmes võimsusklassis.  Kerise intelligentne 
ja hõlpsasti kasutatav spetsiaalne juhtseade 
kütab sauna kuumaks energiasäästlikult. esimese 
saunakorra ajal õpib programm sauna tundma ja 
hoiab edaspidi leiliruumis optimaalset tempera-
tuuri.

Leili tugevust saab muuta mahedast ja niiskest 
kuumemaks, visates leili Tahko e küljele või peale.  
Tahko e juhtseadme võib paigaldada saunaruumi, 
riietusruumi või näiteks lambilüliti korpusesse.  
väike ja märkamatu temperatuuriandur mõõdab 
lavaseina temperatuuri. See tagab laval olijatele 
täpselt sobiva leilikuumuse.

vali kahe värvitooni seast oma sauna sobiv 
mudel!

TAHKO E

LISAVARUSTUS

Kõrgendusraam, Tahko Turvapiire, Tahko Turvasein, TahkoSüvistuskrae, Tahko

6,6 kW leiliruumi suurus

9,0 kW leiliruumi suurus

10,5 kW leiliruumi suurus

läbimõõt 6,6 kW ja 9,0 kW

läbimõõt 10,5 kW

kõrgus 6,6 kW ja 9,0 kW

kõrgus 10,5 kW

kivide kogus 6,6 kW ja 9,0 kW

kivide kogus 10,5 kW

MÕÕDUD JA KAAL

6-9 m3

8-15 m3

12-22 m3

32 cm

37 cm

85 cm

110 cm

u 80 kg

u 140 kg

rST Must

VäRVIVALIKUD 

juhtseadme 
kaabli pikkus 8 m. 
Temperatuurianduri 
kaabli pikkus 6 m. 
Saadaval on ka 14 m 
juhtseadmekaabel.
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inTeLLigenTne ja Soodne PõrandaKeriS
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MiTMeKüLgne PõrandaKeriS
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Mondex Kaira on mitmekülgne põrandakeris. 
Kerise saab vabalt põrandale paigutada või ilma 
spetsiaalsete lisatarvikuteta lavapinda süvistada. 
Tänu ainulaadsele konstruktsioonile ei jäta süvis-
tatud keris nähtavale isegi lavalaudade vahelist 
avaust. Turvakaugus lava puitosadest on sellisel 
juhul vaid 4 mm ning paigaldusava suurus on   343 
mm.   Lisaks sellele on kerise kive lihtne vahetada, 
sest kerise ülemise osa saab lahti võtta.

Süvistatud kerise kivikogus on 60 g, vabalt seisval 
kerisel 100 kg.

Kaira intelligentne juhtelektroonika õpib esime-
sel kasutuskorral sauna tundma ja hiljem hoiab 
programm leiliruumis optimaalset tempera-
tuuri. juhtseadme võib paigaldada saunaruumi, 
riietusruumi või näiteks lambilüliti korpusesse.  
väike ja märkamatu temperatuuriandur mõõdab 
lavaseina temperatuuri. See tagab laval olijatele 
täpselt sobiva leilikuumuse.

KAIRA E

LISAVARUSTUS

6-9 m3

8-15 m3

33,5 cm

34,3 cm

113 cm

60 kg

100 kg

MÕÕDUD JA KAAL

6,6 kW leiliruumi suurus

9,0 kW leiliruumi suurus

kerise läbimõõt 6,6 kW ja 9,0 kW

paigaldusava läbimõõt 6,6 kW ja 9,0 kW

kõrgus 6,6 kW ja 9,0 kW

kivide kogus süvistatult

kivide kogus vabalt

Turvapiire, Kaira

VäRVIVALIKUD 

 juhtseadme 
kaabli pikkus 8 m. 

Temperatuurianduri 
kaabli pikkus 6 m. 

Saadaval on ka 14 m 
juhtseadmekaabel.

rST Must

rST Must

Kaira tuleohutustorud (kuulub komplekti).

Kaira lahtivõetavad tuleohutuskilbid võimalda-
vad paigaldada kerise ka vabasse ruumi.
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RAKKA M & E

rakka on ainulaadne disainkeris, mille patentee-
ritud konstruktsioon toob esile kivi loodusliku 
karge ilu. Kerisel ei ole võrku, vaid leilipind on 
vahetult seal, kuhu vesi visatakse.

Kerise konstruktsioon ja massiivne kivikogus 
aurustab vee nii, et leil on mahlakas, pikk ja 
niiske, täpselt nagu puuküttega kerisel.

Kerist toodetakse mitmes võimsusklassis, seega 
sobib rakka nii väikestesse kui ka suurematesse 
saunadesse.

Kerise intelligentne ja hõlpsasti kasutatav spet-
siaalne juhtseade kütab sauna kuumaks ener-
giasäästlikult. esimese saunakorra ajal õpib prog-
ramm sauna tundma ja hoiab edaspidi leiliruumis 
optimaalset temperatuuri.

Kerise saab komplekteerida ka traditsioonilise 
mehaanilise juhtseadmega.

6,6 kW leiliruumi suurus

9,0 kW leiliruumi suurus

10,5 kW leiliruumi suurus

läbimõõt 6,6 kW ja 9,0 kW

läbimõõt 10,5 kW

kõrgus

kivide kogus 6,6 kW ja 9,0 kW

kivide kogus 10,5 kW

MÕÕDUD JA KAAL

6-9 m3

8-15 m3

12-25 m3

40 cm

50 cm

110 cm

130 kg

200 kg

LISAVARUSTUS

Süvistuskrae, rakka

Kõrgendusraam, rakka

r a K K a

Turvapiire, rakka

 juhtseadme 
kaabli pikkus 8 m. 

Temperatuurianduri 
kaabli pikkus 6 m. 

Saadaval on ka 14 m 
juhtseadmekaabel.
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Toob Sauna aLguPäraSe Hinge



KaSuTuTe ruuTMeeTriTe KaSuTaja

12 a u r a
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AURA E

Mondex aura on nurgakeris, mis tänu paigal-
dusviisile säästab saunas ruumi. Sauna nurka 
paigaldatav seinakeris võimaldab otstarbetult 
seisvat pinda tõhusalt ära kasutada. Kuna kerise 
kaal langeb selle jalgadele, saab kerise paigaldada 
kas või paneelseinale. aura võib ka lavakonstrukt-
siooni süvistada, nii jääb kasutamiseks rohkem 
lavaruumi.

aura selge ja elegantne kuju on moodne ja annab 
saunale garanteeritult stiilse ilme. Kerise külluslik 
70 kg kivikogus annab eri tugevusega leili sõltu-
valt sellest, kas vesi visatakse kerise esiosale või 
peale.

Kerise intelligentne ja hõlpsasti kasutatav spet-
siaalne juhtseade kütab sauna kuumaks ener-
giasäästlikult. esimese saunakorra ajal õpib prog-
ramm sauna tundma ja hoiab edaspidi leiliruumis 
optimaalset temperatuuri.

vali kahe värvitooni seast oma sauna sobiv mudel!

5-9 m3

8-15 m3

40,5 cm

31 cm

101 cm

70 kg

MÕÕDUD JA KAAL

6,6 kW leiliruumi suurus

9,0 kW leiliruumi suurus

laius

sügavus

kõrgus 

kivide kogus

LISAVARUSTUS

Süvistuskrae, aura Süvistuskrae, aura

rST Must

VäRVIVALIKUD 
juhtseadme 
kaabli pikkus 8 m. 
Temperatuurianduri 
kaabli pikkus 6 m. 
Saadaval on ka 14 m 
juhtseadmekaabel.

Kõrgendusraam, aura
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KALLA E

Kalla on seinale paigaldatav põrandakeris, mis 
võtab väga vähe ruumi. Kalla sobib ideaalselt ka 
tillukesse sauna, pakkudes lisaks leilivõtmisele 
silmailu kauni disainiga.

Kuna kerise taha pole vaja turvavahet jätta ning 
keris seisab oma jalgadel, saab kerise paigaldada
otse kas või vastu voodrilauda. Kalla-kerise saab 
süvistuskrae abil paigaldada ka lavakonstrukt-
siooni sisse.

Kalla intelligentne juhtelektroonika õpib esimesel 
kasutuskorral sauna tundma ja hoiab edaspidi 
optimaalset temperatuuri. juhtseadme saab 
paigaldada saunaruumi, riietusruumi või näiteks 
lambilüliti korpusesse. väike ja märkamatu tem-
peratuuriandur mõõdab lavaseina temperatuuri. 
See tagab laval olijatele täpselt sobiva leilikuu-
muse.

LISAVARUSTUS

6-9 m3

8-14 m3

35 cm

30,4 cm

103 cm

80 kg

MÕÕDUD JA KAAL

6,6 kW leiliruumi suurus

9,0 kW leiliruumi suurus

laius

sügavus

kõrgus

kivide kogus

Süvistuskrae, Kalla Süvistuskrae, Kalla

rST Must

VäRVIVALIKUD 

juhtseadme 
kaabli pikkus 8 m. 
Temperatuurianduri 
kaabli pikkus 6 m. 
Saadaval on ka 14 m 
juhtseadmekaabel.



väiKeSe ruuMi PõrandaKeriS
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KiireSTi Soojenev SeinaKeriS

16 T e n o  M  &  e
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TENO M TENO E

Mondex Teno M on meie klientide ajatu lemmik, 
võrratu seinakeris! Stiilne perforeeritud teraskate 
ja võimas 40 kg kivikogus tagavad igale leilivõtjale 
mitmekülgse leili põrandast laeni. Lisaks kuu-
meneb keris tänu ainulaadsetele küttekehadele 
äärmiselt ruttu.

Leili tugevust saab muuta mahedast ja niiskest 
kuumemaks, visates leili kerise küljele või peale.

juhtnuppe saab hõlpsasti paigaldada nii paremale
kui ka vasakule poole.

6-9 m3

8-13 m3

42 cm

29 cm

63 cm

40 kg

MÕÕDUD JA KAAL

6,6 kW leiliruumi suurus

9,0 kW leiliruumi suurus

laius

sügavus

kõrgus

kivide kogus

Mondex Teno e on eraldi juhtseadmega varusta-
tud kiirelt kuumenev seinakeris. Kiire kuumene-
mise tagavad ainulaadsed spiraalsed küttekehad. 
Teno e seinakerisel on suur, 40 kg kivikogus, mis 
tagab mitmekülgse leili põrandast laeni.  Leili 
tugevust saab muuta mahedast ja niiskest kuume-
maks, visates leili kerise küljele või peale.

Tänu eraldi elektroonilisele juhtseadmele saab 
kerise süvistada ka lavakonstruktsiooni ja nii 
võtab keris saunas äärmiselt vähe ruumi. Põrand 
jääb vabaks ja see hõlbustab koristamist.

rST Must rST Must

Süvistuskrae, Teno Süvistuskrae, Teno

Teno e-l on eraldi juhtseade, mille võib paigal-
dada saunaruumi, riietusruumi või näiteks lambi-
lüliti korpusesse.  väike ja märkamatu tempera-
tuuriandur mõõdab lavaseina temperatuuri. See 
tagab laval olijatele täpselt sobiva leilikuumuse.

e-mudeli juhtseade. 
juhtseadme kaabli pikkus 
8 m. Temperatuurianduri 
kaabli pikkus 6 m. 
Saadaval on ka 14 m 
juhtseadmekaabel.

LISAVARUSTUS

VäRVIVALIKUD 
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KyMI M

5-7 m3

7-12 m3

37 cm

31 cm

55 cm

30 kg

MÕÕDUD JA KAAL

6,0 kW leiliruumi suurus

8,0 kW leiliruumi suurus

laius

sügavus

kõrgus

kivide kogus

rST Must

VäRVIVALIKUD 

Kymi on kaasaegne seinakeris, mille välimuses 
kombineeruvad traditsiooniline seinakeris ning 
kaasaegne disain. Kymi toob sauna nii uue väli-
muse kui mitmekülgse leili. Perforeeritud esipa-
neel ja 30 kg kivikogus tagavad igale leilivõtjale
mitmekülgse leili põrandast laeni. Leili tugevust 
saab muuta mahedast ja niiskest kuumemaks, 
visates leili kerise küljele või peale. Lisaks sellele 
soojendab perforeeritud esipaneel ka jalgade osa 
soojaks.
 
väike ohutuskaugus võimaldab paigaldada kerise 
ka väiksemasse sauna.
 
Kerise juhtnuppe saab hõlpsalt vahetada pare-
male või vasakule poole.



KaaSaegne ja MiTMeKüLgne SeinaKeriS
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eHe ja aLguPärane vooLuKiviKeriS
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AHTI M UKKO M

Mondex ahti kerises on ühendatud teras ja 
Soome kaljurahnudest pärit voolukivi. ehe ja 
originaalne voolukivikeris annab alati meeldivalt 
niiske ja hapnikurikka leili.

roostevaba ja vastupidav rST teras ning minima-
listlik ja sile voolukivi toovad sauna klassikalist, 
ajatut elegantsi.

Mondex ukko materjaliks on Soome kaljupinnast 
pärit voolukivi. Krobelise ja sileda voolukivi kom-
binatsioon toob sauna loodusliku kivi ilu. Samal 
ajal tagab voolukivikeris alati meeldivalt niiske ja 
hapnikurikka leili.

ukko mitme võimsusklassi seast leiab ka suure-
masse sauna sobiva mud.

ahti ukko

ahti ja ukko on seinale kinnitatavad põrandake-
rised. Kerise võib paigaldada otse paneelseinale, 
turvavahet ei ole kerise taha vaja jätta. Samal ajal 
säästab keris rohkem ruumi lava jaoks.

ahti ja ukko -keriste traditsioonilist mehaanilist 
juhtseadet on lihtne kasutada. juhtnuppe saab 
ümber paigutada ka paremale või vasakule.

LISAVARUSTUS

Süvistuskrae, ahti/ukko nurgapaigaldusdetail

MÕÕDUD JA KAAL

6,0 kW leiliruumi suurus

8,0 kW leiliruumi suurus

10,5 kW (ukko) leiliruumi suurus

laius 6,0 kW ja 8,0 kW

laius 10,5 kW (ukko)

sügavus 6,0 kW

sügavus 8,0 kW

sügavus 10,5 kW (ukko)

kõrgus 6,0 kW

kõrgus 8,0 kW

kõrgus 10,5 kW (ukko)

kivide kogus 6,0 kW

kivide kogus 8,0 kW

kivide kogus 10,5 kW (ukko)

5-8 m3

7-10 m3

9-15 m3

42 cm

50 cm

25 cm

30 cm

35 cm

75 cm

85 cm

97 cm 

41 kg

55 kg

70 kg

Kõrgendusjalad
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LOUHI E HIISI E

Mondex Louhi on on naudingurohke leilivõtmise 
kuninganna. Kerises on ühendatud kare Soome 
voolukivi ja tipptasemel tehnika. Tunnustust 
pälvinud voolukivikeris kuumeneb kogu ulatuses 
ja pakub iga kord meeldivalt niiske, hapnikurohke 
leili.

Mondex Hiisi on naudingurohkete leilivõtmiste 
kuningas. Kerises on ühendatud kare Soome voo-
lukivi, stiilne must graniit ja tipptasemel tehnika. 
Tunnustust pälvinud voolukivikeris kuumeneb 
kogu ulatuses ja annab iga kord meeldivalt niiske, 
hapnikurohke leili.

Louhi Hiisi

Led-valgusriba

MÕÕDUD JA KAAL

6,6 kW leiliruumi suurus

9,0 kW leiliruumi suurus

laius

sügavus

kõrgus

kivide kogus

5-9 m3

7-13 m3

42 cm

30 cm

86 cm

65 kg

Louhi ja Hiisi  on seinale kinnitatavad põranda-
kerised. Kerise võib paigaldada otse vastu vood-
rilauda, turvavahet ei ole kerise taha vaja jätta. 
Samal ajal säästab keris rohkem ruumi lava jaoks.

LISAVARUSTUS

Süvistuskrae, ahti/ukko nurgapaigaldusdetail

Kerise juhtseadme võib paigaldada saunaruumi, 
riietusruumi või näiteks lambilüliti korpusesse.  
nutielektroonika kütab sauna kuumaks ener-
giasäästlikult. esimese saunakorra ajal õpib prog-
ramm sauna tundma ja hoiab edaspidi leiliruumis 
optimaalset temperatuuri. väike ja märkamatu 
temperatuuriandur mõõdab lavaseina tempera-
tuuri. nii on temperatuur kerise unustamatut leili 
nautides alati sobiv.

juhtseadme 
kaabli pikkus 8 m. 
Temperatuurianduri 
kaabli pikkus 6 m. 
Saadaval on ka 14 m 
juhtseadmekaabel.

Kõrgendusjalad



vooLuKiviKeriSTe KuningaS
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SuurePäraSe LeiLi PuuKeriS
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KLApI

8-16 m3

75 cm

46 cm

11,5 cm

70 kg

MÕÕDUD JA KAAL

leiliruumi suurus

kõrgus

läbimõõt

lõõriühendus

kivide kogus
Must

rST

VäRVIVALIKUD 

Kaunis ümar kuju, 70 kg kivikogus ja perforee-
ritud väliskate tagavad, et Mondex Klapist saab 
meelepärase leili iga saunaline. vali kahe kauni 
värvitooni seast oma sauna sobiv mudel!

Tänu optimaalsele suurusele ja väikese turvakau-
gusele sobib keris oivaliselt ka väiksemasse pere-
sauna.  Klapi on loodussõbralik ja turvaline valik.

Tõhus kolme lõõriga kolle kütab kerise kiiresti 
kuumaks keskkonnasõbralikult.

Kerisel on suitsutoru ühenduskohad nii peal kui 
ka taga. ainulaadse mehaanilise tõmbe regulaato-
riga saab lisada või vähendada tõmmet vastavalt 
vajadusele. 

Koldeukse käepideme saab ümber paigutada 
paremale või vasakule.

Lisavarustusena on saadaval suitsutorule paigal-
datav kivikorv, mille abil saab pikendada kerise 
leilinaudingut ka kõrgemal.

LISAVARUSTUS

Puukerise alus Kivikorv korstnale
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MOTTI

M o T T i

VäRVIVALIKUD 

Kaasaegne puukeris koju, suvilasse või õuesauna. 
Kerise 60 kg kivikogus ja perforeeritud väliskate 
tagavad mitmekülgse leili.

Motti on saadaval tavapärase puukerisena, mil-
lele saab soovi korral lisada veepaagi, kus saab
samaaegselt soojendada ka pesuvee. veepaagi 
saab paigaldada kas paremale või vasakule poole. 
Koldeukse käepideme saab ümber paigutada 
paremale või vasakule.

Suitsutoru väljavõtted on kerisel nii pealt kui
tagant. Kasutatav standartne 115 mm lõõriühen-
dus hõlbustab kerise paigaldamist.

LISAVARUSTUS

Puukerise alus Kivikorv korstnale

Tõhus kolme lõõriga küttetehnika tõstab kaas-
aegse puukerise tippklassi nii minimaalse heitme-
koguse kui kerise kasuteguri osas. Keris soojeneb 
kiiresti soovitud temperatuurini ning pakub 
saunalistele mõnusat ja tugevat leili. Suur kiviko-
gus tagab tõhusa soojussalvestuse, keris püsib 
leilivõtmiseks kuum ka siis, kui koldes enam tuld 
ei ole.

Lisavarustusena on saadaval suitsutorule paigal-
datav kivikorv, mille abil saab pikendada kerise 
leilinaudingut ka kõrgemal.

MustrST Motti-kerised veepaagiga: 
rST ja must Mustale on 
paigaldatud ka kivikorv.

12-22 m3

49,2 cm

62,5 cm

84 cm

51,3 cm

11,5 cm

60 kg

MÕÕDUD JA KAAL

leiliruumi suurus

laius

laius (veepaagiga mudel)

kõrgus

sügavus

lõõriühendus

kivide kogus
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MONDEX-KIVIRADIAATORID

Kivide pinnatemperatuur on ühtlane, meeldiv ja 
madalam kui harilikel radiaatoritel, mis muudab 
need turvalisemaks.

Vaikne
Meie kiviradiaatorid on kavandatud kvaliteeti 
hindavate klientide jaoks. Tänu konstruktsioonile 
ja kivide massile on Mondex kiviradiaatorid täiesti 
helitud.

Sisustuselement
Looduslik kivipind sobib disainiteadlikule 
koduomanikule. Kivist pinnamaterjale on laias 
valikus, seega saad valida just sinu kodu värvi-
lahendusega sobiva radiaatori. Meie tootevalik 
hõlmab ka mattpindadega versioone.

Looduslikult pehme soojus
Kiviradiaatori mass salvestab soojust ja loovutab 
seda ühtlaselt. Kivide pinnatemperatuur on üht-
lane, meeldiv ja madalam kui harilikel radiaatori-
tel, mis muudab need turvalisemaks.

Ühtlane soojus
Täpne elektrooniline termostaat hoolitseb selle 
eest, et temperatuur püsib täpselt sellisena, kui 
see on sätestatud.

Kui suurt küttevõimsust on vaja?
Hästiisoleeritud korteri kütmiseks vajalik kütte-
võimsus on umbes 25 W/m³. Kui seinte materja-
liks on näiteks ilma soojusisolatsioonita palk, on 
vaja 40–50 W/m³ küttevõimsust. vaata kõrvalole-
vast tabelist, kui suurt kiviradiaatorit sinu korter 
vajab.

 võimsus W Kõrgus cm  Laius cm  Kaal kg

 300  30  60  23

 600  30  80  32

 800  30  100  38

 1000  30  120  47

 1200  30  120  47

TEHNILISED ANDMED

vt kivivalikut:  
www.mondex.fi/kivipatterit
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LiSavaruSTuS

SÜVISTUSKRAE, TAHKO 6,6 / 9,0 kW
- rST, must
- sisemine läbimõõt 39 cm
- välimine läbimõõt 50 cm
- vajaliku augu suurus 44,6 cm

KÕRgENDUSRAAM, TAHKO
- 6,6 / 9,0 kW keristele
- tõstab kerise kenasti lava sees esile
- tõstab kerist 30 cm
- ka 10.5 kW mudelile, mis tõstab 25 cm

SÜVISTUSKRAE, TAHKO 10,5 kW
- rST, must
- sisemine läbimõõt 42 cm
- välimine läbimõõt 54 cm
- vajaliku augu suurus 49,5 cm

SÜVISTUSKRAE, RAKKA 9,0 kW
- sisemine läbimõõt 43 cm
- välimine läbimõõt 55 cm
- vajaliku augu suurus 49 cm 

SÜVISTUSKRAE, RAKKA 10,5 kW
- sisemine läbimõõt 56 cm
- välimine läbimõõt 68 cm 
- vajaliku augu suurus 62 cm

SÜVISTUSKRAE, AURA
- rST, must
- sisemine laius 45,8 cm, välimine laius 

58,8 cm
- sisemine sügavus 15 cm, välimine 

sügavus 21,5 cm
- vajaliku augu suurus: laius 54,8 cm, 

sügavus 15,1 cm

SÜVISTUSKRAE, KALLA
- rST, must
- sisemine laius 41,5 cm, välimine laius 

57,5 cm
- sisemine sügavus 33,4 cm, välimine 

sügavus 41,5 cm
- vajaliku augu suurus: laius 50 cm, 

sügavus 38 cm

SÜVISTUSKRAE, TENO
- rST, must
- sisemine laius 44,5 cm
- välimine laius 58,5 cm
- sisemine sügavus 31 cm
- välimine sügavus 38 cm
- vajaliku augu suurus: laius 48,5 cm, 

sügavus 33 cm

SÜVISTUSKRAE, VOOLUKIVIKERISTELE
- sobib kõikidele voolukivikeristele, sest 

sügavusest saab lõigata 50 cm
- rST või antiikhõbe
- sisemine laius 44,5 cm, välimine laius 

57,5 cm
- sisemine sügavus 31 cm, välimine 

sügavus 37,5 cm
- vajaliku augu suurus: laius 51,5 cm, 

sügavus 34,5 cm

KÕRgENDUSRAAM, RAKKA
- tõstab kerist 20 cm
- 6,6 / 9,0 / 10,5 kW mudelitele

TURVASEIN, TAHKO
- rST, must
- vähendab turvakaugust katte  

kohal 75 %
- paksus 3,5 cm

KÕRgENDUSRAAM, AURA
- tõstab kerist 25 cm
- 6,6 / 9,0 kW keristele
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LiSavaruSTuS

TURVApIIRE, TAHKO
- 6,6 / 9,0 kW keristele
- kiinnitatakse kerise korpuse külge
- täisring koosneb kolmest osast, mida 

saab ka ühekaupa osta
- materjal sanglepp

TURVApIIRE, KAIRA
- kiinnitatakse kerise korpuse külge
- täisring koosneb kolmest osast, mida 

saab ka ühekaupa osta
- materjal sanglepp

KÕRgENDUSRAAM  
VOOLUKIVIKERISTELE
- tõstab kerist 20 - 30 cm (kõrgust saab 

reguleerida)

NURgApAIgALDUSDETAIL
- ahti/ukko ja Louhi/Hiisi -keristele
- võimaldab kerise paigaldamise nurka

MONDEX KERISEKIVID
- voolukivist kerisekivid
- pakendis u 5 kg
- pikem, pehmen ja niiskem leil.
- elektri- ja puukeristele pealmisteks 

kivideks

VALgUSRIBA
- Louhi- ja Hiisi -kerised
- 4 led-lampi 
- moodustab valguskaare kerise taha

KIVIRADIAATORI JALAD
- võimaldab paigaldada kiviradiaatori 

põrandale ning selle mobiilsuse

pUUKERISE ALUS
- rST
- laius 49,3 cm, sügavus 60 cm,  

kõrgus 5,4 cm
- näiteks puitpõranda kaitseks 

puukerise paigaldamisel
- reguleeritavad jalad hõlbustavad 

paigaldamist

KIVIKORV KORSTNALE
- kivikorviga kasutatakse ära ka lõõri 

soojus
- paigaldatav enamustele lõõridele
- kerisekivid alla 10 cm (Ø)
- läbimõõt 25 cm
- kõrgus 40 cm

TURVApIIRE, RAKKA
- kinnitatakse kerise vertikaalvarraste 

külge kivide vahele
- tarnitakse täisringina
- materjal sanglepp



ELEKTRITEHNILISED ANDMED KERISE MÕÕTMED KERISE KAAL TURVAKAUgUSED (süttivast materjalist)

Tüüp võimsus 
kW 

Pinge Sulav-
kaitse 

Toite-
kaabel 

Leili-
ruumi 
suurus 

m3

Laius 
mm 

Kõr-
gus 
mm 

Süga-
vus 
mm 

regulee-
ritavad 
jalad 
mm 

Kogu-
kaal 
kg 

Kivide 
kaal 
kg 

ees 
mm 

Küljel 
mm 

Taga 
mm 

Kohal 
mm 

Sauna 
minimaa-
lne kõrgus 

mm

Tahko M/E

rST, must 6,6 3n-400v 3x10 a 5x1,5S 6-9 320 850 320 30 90 80 100 100 100 770 1900

rST, must 9,0 3n-400v 3x16a 5x2,5S 8-15 320 850 320 30 90 80 120 120 120 770 1900

rST, must 10,5 3n-400v 3x16a 5x2,5S 12-22 370 1100 370 30 155 140 120 120 120 900 2000

kaira E (*)

rST, must 6,6 3n-400v 3x10a 5x1,5S 6–9 335 1130 335 100 80/120 60/100 100 100 100 770 1900

rST, must 9,0 3n-400v 3x16a 5x2,5S 8-15 335 1130 335 100 80/120 60/100 120 120 120 770 1900

rakka M/E

6,6 3n-400v 3x10a 5x1,5S 6-9 400 1100 400 30 140 130 100 100 100 770 2000

9,0 3n-400v 3x16a 5x2,5S 8-15 400 1100 400 30 140 130 120 120 120 770 2000

10,5 3n-400v 3x16a 5x2,5S 12-25 500 1100 500 30 210 200 120 120 120 900 2000

kalla E

rST, must 6,6 3n-400v 3x10a 5x1,5S 6-9 350 1030 304 100 100 80 100 100 0 950 2000

rST, must 9,0 3n-400v 3x16a 5x2,5S 8-14 350 1030 304 100 100 80 120 150 0 970 2000

aura E

rST, must 6,6 3n-400v 3x10a 5x1,5S 5-9 405 1010 310 80 90 70 100 0 0 770 2000

rST, must 9,0 3n-400v 3x16a 5x2,5S 8-15 405 1010 310 80 90 70 120 0 0 770 2000

TEno M/E

rST, must 6,6 3n-400v 3x10a 5x1,5S 6-9 420 630 290 – 55 40 100 100 0 900 1900

rST, must 9,0 3n-400v 3x16a 5x2,5S 8-13 420 630 290  – 55 40 120 120 0 900 1900

kyMi M

rST, must 6.0 3n-400v 3x10a 5x1,5S 5-7 370 550 310 – 45 30 80 100 0 980 1900

rST, must 8,0 3n-400v 3x16a 5x2,5S 7-12 370 550 310  – 45 30 80 100 0 980 1900

ahTi & ukko M

ahti & ukko 6,0 3n-400v 3x10a 5x1,5S 5-8 420 750 250 150 50 41 300 70 0 900 1900

ahti & ukko 8,0 3n-400v 3x16a 5x2,5S 7-10 420 850 300 150 65 55 300 100 0 950 1900

ukko 10,5 3n-400v 3x16a 5x2,5S 9-15 500 970 350 150 90 70 200 70 0 990 2000

louhi & hiisi E

Louhi & Hiisi 6,6 3n-400v 3x10a 5x1,5S 5-9 420 860 300 150 80 65 300 50 0 920 1900

Louhi & Hiisi  9,0 3n-400v 3x16a 5x2,5S 7-13 420 860 300 150 80 65 300 50 0 970 1900

KeriSTe TeHniLiSed andMed

Premec oy  /  Kettukallionkatu 4  /  84100 ylivieska  /  info@mondex.fi  /  www.mondex.fi

TEHNILISED ANDMED KERISE MÕÕTMED KERISE KAAL TURVAKAUgUSED (süttivast materjalist)

Tüüp võim-
sus 
kW 

Leili-
ruumi 
suurus 

m3

Laius 
mm 

Kõr-
gus 
mm 

Süga-
vus 
mm 

Lõõri-
ühen-
duse 

läbimõõt

regulee-
ritavad 
jalad 
mm 

Tulekolde 
kaas 
mm

vee-
paagi 
maht l

Kogu-
kaal 
kg 

Kivide 
kaal 
kg 

ees 
mm 

Küljel 
mm 

Taga 
mm 

Kohal 
mm 

Sauna 
minimaa-
lne kõrgus 

mm

klapi

Klapi 13 8-16 460 750 460 115 30 8 – 122 70 500 250 250 1250 1900

MoTTi

Motti 22 12-22 492 840 513 115 30 8 – 140 60 500 300 300 1350 1900

Motti + 
veepaak

22 12-22 625 840 513 115 30 8 20 145 60 500 300 300 1350 1900

puukErisEd

* Kui keris on integreeritud alumise korpusega, on turvakaugus läbiviigu kohal 4 mm. Paigaldusaugu läbimõõt 343 mm.  

 Turvakaugused mõõdetakse toote välispinnast.


