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Hinnasto: 

 
Arkivuorokausi su – to 85€ 
Viikonloppuvuorokausi 100€ 
Viikonloppu pe – su       170€ 
Viikko 270€ 
Pidemmät ajat KYSY! 
Pesu ennakkoon  
tilattuna 25€ 
Kuljetus, avaimet-käteen 
paketti jne. KYSY! 

 

 

Juhlapyhät (mm. joulu, 
uusivuosi, vappu, pääsiäinen, 
juhannus) sekä pidemmät 
vuokrausajat erikseen 
sovittaessa. 

 

 

Maksutapa käteinen noudon  / 
toimituksen yhteydessä tai 
ennakkolasku (kuitti esitettävä 
noudon yhteydessä). Laskulla 
maksaessa laskutuslisä 7,50€. 

 

 

 

 

 

 

 

Ohjeet kylpytynnyrin käyttöön 
 

Sijoittaminen 
-Sijoita kylpytynnyri sopivaan paikkaan, jossa alusta on mahdollisimman 
tasainen ja kova 

-Sijoituspaikkaa valittaessa muista ottaa huomioon että kylpytynnyri on 
myös tyhjennettävä samaan paikkaan, sillä kylpytynnyriä ei saa siirtää 
missään olosuhteissa mikäli tynnyrissä on vettä. 

-Asenna kiilat molempien renkaiden etu- ja takapuolelle 

-Laske kärryn kulmissa olevat tolpat maahan ja kiristä. 

-Nosta nokkapyörä maasta ilmaan. Kylpytynnyrin ollessa käytössä, 
aisaan ei saa kohdistua painoa. 

-Tarkista että kärry on huolellisesti tuettu. 

-Tarvittaessa tolppien sekä renkaiden alla on hyvä käyttää vanerin tms. 
palaa jolla taataan etteivät tolpat uppoa maaperään. 

-Tarkista kärryn suoruus sivu- ja pituuttaissuunnassa vesivaa´an avulla. 

Täyttö ja lämmitys 
-Varmista että tyhjennysventtiili on kiinni ja täytä kylpytynnyri vedellä 

 Huomioi täyttäessäsi kylpytynnyriä kylpijöiden määrä. 
Mitä useampi kylpijä, sen vähemmän vettä tarvitaan. Tämä 
nopeuttaa veden lämpenemistä. 

-Kun vettä on yli minimirajan (merkitty tynnyriin) voi pesän sytyttää.  

-Käytä vain kuivia, naulattomia polttopuita. Pesässä roskien yms. 
polttaminen on ehdottomasti kielletty! 

-Tarkkaile säännöllisin ajoin lämpötilan nousua. Kylpytynnyrin 
lämmitysaika on n.2-4 tuntia. Suositeltava lämpö 35-39 ⁰C. 

-Mikäli jätät veden yöksi kylpytynnyriin, huolehdi että vesi ei pääse 
jäätymään ja että kärry on varmasti tuettu huolellisesti. Tarkista myös 
että pesästä on tuli sammunut. 

Tyhjennys ja käytön lopetus 
-Kylpytynnyrin saa tyhjentää vedestä vasta kun tuli on sammunut, ja 
tuhkat poistettu pesästä. 

-Tyhjennä kylpytynnyri avaamalla tyhjennysventtiili. Tarvittaessa voit 
käyttää mukana tulevaa tyhjennysletkua. 

-Mikäli kylpytynnyrin puhdistuksesta ei ole erikseen sovittu, on se 
pestävä huolellisesti käytön jälkeen ennen palauttamista. 
Pesemättömästä kylpytynnyristä veloitetaan 50€. 

-Ennen kuin lähdet vetämään kylpytynnyriä, huolehdi että kaikki 
tukijalat sekä nokkapyörä on ylhäällä ja että kaikki on pakattuna kuten 
luovutusvaiheessa. 


