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Udlejningsvejledning saunatønde på trailer op til 8 personer 

- kørsel, opsætning og drift  

Vores saunatønde på trailer til op til 8 personer har en faktisk totalvægt 1.100 kg., og den kan transporteres 

med en almindelig bil med anhængertræk som er godkendt til denne vægt. Vær opmærksom på at ved 

vogntog på over 3.500 kg. skal chaufføren have BE kørekort (trailerkort). 

 

Mål  

• Højde: 3,5 meter inkl. skorsten 

• Bredde: 2,2 meter 

• Længde, sauna: 2,4 meter 

• Længde, trailer: 4,25 meter 

 

Påsætning af trailer og kørsel 

• Ved påsætning af traileren skal du sikre dig at den er lukket helt ned over anhængertrækket. Pilen 

ved næsen skal stå på grøn og ikke rød! 

• Sikkerhedswiren skal sættes fast på bilens udtag til sikkerhedswire. 

• Strømstikket skal monteres og tjek at alle lamperne virker. 

• Traileren har 13 polet strøm stik. 

• Sørg for at næsehjulet er kørt HELT op under kørsel! 

• På mindre veje skal du være opmærksom på brohøjder og lavthængende grene.  

• Kør langsomt i sving, undgå for hårde opbremsninger - kør som hvis du havde et glas vand stående 

på instrumentbrættet som ikke må vælte eller spilde. 

 

Opsætning af saunaen 

• Sørg for at alle 4 støtteben er nede og saunaen står stabilt.  

• Juster eventuelt med næsehjulet så traileren kommer i vatter. 

• Husk at træk håndbremsen, dog IKKE ved lejeperiode på mere end 7 døgn. 
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Drift af saunaen 

• Der sidder nøgleboks monteret på saunaen, som indeholder nøgle til dørlåsen og trailerlåsen. Kode 

til nøgleboksen udleveres ved udlejning. 

• Der medfølger trappestige med 2 trin, saunaspand, øse, termometer og ildrager i saunaen. 

• Ingen æteriske olier direkte på stenene, må påhældes blandet i vand. Ca. 10 dråber pr. 1/2 liter 

vand. 

• INGEN SALTVAND på ovnen. 

• Ingen rygning, alkohol og stearinlys i saunaen.  

• Alle skal sidde på håndklæder i saunaen. 

• Når I er færdige med saunagus så lad døren stå åben 5 min, for at få fugten ud.  

• Våde håndklæder osv. fjernes fra saunaen efter brug. 

• Askeskuffe tømmes efter behov, mindst efter hver anden optænding.  

 

Optænding 

• Åben askelugen 10 cm. op, så der kommer masser af luft til ilden. 

• Sørg for at put rigeligt med brænde i, så bør den være omkring 80 grader efter ca. 60 minutter alt 

efter temperaturen udenfor.  

• Der bruges ca. 1 pakke brændselsbriketter til at opnå 80 grader.  

• OBS: Hvis du vil have den hurtig varm, kan du kløve små stykker brænde, og smide ind i ovnen.  

 

Ved spørgsmål kontakt os på 20 11 44 84. 

 


