
Kokenut kotimainen 
kotien lämmittäjä Jämpti

”Jäspi-laitteet suunnitellaan 
ja valmistetaan Suomessa. 
Meiltä  saat myös tarvittaessa 
asiantuntija-apua”, kertovat  
jäspiläiset Mikko Rauhala (oik.)  
ja John Myrberg. 

Osattiin sitä ennenkin
Jäspin vedenlämmittimiä asennettiin erityisen paljon pientaloihin 
vuosina 1980–2000. Design on aina ollut osa tuotekehitystämme. 

Somettaminen kannattaa aina!
Tykkää ja jaa Jäspin sisältöä omissa  
kanavissasi – se on helppo tapa  
hankkia uusia asiakkaita!

Ota hyöty irti Jäspin kuluttajakampanjasta
Markkinoimme kesällä vedenlämmitysvaihtoehtojamme kuluttajille muun muassa 
omalla kampanjasivustolla ja Facebookissa. Myynnin ja kontaktien kasvattamiseksi 
järjestämme kilpailun, jossa palkintona on Jäspi VLK 30  
vedenlämmitin (arvo 450 €).

Jäspin tiedote 
asentajille ja 
jälleenmyyjille
2 | 2018

1983 VÄRILOISTOA!

Kuluttaja- 

kilpailu! 

Suomen pientaloista noin 
puolet eli 500 000 käyttää 
suoraa lämmönjakotapaa.  

Varaajille 
on varausta. 



Jäspi
VLS 200 S RST
5260055

Sauna on perinteisesti suomalaisten 
kunnia-asia. Lauteiden alla on usein 
käyttämätöntä tyhjää tilaa, jonka 
asiakas haluaisi hyötykäyttöön.
 Sinne sopii erinomaisesti mataliin 
tiloihin sopiva vaakaan asennettava 
lämminvesivaraaja. Niiden ulkokuori 

Ota hukkatila hyötykäyttöön. 
Onko lauteiden alla tyhjää tilaa?

Vaihda vedenlämmitin mökille. 
Joskus pienikin on kaunista.

Mökillä tai muulla vapaa-ajan asun-
nolla asiakkaalla on usein vähemmän 
tilaa käytössään, mutta samalla 
lämpimän käyttövedentarvekin on 
kotiolosuhteita pienempi. Pienemmät 
varaajat ovat asennettavissa joko 
pystyyn tai vaakaan mökkikeittiön 
kaappiin– tai miksei vaikka seinäl-
lekin. Sähköliitäntä sujuu kätevästi 
normaalilla sähköpistokkeella.
 Aivan käsienpesuveteen ei tar-

vitse tyytyä, sillä pienempienkin 
mallien valikoima ulottuu 15:n 
litran varaajista aina 160:een 
litraan asti. Mökkivesi voi usein 
olla laadultaan kotioloja heikko-
tasoisempaa, mutta suomalaiset 
varaajat soveltuvat vaativam-
piinkin vesiolosuhteisiin. Pienem-
mät vedenlämmittimet toimivat 
myös ilma-vesilämpöpumpun 
rinnalla tulistusvaraajina. 

Valitse oikean kokoinen varaaja.
Eikö lämmin vesi riitä?

Lämminvesivaraajan valinta ei ole 
välttämättä asiakkaalle se helpoin 
tehtävä. Sinun tehtäväsi LVI-alan asi-
antuntijana on neuvoa, millainen va-
raaja kullekin parhaiten sopii. Vaikkei 
asiakas osaisikaan kertoa paljoakaan, 
tietää hän kuitenkin joko käyttäjien 
tai veden käyttötarpeen määrän. Jos 
lämmin vesi ei riitä koko perheelle, on 
varaaja auttamatta joko liian pieni tai 
viallinen. Kylpyamme tyhjentää pie-
nemmän varaajan hetkessä, ja usein 

kulutus saattaa keskittyä  
tiettyyn kellonaikaan.
 Usein myös tila ja muut asen-
nusvaatimukset mietityttävät 
asiakasta. Moduulimitoituksen 
ansiosta suurenkin käyttöveden-
tarpeen tyydyttävä vedenläm-
mitin voidaan asentaa kauniisti 
pystyyn kodin kaapistoon helposti 
käytettäväksi, mutta pois silmistä. 
Joskus ulkonäkökin voi olla suuri 
ostopäätökseen vaikuttava tekijä.

Vedenlämmittimen  
valinta on helppoa
– ammattilaisen kanssa!
Käyttövesi lämmitetään Suomessa sähkölämmitteisissä omakoti- ja rivitaloissa 
lämminvesivaraajalla. Laadukkaasti valmistettu – ja asennettu – lämminvesivaraaja 
sopii erinomaisesti suomalaiselle talousvedelle. Siksi vedenlämmittimen käyttöikä on 
normaaliolosuhteissa pitkä. Päivitys on usein tarpeen, kun asiakas haluaa muutoksen 
varaajan kokoon, sähkönkulutukseen tai sijaintiin.

Jos sähkölasku on suuri, voi syynä olla väärä varaaja.
Olemme koostaneet vedenlämmittimien eri vaihtoehtoja  
asiakastyösi helpottamiseksi. Voit kuitenkin aina ottaa 
meihin yhteyttä, mikäli kaipaat lisätietoja.

•  Suomen suosituin lämminvesi-
 varaaja – valmistettu Suomessa.
•  Kestävä ja moduulimitoituksensa  
 ansiosta helppo asentaa.
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Toimiva ja helppoasenteinen 
ratkaisu  pienempään lämpimän 
käyttöveden tarpeeseen.

Tiesithän, että 

Jäspit tehdään 

Raisiossa?

  Joskus klassikkotuotteitakin on vaan päivitettävä”,  
  Kaukoran tuotekehitysinsinööri Ville Ristimäki  
  naurahtaa. Kyse on uudesta, tulevasta Jäspin VLK-  
  eli kaappimallin vedenlämmittimestä, joka soveltuu 
pienemmälle lämpimän käyttöveden tarpeelle.
 – Vanhan seinämallin muotokieltä on päivitetty nykypäivään. 
Otimme mallia meidän Älyvaraajastamme, joka on saanut hyvää pa-
lautetta. Uuden mallin design on pehmeämpi, pyöreämpi ja silmää 
miellyttävämpi. Suunnittelun kehitys on sama kuin autoissa – laatik-
komalleista ollaan menty aina vaan pyöristetympään suuntaan.
 Hyvää perustuotetta on turha räjäyttää täysin palasiksi, mutta 
muutoksiakin on tehty. Eristyksessä on hyödynnetty uutta tekniikkaa 
ja komponentit on vaihdettu modernimmiksi. 
 – Lisäksi teimme pieniä viilauksia esimerkiksi seinäkannakkeisiin 
ja yhteiden sijoitteluun.
 Uuteen varaajaan on saatavissa optiona nykyaikaisia, oppivia 
ominaisuuksia, jotka vaikuttavat lämpimän käyttöveden saatavuu-
teen ja energiankulutukseen. Myös hankaliin vesiolosuhteisiin on 
kehitetty tuoreita teknisiä ratkaisuja. Pääosin kyse on kuitenkin 
kasvojenkohotuksesta. 
 – Päätimme piristää vanhan seinämallin ulkoasua ja uudistaa 
tekniikkaa. Muuten kyseessä on edelleen sama tuttu ja turvallinen 
Jäspi-vedenlämmitin, Ristimäki vakuuttaa.

• Katso lisää:  jaspi.fi/lamminvesivaraaja

Rekisteröidy
Jämpti-intraan 
Rekisteröidy Jämptiin osoitteessa 
jäspi.fi, niin tarjoamme viilennykseksi 
jäätelön Ärrällä sekä hyödyllistä tietoa 
vedenlämmityksen eri vaihtoehdoista!

Jäspit ja Jämät valmistaa 
Kaukora Oy Raisiossa 
– ota yhteyttä! 

Meidät tavoittaa 
puhelimitse arkisin klo 8–16 
numerosta 02 4374 600 .  
Sähköpostimme ovat mallia  
etunimi.sukunimi@kaukora.fi. 

Joskus hyvääkin 
kannattaa päivittää
Jäspin varaajaperhe on saamassa 
uuden tulokkaan

Jäspi  
VLK 60
5260012

60 l

100 l

100–160 l

160–220 l

220–300 l

500 l

Minkä 
kokoinen 

vedenlämmitin 
on riittävä?

Tästä
taulukosta
näet helposti
asiakkaasi
tarpeen!

Jäspi VLM 
300 S
5260076

on vaativien olosuhteiden 
takia ruostumatonta terästä. 
Huomaamaton lieriömäinen 
muoto ja muutama värivaihto- 
ehto takaavat, että varaajan  
ulkonäkö ei muodostu asiak- 
kaalle ongelmaksi.


