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www.tulikivi.fi

Keraamiset tulisijat
Kermansavi-mallisto





Skandinaavista 
muotoilua

Miellyttävää 
lämpöä

Helppoa 
lämmitystä

Kermansaven historia keramiikan osaajana alkoi 
1970-luvun lopulla Heinävedellä.  Kaikkiin tuotteisiin 
on liittynyt aina laadun leima ja niissä näkyy tinkimätön 
käsityön jälki. Tulisijoilla on viiden vuoden takuu, 
kotimai sesta alkuperästä kertova Avainlippu-tunnus 
sekä ISO 9001 -laatusertifikaatti. 

Takaamme, että keraaminen tulisijasi on huippulaadukas 
- lopun päätät sinä. Malliston kuudesta rungosta syntyy 
satoja sisustuksellisia, turvallisia ja tekni sesti edistyk-
sellisiä  varaavia tulisijamalleja. 

Panostamme palvelun helppouteen. Tulitikut käteen 
-lupauksemme on merkki vaivattomuudesta. Teemme 
sinulle kaiken valmiiksi aina siihen asti, kun otat tuli tikut 
käteen ja sytytät tulisijaasi ensimmäiset tulet. Tule 
lähimmän Tulikivi-myyjän luo kuulemaan, kuinka hel-
posti se käy tai tilaa uunimestari ilmaiselle kotikäynnille.

Elämän täydeltä 
vaihtoehtoja

Suunniteltu 
suomalaiseen kotiin

Ruoanlaittoa 
kaikissa malleissa
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muotoilua
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Selkeä, viimeistelty kokonaisuus – juuri sinun makusi mukaan.

Harmonisen pelkistetty ja yksityiskohdiltaan loppuun asti 
hiottu Kermansavi-mallisto koostuu kuudesta keraamisesta 
takkarungosta, joihin on valittavana useita värimaailmal-
taan ajattomia ja luonnonläheisiä pintaverhoiluja. Takkojen 
korkeuden ja värisävyn voi valita useista vaihtoehdoista. 
Malliston takkarungoista voidaan muunnellen luoda satoja 
erilaisia takkoja Euroopan parhaimpien ja laadukkaimpien 
pintamateriaalien erilaisilla yhdistelmillä.

Selkeä muotokieli, laaja väriskaala, suurimmat laattakoot 
ja pinnan tasoon upo tetut luukut tekevät tulisijasta ainut-
laatuisen. Tulisijoissa ei ole ulospäin näkyviä erillisiä nuo-
housluukkuja, vaan kaikki huoltotoiminnot, kuten nuohous 
ja tuhkanpoisto, tapahtuvat yhden huoltoluukun kautta.
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V1 Hiertopinta V4 Vaakalaattapinta V5 Saumaton laattapintaV2 Osalaattapinta

Luonnonvalkoinen Luonnonvalkoinen +
Sinkinharmaa

Sinkinharmaa Sinkinharmaa

Pintaverhoilun vaihtoehdot
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Harmaa Tummanharmaa  

Suklaanruskea

Musta  

Grafiitinharmaa

Kiiltävä  musta

Luonnonvalkoinen  Kitti  

Lattekahvinbeige

Valkoinen  

Sinkinharmaa

Kiiltävä  valkoinen
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Miellyttävää
lämpöä
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Luonteeltaan lämmin ja turvallinen.

Varaavan keraamisen tulisijan lämpö on luonnollisen pehmeää ja miel-
lyttävää. Se on sopivin lämmitysvaihtoehto niin uudisrakennukseen 
kuin saneerauskohteeseen. Varautunut lämpö vapautuu huonetilaan 
pitkään ja tasaisesti. Kaksikuorirakenteen ansiosta varaavan tulisijan 
pinta ei kuumene polttavaksi, vaan uunin kylkeen voi vaikka nojata.
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Kermansavi-tulisijan pehmeä säteilylämpö leviää 
tasaisesti koko huoneistoon ja hyväilee lämmöllään. 

K
uv

as
sa

 o
le

va
t 

lä
m

pö
ti

la
t 

ov
at

 o
hj

ee
lli

si
a.



10

Helppoa 
lämmitystä
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Parilla pesällisellä pitkään hyväilevää lämpöä.

Kermansavi-tulisijoissa on iso tulipesä ja tiivis lasiluukku, 
josta liekit näkyvät kauniisti. Tulipesässä voi polttaa ker-
ralla tarpeeksi suuren määrän puita, myös kooltaan isompia 
klapeja. Jo parilla pesällisellä tulisija varaa lämpöä pitkään, 
eikä puuta tarvitse jatkuvasti lisätä lämmön ylläpitämiseksi. 

Tulikiven tulisijoissa on panostettu jo pitkään puhtaaseen 
palamiseen. Pienempi puumäärä riittää antamaan tarvitta-
van lämmön. Tämä tuo säästöjä sekä lompakkoon että ajan-
käyttöön. Kun puita tarvitaan vähemmän, niiden hankin-
taan, pilkkomiseen ja varastointiin kuluu vähemmän aikaa.
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Keraamisten tulisijojen kohdalla ulkonäkö ei petä. 
Niiden kauniiden kuorien sisältä löytyy paitsi paljon 
huolellista työtä, myös uusinta tekniikkaa ja innovaa-
tioita. 

Tulisijojen rakenne toimii vastavirtaperiaatteella, 
joka auttaa ottamaan tarkasti talteen kuumien savu-
kaasujen sisältämän lämpöenergian.

Tulipesästä liekit nousevat yläpalotilaan, josta ne  
jakautuvat poskikanaviin. Poskikanavissa  savukaa sut 
palavat loppuun, ja niiden lämpöenergia varautuu  
tulisijan Kermansavi-sydämen kautta pintamate riaa-
liin, joka siirtää lämmön huoneeseen läm pö säteilynä.

Keraamisten tulisijojen lämmönvarauskyky on viritetty huippuunsa.
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Rakennusten energiatehokkuuden parantuessa mm. 
uusien rakennusmääräysten myötä rakennusten koko-
naislämmitystarve vähenee. Sekä matalaenergia- että 
varsinkin passiivitaloissa tehokkaalla tulisijalla ja toimi-
valla vesilämmitysjärjestelmällä voidaan kattaa merkit-
tävä osa koko kodin lämmitysenergiantarpeesta. 

Tehokkaan tulisijan tuottamaa energiaa voidaan Tulikivi 
Green W10-vesilämmitysjärjestelmän avulla siirtää ko-
din eri tilojen lämmitykseen tai lämpimän käyttöveden 
tuottamiseen. 

Järjestelmä ei muuta tulisijan lämmitystapaa, vaan voit 
käyttää tulisijaa normaalisti käyttöohjeen mukaan. 
Lämmöntarpeen kasvaessa voit lisätä energiantuottoa 
lämmittämällä tulisijaa kaksi kertaa vuorokaudessa. 
Näin sähkön kulutushuiput leikkautuvat ja saat tuntuvan 
säästön sähkölaskuun. Samalla takan lämmitys kautta 
voidaan pidentää viihtyisyydestä tinkimättä.

Tulisijan voi liittää osaksi kodin modernia lämmitysjärjestelmää.



Suunniteltu 
suomalaiseen kotiin
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Jokaisessa Kermansavi-malliston tulisijassa voi nähdä ai-
don, perinteisen kädenjäljen. Jokainen työvaihe tarkis-
tetaan huo lella. Mistään ei tingitä, eikä kompromisseille 
anneta  sijaa. 

Tulisijojen kestävät runkomateriaalit valmistetaan ja 
pinta materiaalit viimeistellään Heinävedellä. Tulisijamal-
liston takkarungot on suunniteltu niiden käyttötarkoituk-
sen ja sijoituksen mukaan: tilanjakajaksi, suoralle seinälle 
tai huoneen kulmaan, haudutusuunilla tai ilman. Jos nautit 
monipuolisesta ruoanlaitosta, voit myös valita takkaleivin-
uunin. Pienien suojaetäisyyksien ansiosta tulisijan paikan 
valinta on helppoa.

Keraamiset tulisijat on suunniteltu vastaamaan nyky-
rakentamisen vaatimuksia. Tulisijojen toiminta on vakio-
na huoneilmasta riippumatonta: paloilma voidaan tuoda 
 tulipesään ulkoa takan alta tai hormin kautta johdettuna, 
ja luukut ovat kaasutiiviitä. Näin takka ei sekoita asunnon 
 ilmanvaihtoa eikä hyödynnä jo lämmitettyä sisäilmaa pala-
miseen. Saneerauskohteissa palamisilma voidaan ottaa 
tarvittaessa myös huonetilasta. 

RTS:n tutkimuksen mukaan meillä on tyytyväisimmät asiakkaat & 
markkinoiden laadukkaimmat ja parhaimman näköiset tuotteet.

Lähde: Omakotirakentajatutkimus 2017/18 sv



Ruoanlaittoa 
kaikissa malleissa
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Hyödynnä tulisijan lämpö ruoanlaitossa helposti ja vaivattomasti. 
Puu-uunin aromi kruunaa maun.

Kaikissa keraamisissa tulisijoissa on ruoanlaitto-ominaisuus. 
Takkapesän paistoritilää voi käyttää hiilien sammuttua ruoan 
kypsennykseen. 

Haudutusuunillisissa tulisijoissa uuni lämpenee takassa 
poltettavan tulen voi malla haudutusvalmiuteen noin 200 
astee seen. Haudutusuunia voi käyttää monipuolisesti kii-
reettömään ruoanlaittoon, matalampaa lämpö tilaa vaativiin 
paistoksiin sekä ruoan lämpimänä pitämiseen. 

Kermansaven takkaleivinuuni lämpiää yli 300 asteeseen. 
Paistoaika on pitkä. Uunin ollessa kuumimmillaan siellä 
 paistuvat pitsat ja yöksi voi jättää seuraavan päivän padan 
hautumaan pehmeälle jäl ki lämmölle, jota riittää aamuun asti. 



VAALA V4, 1800
LATTEKAHVINBEIGE
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VAALA
Vaala on pystyluukkuinen suoran seinän takka. Takan pieni suojaetäisyys 
 helpottaa sen sijoittelua huonetilassa. Kapeasta ja sirosta tulisijasta löytyy 
 kolme korkeutta. Laattojen ja hiertopintojen luonnollinen värimaail ma koos
tuu valkoisen, harmaan, ruskean ja mustan sävyistä. Selkeä linjainen muotoilu ja 
 takan pinnan tasoon asennetut luukut antavat takalle  rauhallisen ilmeen. 

Takkapesässä on vakiona ritilä, jota voi hyödyntää ruoanlaitossa. Jälki lämmössä 
kypsyvät esimerkiksi herkulliset pataruoat. Tulisijaan voidaan tuoda korvaus
ilma lattian alta tai hormin kautta, jolloin se toimii täysin huone ilmasta riippu
mattomattomana. Tulisijaan saa Tulikivi Green W10vesi kiertopaketin.
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NUUTA V4, 2100
VALKOINEN
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NUUTA
Nuuta on huoneen kulmaan asennettava, pystyluukkuinen malli, josta löytyy 
kolme korkeutta. Takan pieni suojaetäisyys helpottaa sen sijoittelua huone
tilassa. Laattojen ja hiertopintojen luonnollinen värimaailma koostuu valkoisen, 
harmaan, ruskean ja mustan sävyistä. Selkeä linjainen muotoilu ja takan pinnan 
tasoon asennetut luukut antavat takalle  rauhallisen ilmeen. 

Takkapesässä on vakiona ritilä, jota voi hyödyntää ruoanlaitossa. Jälkilämmössä 
kypsyvät esimerkiksi herkulliset pataruoat. Tulisijaan voidaan tuoda korvaus
ilma lattian alta tai hormin kautta, jolloin se toimii täysin huone ilmasta riippu
mattomattomana. Tulisijaan saa Tulikivi Green W10vesi kiertopaketin.
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KALLA V4, 2100
SINKINHARMAA
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KALLA
Kalla on vaakaluukkuinen suoran seinän takka. Linjakas Kalla on  metrin  leveä, 
ja siitä löytyy kolme korkeutta. Kallaa saa myös tilanjakajamallina, jossa luukku 
on molemmin puolin runkoa. Takan pieni suojaetäisyys helpottaa sen sijoittelua 
huonetilassa. Laattojen ja hiertopintojen luonnollinen värimaail ma koostuu val
koisen, harmaan, ruskean ja mustan sävyistä. Selkeä linjainen muotoilu ja takan 
pinnan tasoon asennetut luukut antavat takalle  rauhallisen ilmeen. 

Takkapesässä on vakiona ritilä, jota voi hyödyntää ruoanlaitossa. Jälkilämmössä 
kypsyvät esimerkiksi herkulliset pataruoat. Tulisijaan voidaan tuoda korvaus
ilma lattian alta tai hormin kautta, jolloin se toimii täysin huone ilmasta riippu
mattomattomana. Tulisijaan saa Tulikivi Green W10vesi kiertopaketin.
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MUSTIO  V5, 1800
VALKOINEN
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MUSTIO
Mustio on pystyluukkuinen suoran seinän takka, jossa on haudutus uuni. Takan 
pieni suojaetäisyys helpottaa sen sijoittelua huonetilassa. Jos  Mustion haluaa 
tilanjakaksi, uunin luukun voi asentaa myös vastakkaiselle puolelle. Kapeasta 
ja sirosta tulisijasta löytyy kaksi korkeutta.  Laattojen ja hiertopintojen luon
nollinen värimaailma koostuu valkoisen, harmaan, ruskean ja mustan sävyis
tä. Selkeä linjainen muotoilu ja  takan pinnan tasoon asennetut luukut antavat 
 takalle  rauhallisen ilmeen. 

Takkapesässä on vakiona ritilä, jota voi lisäksi hyödyntää  ruoanlaitossa. Jälki
lämmössä kypsyvät esimerkiksi herkulliset pataruoat. Tulisijaan voi daan tuoda 
korvausilma lattian alta tai hormin kautta, jolloin se toimii täysin huoneilmasta 
riippumattomattomana. Tulisijaan saa Tulikivi Green W10vesikiertopaketin.
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LENTUA V4, 1800
LATTEKAHVINBEIGE
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LENTUA
Lentua on huoneen kulmaan asennettava, pystyluukkuinen takka, jossa on 
haudutusuuni. Mallista löytyy kaksi korkeutta. Takan pieni suojaetäisyys hel
pottaa sen sijoittelua huonetilassa. Laattojen ja hiertopintojen luonnollinen 
värimaailma koostuu valkoisen, harmaan, ruskean ja mustan sävyistä. Selkeä
linjainen muotoilu ja  takan pinnan tasoon asennetut luukut antavat takalle 
 rauhallisen ilmeen. 

Takkapesässä on vakiona ritilä, jota voi lisäksi hyödyntää ruoanlaitossa. Jälki
lämmössä kypsyvät esimerkiksi herkulliset pataruoat. Tulisijaan voidaan tuoda 
korvausilma lattian alta tai hormin kautta, jolloin se toimii täysin huoneilmasta 
riippumattomattomana. 
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JALANTI V1, 2100
HARMAA
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JALANTI
Monipuolinen Jalanti on takkaleivinuuni. Mallista löytyy kolme eri kor keutta, ja 
leivinuunin luukku voidaan sijoittaa mile tahansa sivulle: eteen, taakse, vasem
malle tai oikealle. Laattojen ja hiertopintojen luonnollinen värimaailma koos
tuu valkoi sen, harmaan, ruskean ja mustan sävyistä. Selkeä linjainen muotoilu ja 
 takan pinnan tasoon asennetut luukut antavat takalle  rauhallisen ilmeen. 

Takkapesässä on vakiona ritilä, jota voi lisäksi hyödyntää ruoanlaitossa. Jälki
lämmössä kypsyvät esimerkiksi herkulliset pataruoat. Tulisijaan voidaan tuoda 
korvausilma lattian alta tai hormin kautta, jolloin se toimii täysin huoneilmasta 
riippumattomattomana. Tulisijaan saa Tulikivi Green W10vesikiertopaketin.
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MUSTIO V4, 1800
VALKOINEN
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Tiiviit ja laadukkaat luukut, paistoritilä vakiona

Vain yksi huoltoluukku

Yhdistettävissä vesilämmitysjärjestelmään (Tulikivi Green W10) 
W 

Palamisilma otettavissa suoraan ulkoa

Hormiliitosmahdollisuus takaa, päältä ja sivulta

Suojaetäisyys palavaan materiaaliin vain 5 cm

Leveys-, väri- ja kokovaihtoehdoilla satoja erilaisia tulisijayhdistelmiä Ruoanlaittomahdollisuus

Erittäin kestävä keraaminen runkomateriaali

Laadukkaat tasaväriset täyskivilaatat

Helppo sijoittelu

Tulikiven keraamisissa takoissa laatu näkyy yksityiskohdissa.

Voidaan toimittaa valmistakkana 
(=tehtaalla käyttövalmiiksi koottu)



MALLIT MITTATIEDOT LÄMPÖTEKNIIKKA   HORMILIITOSTIEDOT

Energia
luokka

Hormi liitos Paino

(kg)

Ulkomitat 
leveys/syvyys/

korkeus 
(mm)

Tulipesän 
mitat,  

leveys/
syvyys 
(mm)

Leivinuunin 
tulipesän 

mitat,
leveys/
syvyys
(mm)

Maksimi
puumäärä

Max
vedmängd

(kg)

Energia 
määrä
(kWh)

Läm
mitet
tävä 
ala

(m2)

Suoja 
etäi syys 

takaa 
(mm)

Suoja  
etäi syys 

sivu
(mm)

Tulisi
jan 

lisäva
rusteet

Palo
ilma 

ulkoa
Hormi
luokka

Hormisuositus (1/2 kiven 
tai  1/1 kiven hormi) Hormiliitosaukon mitat

Päältä
liitos
(mm)

VAALA A  ala, låg* 8331246 800/600/15002100 300/350 9,814,1 3352 2080 50 50 T600 150…180 130 260 100 *** 150

NUUTA A    ala, låg** 8801350 800/600/15002100 300/350 9,814,7 3351 2080 50 50 T600 150…180 130 260 100 *** 150

KALLA A ala, låg* 9711435 1000/600/15002100 440/350 1116,8 3759 3090 50 50 T600 150…180 130 260 100 *** 150

KALLA DUO A  ala, låg* 9311388 1000/600/15002100 440/350 1116,8 3663 3090 50 50 T600 150…180 130 260 100 *** 150

MUSTIO A  ala, låg* 10131310 800/600/18002100 300/350 325/260 12,214,1 4252 3080 50 50 T600 150…180 130 260 100 *** 150

LENTUA A    ala, låg** 10391270 800/600/18002100 300/350 325/260 12,214,7 4252 3080 50 50 T600 150…180 130 260 100 *** 150

JALANTI E A+  ala, låg* 14701845 1000/800/18002400 440/540 400/520 18 61,3 5090 50 50 T600 150…210 130 260 100 *** 150

JALANTI O/V A+  ala, låg* 15841954 1000/800/18002400 440/540 400/520 18 61,3 5090 50 50 T600 150…210 130 260 100 *** 150

JALANTI T A+ ala, låg* 14701851    1000/800/18002400 440/540 400/520 18 61,3 5090 50 50 T600 150…210 130 260 100 *** 150

 = VAKIOVARUSTE  = LISÄTILAUKSESTA  *=SAA PÄÄLTÄLIITOKSENA, **=SAA PÄÄLTÄLIITOKSENA TAI NURKKAHORMILLA, W10 = vesilämmitysjärjestelmä,  A= leveys (mm), B= korkeus (mm), C= aukon alamitta, (mm),  
D= ylhäältä takaa hormiliittymäaukon alareunan korkeus (mm), mallikohtainen***

A B C DW10

Hyötysuhde, (%): Osuus, joka saadaan talteen polttopuun  sisältämästä energiasta.

Energiamäärä, (kWh): Puusta yhdellä lämmityskerralla  hyödyksi saatava energiamäärä, kun 
 tulisijassa  poltetaan käyttö ohjeen  mukainen maksimipuumäärä.

Lämmitettävä ala, (m2): Tulisijan nimellistehoa vastaava lämmitettävä ala (ohjeellinen arvo). 
Oletuksena 2,5 m:n huonekorkeus ja asunnon nykyaikainen lämmöneristys. Huom. ko. arvo on 
ohjeellinen - tarkista aina tulisijan koko, sijoituspaik ka ja soveltuvuus huonetilaan jäl-
leenmyyjältäsi.

Hormisuositus: 3/4kiven hormi sopii kaikille tulisijoille. Hormin minimipituus on 5 m. Tulisijan 
ja hormin  sekä palamattoman  materiaalin (palomuurin, tiiliseinän yms.) väliin on jätettävä 50 mm 
tuuletusrako. Tulisijan sijoittamisessa on huomioitava, että hyllytasot ja kansikivet voivat ylittää 
pohjamitat sekä sivuilta että takaa. Epäselvissä tapauk sissa kysy lisätietoja Tulikivi myyjältäsi. 
Hormiliitosalue on merkitty pohja piirrokseen,  _merkintä.

Luukkujen kätisyys: Tulisijojen luukun kätisyys voidaan vaihtaa työmaalla. 

Tulisijojen päältäliitosmahdollisuus tuplakierrolla:  Vaala, Nuuta ja Kalla väh. 1500 mm, Mus
tio, Lentua ja Jalanti väh. 2100 mm, paitsi Lentua kulmahormilla väh. 1800 mm korkea. Kysy myös 
kulmamallien kulmahormiratkaisua (musta ympyrä pohjakuvassa). Päältäliitos ja sen tyyppi (kul
mahormi vai tuplakierto) on aina mainittava tilauksessa. Päältäliitoshormin maksimipaino  750 kg. 

Tekniset tiedot



33

Hormiliitokset

Sytytyspellillä varustettu 
tulisija, sytystysvaihe

PäältäliitosYlhäältä takaa liitos
Huom. Keraamisessa takkaleivinuunissa puuta poltetaan vain 
 takkapesässä,  josta liekit ja palamattomat kaasut nousevat yläpalo
tilana toimivaan leivinuuniin. 

Alaliitos

Päältä liitettäviin tulisijoihin voidaan laittaa sytytys pelti, jonka 
tarkoitus on viedä palokaasut suoraan hormiin.  Sytytyspellillä 
varmistetaan tulisijan hyvä veto. Päältä liitosmahdollisuus 
tupla kierrolla on saatavissa malleihin Vaala, Nuuta ja  Kalla väh. 
1500 mm, Mustio, Lentua ja  Jalanti väh. 2100 mm,  paitsi 
 Lentua kulmahormilla väh. 1800 mm korkea. Kysy myös 
kulma mallien kulmahormiratkaisua (musta ympyrä pohja
kuvassa). 



34

Palamisilma

Keraamiset tulisijat on suunniteltu vastaamaan 
nyky rakentamisen vaatimuksia. Tulisijojen toimin
ta on vakiona huoneilmasta riippumatonta: palo
ilma voidaan tuoda tulipesään ulkoa takan alta tai 
hormin kautta johdettuna, ja luukut ovat kaasu
tiiviitä. Näin takka ei sekoita asunnon ilmanvaih
toa eikä hyödynnä jo lämmitettyä sisä ilmaa pala
miseen. Saneerauskohteissa palamisilma voi daan 
ottaa tarvittaessa myös huonetilasta. 
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