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Suomalaisen luonnon neljä vuodenaikaa luovat 
silmää hiveleviä muotoja. Armoton sää hioo 
maisemaa pehmeämmäksi elementtejä koetelles-
saan. Se huokuu kallioiden ylitse heltymättömänä 
hangaten sen kulmia ja särmiä. Kova pinta kestää, 
pistää vastaan ja näin siitä tulee vieläkin sileämpi 
koskettaa. 

Maisema tarjoaa valkoisista valkoisinta kuin 
vastasatanut lumi järven jäällä. Sumun harmautta 
sen liikkuessa hitaasti veden päällä ja mustinta 
kaamosajan pimeyttä. Lujan kallioperän graniitti 
ja antrasiitti värittävät hienovaraisesti hiljaista 
maisemaa. Illan saapuessa järvi hohtaa hetken 
auringonlaskun lempeissä kullan sävyissä. 

Allasmallistomme syntyi tämän luontokokemuksen 
innoittamana. Komposiittialtaat Vaala, Saimaa, 
Puula ja Vuoksi sekä teräsaltaat Syväri ja Vanaja 
tuovat kodin keittiöihin suomalaisen järvimaiseman 
tunnelmaa. 

Korkeasta laadustaan tunnetut SAVO-tuotteet 
kohottavat keittiön varustelun uudelle tasolle. 
Ajaton, kestävä kauneus kuvaa myös keittiö-
varusteperhettämme täydentävää allasmallistoa. 
Se tarkoittaa viimeisteltyä muotoilua, harkittuja 
yksityiskohtia ja mutkatonta toiminnallisuutta.
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Järveen heijastuvien 
pilvien moninaisuutta

Lapin puhtaan luonnon inspiroimaa muotoilua keittiöön. 

VAALA-komposiittiallasperhe tarjoaa monipuolisen valikoiman 

allaskokoja, sävyjä ja asennettavuutta. Päältä asennettuna altaan 

tyylikkään kapea reuna on kuin horisontissa siintävä tyyni järven selkä. 

Syvässä altaassa sukeltavat isommatkin astiat järven kalojen lailla, 

ja pohjan kaltevuus takaa kaiken veden valumisen altaasta käytön 

jälkeen. Keratek Plus -materiaalin kestävä ja likaa hylkivä pinta 

säilyttää kauneutensa arjen kovassakin käytössä.

Vaalajärven innoittama

syvä komposiittiallas

likaa hylkivällä pinnalla

VAALA

Yksi tuote, kaksi asennustapaa. Päältä asennettava ja 
alle asennettava komposiittiallas samalla tuotteella.

• hanan asennus työtasoon
• päältä asennetun altaan reunan korkeus vain 6 mm
• väri valkoinen, musta ja harmaa
• materiaali Keratek Plus
• takuu 20 vuotta
• sisältää Prevex Flexloc -vesilukon ja putkiston sekä 
 magneettisen pohjaventtiilin designkannen

Lisävarusteet: kaukosäädettävä pohjaventtiili,
leikkuulauta ja rullamatto.

VAALA 50 

• ulkomitat 456 x 456 mm
• asennusaukon koko päältä asennettavalle 445 x 445 mm, R5
• asennusaukon koko alta asennettavalle 400 x 400 mm, R10
• altaan koko 400 x 400 mm
• altaan syvyys 200 mm
• väri valkoinen tai musta

Sopii 45 cm allaskaappiin, jos se ei ole reunimmainen kaappi.

Nro Tuote € alv 24%
38010 Komposiittiallas VAALA 50 valkoinen 473,68
38013 Komposiittiallas VAALA 50 musta 473,68 

by Elleci
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VAALA 60 

• ulkomitat 556 x 456 mm
• asennusaukon koko päältä asennettavalle 545 x 445 mm, R5
• asennusaukon koko alta asennettavalle 500 x 400 mm, R10
• altaan koko 500 x 400 mm
• altaan syvyys 200 mm
• väri valkoinen, harmaa tai musta

Sopii 60 cm allaskaappiin.

Nro Tuote € alv 24%
38020 Komposiittiallas VAALA 60 valkoinen 499,72
38021 Komposiittiallas VAALA 60 harmaa 499,72
38023 Komposiittiallas VAALA 60 musta 499,72

VAALA 80 

• ulkomitat 756 x 456 mm
• asennusaukon koko päältä asennettavalle 745 x 445 mm, R5
• asennusaukon koko alta asennettavalle 700 x 400 mm, R10
• XXL-kokoinen allas, 700 x 400 mm
• altaan syvyys 200 mm
• väri musta

Sopii 80 cm allaskaappiin.

Nro Tuote € alv 24%
38033 Komposiittiallas VAALA 80 musta 572,88 
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Rannattomalta 
tuntuvan järvenselän 

suuruutta

Erittäin suurikokoinen SAIMAA-komposiittiallas tuo jylhän 

vesistön tuntua keittöön. Päältä asennettavan altaan kapea 

hanalippa mahdollistaa suuren allaskoon, jossa mahtuu uitta-

maan isommatkin astiat, ja pohjan kaltevuus takaa kaiken veden 

valumisen altaasta käytön jälkeen. Keratek Plus -materiaalissa on 

sään silottaman rantakallion kestävyyttä. Sen likaa hylkivä pinta 

säilyttää kauneutensa arjen kovimmissakin myllerryksissä.

Jylhän Saimaan 

innoittama suuri 

komposiittiallas

SAIMAA

Päältä asennettava maksimaalisen leveä komposiittiallas.

• kaksi väriä: musta ja valkoinen  
•  valmis hanareikä (Ø 35 mm) keskellä
• altaan syvyys 190 mm
• materiaali Keratek Plus
• takuu 20 vuotta
• sisältää Prevex Flexloc -vesilukon ja putkiston

Lisävarusteet: kaukosäädettävä pohjaventtiili,
RST-kansi, leikkuulauta ja rullamatto.

SAIMAA MUSTA 60+

• ulkomitat 610 x 500 mm
• asennusaukon koko 590 x 480 mm
• XL-kokoinen allas, 540 x 400 mm
• altaan syvyys 190 mm
• väri musta

Sopii 60 cm allaskaappiin, jos se ei ole reunimmainen kaappi.

Nro Tuote € alv 24%
38083 Komposiittiallas SAIMAA 60+ musta 477,40
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SAIMAA VALKOINEN 60+

• ulkomitat 610 x 500 mm
• asennusaukon koko 590 x 480 mm
• XL-kokoinen allas, 540 x 400 mm
• altaan syvyys 190 mm
• väri valkoinen 

Sopii 60 cm allaskaappiin, jos se ei ole reunimmainen kaappi.

Nro Tuote € alv 24%
38080 Komposiittiallas SAIMAA 60+ valkoinen 477,40
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Puhtaanvalkoinen

kuin kesäpäivän 

poutapilvi

Ainutlaatuinen Keratek Plus koostuu kvartsista ja kuudesta 
keraamisesta nanopartikkelista. Kullakin partikkelilla on 
ominainen raekoko. Kun pienimmät ainesosat asettuvat 
materiaalissa täyttämään isompien materiaalihiukkasten 
välejä, altaasta tulee vahvempi, tasaisempi ja erityisesti 
sen pinnasta sileämpi. VAALA ja SAIMAA -komposiittialtaat 
on valmistettu Keratek Plus -materiaalista. 

KERATEK PLUS – nanoteknologinen komposiittimateriaali

by Elleci

100% PUHTAAT värit
• Värit toistuvat erinomaisesti – musta on            
pikimusta ja valkoinen puhtaanvalkoinen.

• Haalistumattomat värit ovat ajan hampaan       
ulottumattomissa.

Erittäin KESTÄVÄ
• Iskujen, lämpöshokkien ja naarmujen kestävyys      
on huippuluokkaa.

• Allas on huoleton käyttää sekä omistaa.

HELPPO puhdistaa
• Tasainen ja sileä pinta hylkii likaa.
• Allas on hygieeninen ja helppo pitää puhtaana.

600XL 190800  
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Ylväs TORNI on 

kompakti ja siro 

liesituuletin

Vuodenaikojen 
koettelemien 

kallioiden sävyjä

PUULA

Päältä asennettava hanalipallinen komposiittiallas.

• valmis hanareikä (Ø 35 mm) keskellä
• materiaali Granitek
• takuu 10 vuotta
• sisältää Prevex Flexloc -vesilukon ja putkiston

Lisävarusteet: kaukosäädettävä pohjaventtiili,
RST-kansi, leikkuulauta ja rullamatto.

PUULA-komposiittiallasperhe tarjoaa laajan valikoiman

allaskokoja rantakallioiden eri sävyissä. Päältä asennettavan

altaan kapea hanalippa mahdollistaa erittäin suuren allaskoon, 

jossa mahtuu uittamaan isotkin astiat, ja pohjan kaltevuus takaa

kaiken veden valumisen altaasta käytön jälkeen. Granitek-

materiaali näyttää ja tuntuu aivan luonnon muovaamalta ranta-

kiveltä. Se kestää hyvin korkeita lämpötiloja ja voimakkaita iskuja.

Puulaveden ranta-

kallioiden innoittama 

kestävä komposiittiallas 

PUULA 50

• ulkomitat 470 x 500 mm
• asennusaukon koko 450 x 480 mm
• altaan koko 400 x 400 mm
• altaan syvyys 200 mm
• väri musta

Sopii 45 cm allaskaappiin, jos se ei ole reunimmainen kaappi.

Nro Tuote € alv 24%
38126 Komposiittiallas PUULA 50 musta 341,00

450 190500  

by Elleci
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PUULA 60+

• ulkomitat 570 x 500 mm
• asennusaukon koko 550 x 480 mm
• XL-kokoinen allas, 540 x 400 mm
• altaan syvyys 190 mm
• värit betoni ja musta
 
Sopii 60 cm allaskaappiin, jos se ei ole reunimmainen kaappi.

Nro Tuote € alv 24%
38145 Komposiittiallas PUULA 60+ betoni 389,36
38146 Komposiittiallas PUULA 60+ musta 389,36

PUULA 80

• ulkomitat 790 x 500 mm
• asennusaukon koko 770 x 480 mm
• XXL-kokoinen allas, 720 x 400 mm
• altaan syvyys 200 mm
• väri musta

Sopii 80 cm allaskaappiin.

Nro Tuote € alv 24%
38156 Komposiittiallas PUULA 80 musta 446,40

PUULA 60

• ulkomitat 570 x 500 mm
• asennusaukon koko 550 x 480 mm
• altaan koko 500 x 400 mm
• altaan syvyys 200 mm
• väri musta

Sopii 60 cm allaskaappiin.

Nro Tuote € alv 24%
38136 Komposiittiallas PUULA 60 musta 353,40

Graniitinlujaa

tyylikkyyttä ja

käyttömukavuutta

600 200 800 200
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Vuolaana laskevan 
virran mahtavuutta

VUOKSI

Päältä asennettava valutustasollinen komposiittiallas

• ei valmista hanareikää, joten kätisyys valittavissa
• esiporaukset hanalle ja esim. kaukosäädölle
• materiaali Granitek
• takuu 10 vuotta
• sisältää Prevex Flexloc -vesilukon ja putkiston

Lisävarusteet: kaukosäädettävä pohjaventtiili ja 
pohjaventtiilin RST-kansi.

Mahtavan virran inspiroimaa kauneutta ja ajatonta muotoilua 

keittiöön. VUOKSI on valutustasolla varustettu erittäin leveä ja syvä 

komposiittiallas. Siinä mahtuu pesemään erittäin suuretkin astiat, ja 

pohjan kaltevuuden ansiosta kaikki vesi valuu altaasta käytön jälkeen. 

Valutustason päällä mahtuu hyvin käsittelemään vaikkapa järvestä 

nostetun kalasaaliin. Altaan Granitek-materiaali sisältää aitoa graniittia, 

joka näyttää ja tuntuu aivan luonnon muovaamalta rantakiveltä. 

Se kestää hyvin korkeita lämpötiloja ja voimakkaita iskuja.

Virtaavan Vuoksen 

innoittama iso komposiitti-

allas valutustasolla

VUOKSI 100

• ulkomitat 1000 x 500 mm
• asennusaukon koko 980 x 480 mm
• altaan koko 480 x 435 mm
• altaan syvyys 200 mm
• väri musta

Sopii 60 cm allaskaappiin.

Nro Tuote € alv 24%
38336 Komposiittiallas VUOKSI 100 musta 452,60

600 200

by Elleci
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TERÄSALTAAT

SAVO-komposiittialtaat valmistetaan patentoidulla GPS-teknologialla
GRANITEK PRODUCTION SYSTEM (GPS) on patentoitu muottiteknologia. Järjestelmän ydin on dynaaminen muottien pyöritys-
menetelmä, jossa materiaalin komponentit jakautuvat täysin tasaisesti. 

Dynaamisten GPS-muottien edut staattisiin muotteihin verrattuna

• Parempi iskunkesto +30 % (keskimäärin 39 J/m).
• Parempi altaan ulkonäkö, pinta on sileä ja kaunis.
• Parempi korkeiden lämpötilojen kesto +30 % (280ºC). 

• Parempi lämpöshokkien kesto +100 % – yli 7000 kpl 
 kuuman (90ºC) ja kylmän (5ºC) veden äkillistä vaihtelua,  
 vastaa 20 vuoden normaalia kotikäyttöä.

20

Altaan 
sisäpinta

Ulkopinta

Materiaali painottuu
keskikerrokseen

Epätasainen 
jakauma

Altaan ominai-
suuksien vaihtelu

HAITAT:

Materiaalin
jakautuminen 
komposiitti-
altaissa 
(ei dynaamista 
muottia)*

Materiaalin 
jakautuminen 
käytettäessä
dynaamista 
GPS-muottia.*

Tasainen 
materiaalijakauma

Paremmat mekaaniset
ominaisuudet

HYÖDYT:

Altaan 
sisäpinta

Ulkopinta

Materiaalin tasaisuus käytettäessä 
patentoitua dynaamista GPS-muottia 

*) Prosenttiosuus kuvaa materiaalin jakaumaa altaan eri kerroksissa.

75%

75%

75%

72–75%

75–80%

30–50%

Lopputulos staattisella muotilla



Ylväs TORNI on 

kompakti ja siro 

liesituuletin

Nautinnollista 
hiljaisuutta ja luonnon

värien kirjoa

VANAJA on huipputyylikäs allas moderniin keittiöön. 

Käsin viimeistelty teräsallas on kestävä ja käytössä hiljainen 

kuin uuteen aamuun heräävä järvimaisema. Parhaista teräsaltaisiin

soveltuvista materiaaleista valmistettujen satiinihiottujen altaiden 

äänenvaimennus on nimittäin huippuluokkaa. Pohjan kaltevuus 

takaa kaiken veden hiljaisen valumisen altaasta käytön jälkeen. 

Teräsaltaamme ovat hygieenisiä ja helppoja puhdistaa,

minkä lisäksi ne ovat täysin kierrätettäviä.

Vanajaveden inspiroima

hillityn hiljainen ja

viileän tyylikäs teräsallas

VANAJA

Yksi tuote, kolme asennustapaa. Päältä asennettava, 
huullosasennettava tai alta asennettava teräsallas 
samalla tuotteella.

• hanan asennus työtasoon
• materiaali satiinihiottu ruostumaton teräs AISI 304 18/10
• materiaalipaksuus 1 mm
• äänieristetty
• integroitu ylivuotosuoja
• sisältää Prevex-vesilukon ja putkiston

Lisävarusteet: kaukosäädettävä pohjaventtiili,
pohjaventtiilin RST-kansi, leikkuulauta ja rullamatto.
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VANAJA 50 RST
• ulkomitat 440 x 440 mm
• asennusaukon koko päältä asennettavalle 430 x 430 mm, R10
• huulloksen koko 442 x 442 mm, R11
• asennusaukon koko alta asennettavalle 401 x 401 mm, R13
• altaan koko 400 x 400 mm
• altaan syvyys 200 mm
• sisältää Prevex Flexloc -vesilukon ja putkiston

Sopii 50 cm allaskaappiin. 

Nro Tuote € alv 24%
39011 Teräsallas VANAJA 50 RST 398,04

Huom.! SAVO-teräsaltaissa on kierrätettävä, hygieeninen
ja erittäin kestävä teräslaatu. Tuotanto on automatisoitu,
mutta altaat viimeistellään käsin.

200500
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Yksinkertaista ja kaunista,

hiljaista mukavuutta.

VANAJA 60 MESSINKI JA ANTRASIITTI
• ulkomitat 540 x 440 mm
• asennusaukon koko päältä asennettavalle 530 x 430 mm, R10
• huulloksen koko 542 x 442 mm, R11
• asennusaukon koko alta asennettavalle 501 x 401 mm, R13
• altaan koko 500 x 400 mm
• altaan syvyys 200 mm
• sisältää Prevex Smartloc -vesilukon ja putkiston                    
(ei yhteensopiva kaukosäädettävän pohjaventtiilin kanssa)

Sopii 60 cm allaskaappiin.

Nro Tuote € alv 24%
39024 Teräsallas VANAJA 60 messinki 827,08
39022 Teräsallas VANAJA 60 antrasiitti 827,08
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VANAJA 60 RST
• ulkomitat 540 x 440 mm
• asennusaukon koko päältä asennettavalle 530 x 430 mm, R10
• huulloksen koko 542 x 442 mm, R11
• asennusaukon koko alta asennettavalle 501 x 401 mm, R13
• altaan koko 500 x 400 mm
• altaan syvyys 200 mm
• sisältää Prevex Flexloc -vesilukon ja putkiston

Sopii 60 cm allaskaappiin.

Nro Tuote € alv 24%
39021 Teräsallas VANAJA 60  446,40

VANAJA 80 RST
• ulkomitat 740 x 440 mm
• asennusaukon koko päältä asennettavalle 730 x 430 mm, R10
• huulloksen koko 742 x 442 mm, R11
• asennusaukon koko alta asennettavalle 701 x 401 mm, R13
• XXL-kokoinen allas, 700 x 400 mm
• altaan syvyys 200 mm
• sisältää Prevex Flexloc -vesilukon ja putkiston

Sopii 80 cm allaskaappiin.

Nro Tuote € alv 24%
39031 Teräsallas VANAJA 80 RST 546,84

Huom.! Messingin- ja antrasiitinsävyisten VANAJA-altaiden 
PVD-pinnoite on erittäin kestävä ja helposti puhdistettava. 

600 200

800 200XXL
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Ylväs TORNI on 

kompakti ja siro 

liesituuletin

Käsin viimeistelty ja satiinihiottu SYVÄRI on vahva ja hiljainen 

kuin järviluonto itsekin, sillä se on valmistettu parhaista teräs-

altaisiin soveltuvista materiaaleista. Siinä ei ole mitään ylimääräistä, 

vain puhdasta kauneutta. Pohjan kaltevuus takaa kaiken veden

valumisen altaasta käytön jälkeen, ja altaan äänenvaimennus on

huippuluokkaa. Teräsaltaamme ovat hygieenisiä ja helppoja

puhdistaa, minkä lisäksi ne ovat täysin kierrätettäviä.

Syvärijärven innoittama

minimalistisen kaunis

ja hiljainen teräsallas

SYVÄRI

Päältä asennettava tai huullosasennettava hanalipallinen 
teräsallas.

• materiaali satiinihiottu ruostumaton teräs AISI 304 18/10
• materiaalipaksuus 1 mm
• äänieristetty
• valmis hanareikä (Ø 35 mm) keskellä
• integroitu ylivuotosuoja
• sisältää Prevex Flexloc -vesilukon ja putkiston

Lisävarusteet: kaukosäädettävä pohjaventtiili,
RST-kansi, leikkuulauta ja rullamatto.

SYVÄRI 50 RST
• ulkomitat 440 x 510 mm
• asennusaukon koko 430 x 495 mm, R10
• huulloksen koko 442 x 512 mm, R11
• teräsrakenteella vahvistettu hanalippa
• altaan koko 400 x 400 mm
• altaan syvyys 200 mm

Sopii 50 cm allaskaappiin.

Nro Tuote € alv 24%
39111 Teräsallas SYVÄRI 50 RST 570,40

200

Lujan kallioperän ja
tyynen järven

hiljaista voimaa

Huom.! SYVÄRI-altaissa on erittäin tukeva hanalippa.

500
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LISÄVARUSTEET

SYVÄRI 60 RST
• ulkomitat 540 x 510 mm
• asennusaukon koko 530 x 495 mm, R10
• huulloksen koko 552 x 512 mm, R11
• teräsrakenteella vahvistettu hanalippa
• altaan koko 500 x 400 mm
• altaan syvyys 200 mm

Sopii 60 cm allaskaappiin.

Nro Tuote € alv 24%
39121 Teräsallas SYVÄRI 60 RST 595,20
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SYVÄRI 80 RST
• ulkomitat 740 x 510 mm
• asennusaukon koko 730 x 495 mm, R10
• huulloksen koko 742 x 512 mm, R11
• teräsrakenteella vahvistettu hanalippa
• XXL-kokoinen allas, 700 x 400 mm
• altaan syvyys 200 mm

Sopii 80 cm allaskaappiin.

Nro Tuote € alv 24%
39131 Teräsallas SYVÄRI 80 RST 694,40
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POHJAVENTTIILIN RST-KANSI

Tyylikäs pohjaventtiilin designkansi viimeistelee altaan ulkonäön.

• magneettinen RST-kansi Prevex-pohjaventtiileihin
• vakiona VAALA-altaissa

Nro Tuote € alv 24%
38950 Pohjaventtiilin RST-kansi 13,00

KAUKOSÄÄDETTÄVÄ POHJAVENTTIILI

• kaukosäädettävä pohjaventtiili Prevex Flexloc -vesilukolle
• ei sovi VANAJA 60 antrasiitin- ja messinginsävyisiin altaisiin

Nro Tuote € alv 24%
38951 Kauko-ohjattu pohjaventtiili Flexloc 59,00RULLAMATTO

Silikonipinnoitteinen rullamatto suojaa altaan pohjaa kolhuilta 
ja on hyvä kuivausalusta astioille ja kattiloille. Voidaan käyttää 
myös laskualustana kuumille astioille työtasolla ja ruokapöydällä.
Rullattavissa pieneen kokoon säilytystä varten. 

• koko avattuna 440 x 320 mm
• lämpötilankesto -40° – +230°
• voidaan pestä astianpesukoneessa
• sopii kaikkiin SAVO-altaisiin, joiden sisämitta on 400 mm

Nro Tuote € alv 24%
38921 Rullamatto 440 x 320 mm musta 79,00

LEIKKUULAUTA

Kätevä leikkuulauta, joka sopii täydellisesti altaan päälle ja        
antaa lisää laskutilaa esimerkiksi pienissä keittiöissä. Soveltuu 
myös työtason päälle tai tarjoilualustaksi ja pysyy hyvin 
paikallaan alla olevien kumitassujen ansiosta. 

• koko 200 x 425 mm
• materiaali kestävä kumipuu
• sopii kaikkiin SAVO-altaisiin, joiden sisämitta on 400 mm

Nro Tuote € alv 24%
38901 Leikkuulauta WOOD 200 x 425 mm 59,00
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