DEKO-tulisijat

Aito NunnaUuni. Se lämmittää.

”Uudessa DEKO-tulisijassa
yhdistyy Mammutti-vuolukiven arvokkuus ja laadukkuus aiempaa keveämpään
ilmeeseen.” Muotoilija
Henri Sydänheimo

Uusi DEKO-tulisija on myös maaginen katseenvangitsija.

DEKO Uno – varmaa varalämpöä

DEKO Due – tasaista lisälämpöä

Sen rauhallinen liekki pysäyttää hetkeen ja tuo kaivatun tauon arkeen. DEKO-tulisija on kodin sydän,

DEKO Uno on siron linjakas tulisija, jonka keveys ja muo-

DEKO Due on omimmillaan, kun kaivataan tulen tun-

jonka viipyilevä lämpö hellii vielä tulen hiipumisen jälkeenkin. Tämän takeena on aito luonnonmate-

to istuvat hienosti niin kotiin kuin kesäasuntoon.

nelmaa tai satunnaista yön yli lämpöä. Tulisijan Mam-

riaali Mammutti-vuolukivi. DEKO-tulisija turvaa kodin tunnelman ja lämmön myrskyistäkin välittämättä vuoden jokaisena päivänä.

DEKO Uno -tulisijassa puut palavat rauhallisella liekillä,

lämpöä tuoden kotiisi miellyttävän, viipyilevän läm-

joten se soveltuu erinomaisesti kiireettömään tulen tun-

möntunteen. Tämän ansiosta DEKO Due soveltuu hyvin

nelmointiin. Tulisija luovuttaa tulen lämmön nopeasti,

nykyajan koteihin.

siksi se sopii hyvin varalämmönlähteeksi - myös sähköt-

Millainen tyyli,
sellainen DEKO
DEKO Uno

mutti-vuolukivinen tuplakuori pidentää ja pehmentää

töminä myrskyiltoina.

DEKO Due turvaa lämmön sähköttöminä myrskyöinä ja sopii myös lisälämmönlähteeksi talven kireinä pakkaspäivinä.

DEKO Due S

Kaunis muotokieli – suoralinjainen tai kaareva – sopii erilaisiin sisustustyyleihin. Musta tai valkoinen
emalipinta yhdistettynä Mammutti-vuolukiveen antaa lisävaihtoehtoja sisustajalle.

DEKO Due C

Lisäilmettä tulisijaan saa jalustalla, joka nostaa tulen näkyvämmäksi. Luukun kehyksellä voit kruunata tulinäkymän.
”Vuolukivi on aikaa kestävä, erilaisiin sisustuksiin hyvin istuva tulisijamateriaali.” Muotoilija Henri Sydänheimo

DEKO Uno

Teräspintainen
kamiina
Lämpötila [°C]





Paino: 341-361 kg
Korkeus: 1200 mm

Pintojen lämpötilat

DEKO Uno


Aika [h]

DEKO Due S

Deko Unon vuolukivikuori antaa lämmön nopeasti.

Paino: 475-508 kg
Korkeus: 1200 mm

Pintojen lämpötilat



Lämpötila [°C]





Teräspintainen
kamiina

DEKO Due

DEKO Due C
Aika [h]

Deko Duen Mammutti-vuolukivinen tuplakuori tasaa lämmön ja
jatkaa lämmöntunnetta jopa 12 tuntia tulen jo hiivuttua.
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Paino: 442-491 kg
Korkeus: 1200 mm



Hormi: T600 / Ø 150 mm

Lisävarusteet:
- Jalusta
- Kipinäsuoja
- Korvausilman sulku

Pehmeää ja turvallista tulisijan lämpöä
NunnaUuni Oy pidättää oikeuden muutoksiin.

Valikoitu Mammutti-vuolukivi johtaa lämpöä nopeasti talkkiliuskeiden suuntaisesti ja hitaammin liuskeita vastaan. DEKO Duen tuplakuorirakenteessa on
hyödynnetty tätä lämmönjohtavuuden ja kiven suuntauksen välistä suhdetta.
Sinulle se tarkoittaa ainutlaatuista, viipyilevää ja pehmeää lämpöä.
DEKO-tulisijat ovat saavuttaneet puhtaat savukaasujen testaustulokset
kamiinatestillä CE 13240. Tulisijan hormilämmöt pysyvät turvallisella tasolla
hallitun palamistehon ja siten rauhallisten liekkien ansiosta.
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