NEXI TeltBadstue – en portabel nytelse

En portabel badstuenytelse

Å bade badstue ved fjellvannet,
langt inn i villmarka,
på et skjær ved havet
eller på et overnattingssted
langs en smal vei ingen andre har
funnet - det er verdt å oppleve.
NEXI gir deg denne muligheten.
Sett opp teltbadstue ved en innsjø på en
sommerkveld. Den rensende og
helende effekten av badstue kan
selvfølgelig også nytes på hytta eller
hjemme i hagen - på en helt vanlig dag.
Det er enkelt og opplevelsen er ekte.

Badstue i det frie

NEXI lar deg oppleve badstue bad
i det frie – uansett hvor du er.
Å tilby mulighet til å oppleve
saunas lindrende effekt for
dagens friluftsmennesker er
grunnen til det omfattende
utviklingsarbeidet av de
moderne, små teltbadstuene.
NEXI TeltBadstue er bygget på over
25 års produktutvikling og har
gitt muligheten til å oppleve og å
nyte finsk sauna – når og hvor
som helst siden 1992.

Tradisjon og produktutvikling

Finnene er som kjent, meget opptatt av sauna.
Sauna har alltid gitt finnene en mulighet til
avslapping, nytelse og ivaretakelse av personlig
hygiene – generasjon etter generasjon.
Den finske hæren begynte for lenge siden med
å tilby soldater portable saunaer, store telt
med badstueovn. Under den finske krigen var
et bad på teltbadstue en velkommen mulighet
for soldatene til å vaske seg, varme seg opp
og nyte for en kort stund under særdeles
vanskelige, kalde, forhold. Deretter har
teltbadstue vært en del av finsk militær
tradisjon.

Varming opp telt badstueovn. Ukjent fotograf.

Egenskaper

NEXI har utmerkede sauna kvaliteter:
Grunnet meget god ventilasjon er det lett puste
når du tar badstue.
Luftig ettersom luften sirkulerer naturlig.

Høy fuktighet – ligner ”damp badstue”
men er likevel en fullverdig tradisjonell finsk
sauna.
Varmebølge, löyly*, kommer opp når du
heller vann på steinene.
Löyly omringer deg som en myk, fuktig
varme.

*löyly er et finsk begrep for varmebølgen med damp

Egenskaper

Varme er lett å tilpasse til ønsket grad.
Man unngår en brennende følelse, badstuen blir
ikke glohet på grunn av pustende vegger.
Du blir ikke trøtt, utmattet eller tungpustet av å
bade på teltbadstue.
Bruker lite ved – ovnen er effektiv og badstuen blir
fort varm.

NEXI TeltBadstuens velkjente og verdisatte
egenskaper er også produktets kvalitet og
holdbarhet samt transportvennlighet.
Av egen erfaring vet vi på Fikseralt AS at man
kan få en ordentlig god badstueopplevelse
med NEXI også ved 20 kuldegrader!

Egenskaper

NEXI er enkel og hurtig å sette opp, kan gjøres i
løpet av 10-15 minutter. Man trenger ikke et
eneste verktøy.
Å sette opp NEXI krever ingen byggetillatelse! Lovlig
å sette opp som vanlig telt.

NEXI TeltBadstue er ferdig for bading etter 30-40
minutter, avhengig naturlig nok av ute
temperatur.
Ca 80 -90 graders varme er lett oppnåelig.
NEXIPeak er romslig, slik at opp til 6 personer kan
bade samtidig.

Mange muligheter

NEXI har flere nyttige egenskaper når man er på tur:
NEXI kan brukes til å tørke våte klær, sko eller utstyr.
Fyr ovnen lett og hent tørre klær om en stund.
Fjern steinene fra ovnen og bruk den for å lage mat
eller koke kaffe. Av erfaring vet vi at 1 liter vann
med starttemperatur +4 grader koker i 4 minutter
i 14 kuldegrader!
Man kan også overnatte i teltet!

TIPS!
NEXI som gave eller satsning i ansattes velvære:
NEXI er en perfekt gave for ham som ”har alt” og er interessert i friluftslivet!
Eierens navn, bedriftens navn osv kan BRODERES på teltkanvas. Tak PVC kan bære
firmalogo eller lignende. Ta kontakt med Fikseralt AS for mer informasjon ang dette.

Telt

Teltkanvas er impregnert (beskyttet mot mugg),
brannsikker, pustende 100% bomull.
Teltkanvas har en nøye gjennomtenkt tetthet
slik at den puster, men samtidig holder
varmen inne.

H 196 cm

Teltkanvas er sydd i form, slik at man kan sette
den direkte på rammen.
Nederste delen av telt er PVC stoff for å hindre
påvirkning av fuktighet til teltkanvas. En
separat PVC tak beskytter mot regn og mulige
gnister – og hindrer at varme og damp slipper
ut gjennom taket. Telt har dermed dobbelt tak.

H 136 cm

B 200 cm

D 130 cm

Telt

Holdbarheten av teltkanvas er utmerket, men er
naturlig nok påvirket av mengden og måten man
bruker NEXI på. De eldste teltene er fortsatt i
god kondisjon etter 20 år av hyppig bruk.
Vinduene er av PVC og tåler både varme og frost.
Døren har en solid plast glidelås.
Tau og teltspiker er naturligvis inkludert i
teltpakken.
Nexi Telt er mørk grønn med grønn tak. Andre farger
er tilgjengelige for bestilling.

Total vekt for telt og ramme er 18 kg.

Ramme

NexiPeak TeltBadstue ramme er meget sterkt exel
S30 fiberglassrør.
Sammenføyningspunktene er dekket med nylon for å
beskytte kanvasen. Vertikale deler av rammen
har brede føtter med pigg for økt stabilitet.
Å sette rammen sammen går raskt og krever
ingen verktøy.

Badstuebrisker

At badstuebrisker er stabile og sterke er spesielt viktig
ved teltbadstue, for å kunne sitte trygt og stabilt.
Rammen er sterk, men lett, aluminiums profil.
Sitteoverflate er osp eller or. Briskene kan brettes
sammen for transport.

Ben kan justeres og brede støtteplater kan settes under
ved bruk på sand eller mykt underlag.
NEXIPeak har god plass for to sett av brisker.
Høyde 70 cm, Lengde 100 cm, Dypde 50 cm, 32 cm på
sitteflate. Total vekt 8 kg.

Badstueovn

Vedovn
NEXI NK09 vedfyrt ovn er den minste serieproduserte
badstuevedovn i verden. Den kan varmes opp kontinuerlig.
Ovnen er laget av stål og belagt med aluminium.
Ovnen er effektiv (7,4 kW), lett og slitesterkt finsk kvalitetsprodukt.
Høyde 42 cm, Lengde 29 cm, Dypde 42 cm. Total vekt 18 kg uten steiner.
Skorstein er av rustfritt stålrør som settes sammen av 6 deler.
Delene kan settes inn i ovnen for enkel transport. En 10 liters
vanntank for oppvarming av vann kan bestilles i tillegg.
Skorstein går gjennom vanntanken og varmer vannet opp
effektivt. Den øverste delen av skorstein er en gnistbeskytter.

Badstueovn

Gjennomgang for skorstein på taket er laget av rustfritt
stål. NEXIPeak kan fås med to gjennomganger,
hvilket gir valgmulighter for plassering av vedovn.
Elektrisk badstueovn i frittstående galvanisert ramme
kan plugges inn i jordet stikkontakt. Vekt 9 kg uten
steiner. Effekt 3,6 kW.
Gassovn er laget av rustfritt stål og har brenner som
utgir 9 kW. Gassrør og regulator er enkle å koble
til en propanflaske. Vekt 25 kg uten steiner.

Transport

NEXI TeltBadstue er pakket inn for enkelt transport i en boks
og tre slitesterke, vanntette poser.
Telt, tak, ramme og brisker er pakket inn i egne poser, badstue
ovn og skorstein kommer i en kryssfiner boks.
Dette gjør både transport og oppbevaring av NEXI TeltBadstue
enkelt. Krever lite plass i garasjen, bod, båt eller
campingbil/- caravan.
Totalvekt for NEXI TeltBadstue med vedovn er kun 40- 48 kg!

Nexi TeltBadstue Pakke

NEXI Teltbadstue pakke inkluderer:
telt
tak PVC
ramme
badstuebrisker
vedfyrt badstueovn
skorstein med gnistbeskytter
12 stk pigg og tau for oppsetting
transportboks og poser
Ved bestilling:
varmtvannstank for skorstein
tilleggs brisker
flere kryssfiner bokser

Alt i alt

Bli med å oppleve en badstuenytelse i det
frie – ute i villmark, på hytta eller i
hagen. Krever ingen byggetillatelse, du
er fri til å nyte, når som helst.
Nexi kan brukes også til å
lage mat
koke kaffe
tørke klær og utstyr
overnatte
Tusenvis av friluftsmennesker, campere,
camping entusiaster, båtfolk, fiskere,
vandrere, jegere og andre friluftsfolk er
allerede fornøyde NEXI brukere.

Oppskrift for å bade teltbadstue
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Kjøp verdens beste teltbadstue – NEXI.
Finn det beste mulige stedet for bading.
Sett opp teltbadstue – 10 min.
Sett tørr ved i badstueovn.
Sett på ild på ovnen og betrakt det
praktfulle stedet du er på.
Nyt forfriskende eller beroligende drikke.
Legg til mer ved i ovnen.
og vent ytterlige i 14 minutter.
Hell litt vann på ovnen –
prøv hvor mye löyly du får opp.
Kle av deg, ved behov ta på badetrakt.
På dette tidspunktet har det gått kun
ca 35 min siden du fant stedet.
Nyt godt av varm badstue og oksygenrik löyly.
La andre også å nyte NEXI TeltBadstue –
naboer, kjente og særlig de som er nygjerrige
eller misunnelige.

Priser

Oppdatert prisinformasjon finnes
på www.fikseraltas.no

Prisene inkluderer Nexi Peak
teltbadstue pakke med telt og
ramme
vedovn
skorstein med tilbehør som
beskrevet i brosjyre.
Prisen inkluderer ikke steiner til
badstueovn eller
frakt/levering.

Vennligst ta kontakt med Fikseralt AS for mer informasjon
om produktet, brodering eller andre spørsmål. Vi
svarer gjerne! !

