Rennosti.com on AAA-luottoluokan perheyritys, joka on toiminut erikoistelttojen alalla jo kymmenisen
vuotta, valmistaen ja suunnitellen erikoiskevyitä, rajumpaakin käyttöä kestäviä, palosuojattuja telttoja
saunomiseen sekä majoituksen erikoistarkoituksiinkin arktisiin sääolosuhteisiimme. Järeimmille
tuotteillemme luvataan majoittautumien yli -50 asteen pakkasessa. Pienemmillä tuotteillammekin
saunotaan yli – 30asteen pakkasissa.
Olemme suunnittelussa ottaneet huomioon, että tuotteemme ovat helppokäyttöisiä, turvallisia sekä myös
erittäin kevyitä ja kestäviä: - telttasauna tulipesällä matkaan vain alkaen 13 kiloa ja saunomaan 30 min!
Tuotteemme on käyttösuunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön kaikille; olitpa sitten kotisaunoja, lapsiperhe,
urheilija, rakentajaharrastaja, karavaanari, kalastaja, metsästäjä taikka eränkävijä. Suunniteltu myös
majoittautumiseen luonnossa saunomisen lisäksi. Telttasaunatuotteilla on 2 vuoden takuu.
Parhaat löylyt parhaimmista maisemista saa telttasaunoistamme.
Tule testisaunomaan osastollemme. Rennosti.com Erämessujen osasto U620.
Rennosti.com tuo osastolleen Hyvinkään kivijalkamyymälänsä Saunakaupan, josta saat messuilta mukaan
kotiin vietäväksi, ihania SPA-tuotteita, kylpytekstiileitä, saunakosmetiikkaa, saunakeramiikkaa, vihdat sekä
kiulut ja kauhat! Kauppa rakennetaan pienimpään järeän sarjan erikoistelttaan, joka on nähtävyys jo
itsestään sekä on myynnissä messuilta mukaan toimituksellakin.
Kaikki mitä tarvitaan saunomisen nautintoon ulko- ja sisäsaunaan sekä kotikylpylään löytyy messujen
Saunakaupan myyntipisteestä, messujen jälkeen verkkokauppa: www.saunakauppa.eu taikka Hyvinkään
kivijalkamyymälästä Saunakauppa Hämeenkatu 21, 05800 Hyvinkää
Toimituksen tuotteille järjestyy globaalistikin; kotimaassa Matkahuollolla, sekä muualle noin viikossa isoilla
luotettavilla rahtiyhtiöillä.
Kaikki maksutavat eli pankki- ja luottokortit, mobilemaksut, tilisiirto ja myös käteinen käyvät osastollamme.
Rennosti.com osastolla tapahtuu monenlaista ohjelmaa:
-

telttasaunoja useampi koko messujen ajan saunomisvalmiina
saunomaan uikkarisaunana pääsee suihkun kera ja sisältyy messulippun hintaan
osastolta löytyy myös edullinen kylpysetti myynissä, mikäli unohdit ottaa mukaan omasi.
tuotedemoja ja perehtyneet esittelijät koko messujen ajan paikalla
somen tekoon pääsee myös mukaan osallistumaan halutessaan ja voit tehdä omasta
saunakokeilusta omasi.

Rennosti.com Erämessujen osasto U620 on ehdottomasti kurkkaamisen arvoinen.
Messuilla osastollamme on tarjouskampanjoita niin saunakaupan kuin telttasaunojen osalta.
Telttasaunapaketteja voi ostaa mukaan ja toimitukselle. Kaikki esittelyteltatkin ovat myynnissä, voit tehdä
tarjouksen!
Lisätietoja:
Riihimäen Erämessut osasto U620 uimalan katolla
www.rennosti.com
www.saunakauppa.eu
+358 44 980 6722
myynti@rennosti.com
myymälä, Saunakauppa Hämeenkatu 21, 05800 Hyvinkää

