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RENTOUTTAVIN TAPA TARJOTA
ASIAKKAILLESI TÄYDELLINEN
SPA-KOKEMUS
Onnistunut spa-kokemus tuottaa täydellisen rentoutumisen. Se koskettaa sekä
kehoa, että mieltä. Oikean kumppanin löytäminen spa-projektin toteuttamiseen
paitsi takaa täydellisen elämyksen kylpylävieraalle myös helpottaa merkittävästi
sinun työtäsi. Harvialta saat kaiken tarvitsemasi yhdestä paikasta ensimmäisistä
idealuonnoksista viimeisen tuotteen toimitukseen. Voit siis rentoutua itsekin, koska
kanssamme säästät aikaasi ja voit luottaa lopputulokseen.
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ONNISTU
PROSESSISSA
Harvian

lähes

70

vuoden

kokemus

saunoista

wellness-

liiketoiminnassa antaa projektiisi lyömättömät edut. Voit hyödyntää osaamistamme ja syvällistä alan tuntemustamme prosessin
kaikissa vaiheissa. Voit jättää sauna- ja spa-puolen huoletta hoitoomme ja keskittyä itse muuhun. Yhteistyö kanssamme nopeuttaa projektin läpimenoa, koska aikasi ei kulu hukkaan useiden
tahojen kanssa asioidessa. Prosessi etenee suunnitelmien mukaan
sujuvasti aikataulussa. Käytä hyödyksesi myös ammattilaisille
suunnattua suunnittelupalveluamme, joka räätälöidään aina asiakastarpeen mukaan. Voit antaa koko suunnittelun meille tai tehdä
yhteistyötä suunnittelijoittemme kanssa vain valituissa osakokonaisuuksissa.
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ONNISTU
LAADUSSA

Harvia on kotoisin saunan kotimaasta. Siksi löydät meiltä
maailman parhaat, aidot ja alkuperäiset kiukaat sekä muut
lämmönlähteet – myös höyryhuoneisiin ja infrasaunaan.
Samasta tinkimättömän laadun kriteereistä lähtevä hyvän
olon filosofia ulottuu koko spa-ympäristöä koskeviin ratkaisuihimme. Esimerkiksi Spa Modules -konsepti mullistaa
ajattelun märkätilojen rakenteista ja kalusteista, höyrynkehittimissä hyödynnetään uusinta tekniikkaa, laaja valikoima
erilaisia puumateriaaleja tuotetaan kestävistä metsistä ja
muotoilussa ollaan aina uusimpien trendien aallonharjalla.
Laadukkaat tuotteet merkitsevät sinulle laadukasta lopputulosta, joka tekee vaikutuksen, lisää käytettävyyttä ja helpottaa huoltoa.
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ONNISTU

LIIKETOIMINNASSA
Globaalit spa-markkinat ovat valtavat. Markkinat ovat kuitenkin kypsyneet ja siirtyneet kasvussaan vaiheeseen, jossa kilpailu markkinoista
kiristyy. Avaimena menestymiseen on kyetä luomaan ympäristöjä,
jotka ovat täydellisiä juuri niille asiakkaille, joita haluat houkutella.
Harvian slogan Relaxing Moments & Natural Wellbeing kertoo, että
olemme asian ytimessä. Yhteistyössä kanssamme rakennat kilpailuetua ja tuotat aitoa lisäarvoa asiakkaille. Lisäksi on todettu,
että spa-hotellien vieraat käyttävät muita enemmän rahaa käyntinsä aikana. Ja mitä pidempään vieraat viihtyvät, sitä tuottoisampaa business on. Siksi on ensiarvoisen tärkeää tehdä oikeat ratkaisut
jo saunan tai kylpylän suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Luomme
kanssasi menestystä myös tulevaisuudessa. Sauna on yksi seuraavia
suurista spa-trendeistä. Harvian juuret ovat Suomessa, saunakulttuurin kehdossa. Siksi saunaosaamisemme on aidosti ainutlaatuista
maailmassa. Käytä sitä hyväksesi.
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KOKONAISVALTAINEN
RATKAISU
Täydellinen kylpylä on kokonaisuus, jossa kaikki osatekijät ovat osuneet kohdalleen. Tuloksena on
kävijän kokema nautinnollinen kokonaiselämys, jonka hän haluaa kokea yhä uudelleen. Harvian
tavoitteena on tarjota sinulle sauna- ja kylpylämaailman ammattilaisena kaikki, mitä täydelliseen kylpylään tarvitaan. Kauttamme saat kaiken yhdestä paikasta, rakenteista laudeliinoihin.
Haluamme olla kanssasi luomassa maailman parhaita kylpylöitä. Yhdessä löydämme juuri sen
parhaan kokonaisratkaisun, joka on omiaan sinun kohteessasi. Vastaamme yksilöllisesti kaiken
kokoisiin tarpeisiin, olipa kyseessä kuntosalin sauna, infrasaunat hotellihuoneisiin tai luksuskylpyläketjun perustaminen. Käänny puoleemme heti suunnittelun alkumetreillä, niin saat suurimman hyödyn yhteistyöstämme.
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KOKONAISVALTAINEN
SPA-ELÄMYS
Spa-elämys on moniaistillinen nautinto. Kun onnistut koskettamaan kävijän kaikkia aisteja, olet saanut aikaan kokemuksen, joka tuottaa mielihyvää, jää mieleen ja saa palaamaan yhä uudestaan. Harvialla tiedetään, mistä täydellinen elämys syntyy – ja joka
nostaa sinun kylpyläsi muiden yläpuolelle. Maailman tunnetuimmat kiukaat,
höyrynkehittimet ja infrasäteilijät tuottavat miellyttävän tuntoaistimuksen,
kaiuttimista tuleva äänimaisema rauhoittaa, valaistus luo oikean
tunnelman, kaunis muotoilu ja luonnolliset puumateriaalit
hivelevät silmää ja saunatuoksut täydentävät
elämyksen.

V Spa Hotelli kongressikeskus Kvartalissa Tartossa.
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HARVIA SPA MODULES -KONSEPTI
Tuskin koskaan aikaisemmin on ollut näin laadukasta ja helppoa tapaa rakentaa kylpyläkohteiden märkä- tai kuivatiloja, sisällä tai ulkona. Harvia Spa Modules koostuu asennusvalmiista moduuleista, joilla saat täsmälleen tarvitsemasi
kokoisen suihkutilan, altaan tai muun rakenteen. Tuotteet toimitetaan asennusvalmiina kokonaisuutena, sinulle jää
vain laattojen tai muun pintamateriaalin valitseminen ja asennus. Nopean asennuksen ansiosta työmaa-aika lyhenee.
Rakenteiden lisäksi Spa Modules -mallistoon kuuluu erilaisia penkkejä, tuoleja ja muita kalusteita. Spa Modules -tuotteita voidaan valmistaa myös asiakkaan omien piirustusten mukaan – lähes mihin muotoon ja kokoon tahansa. Spa
Modulesissa käytettävä suulakepuristettu XPS-polystyreeni on kestävää mutta kevyttä, ja sitä voi muotoilla vielä paikan
päällä. Käytännössä vettä läpäisemättömänä se sopii ihanteellisesti kosteisiin tiloihin. Myös käyttäjäkokemus on entistä
miellyttävämpi, koska materiaalin pintalämpötila mukautuu nopeasti siihen kosketuksessa olevan kehon lämpöön.
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KOOTTUNA ALLE
8 TUNNISSA
Harvia Spa Modules on uskomattoman nopea ja helppo asentaa. Esimerkiksi höyryhuone on valmiina vesieristykseen ja pinnoitukseen jopa alle kahdeksassa tunnissa
toimituksen saapumisesta. Toimitus sisältää kaikki tilatut rakenteet asennusvalmiina
moduuleina, asennustarvikkeet sekä selkeät asennusohjeet.

AIKATAULUESIMERKKI
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09:00

9.00 Harvia Spa Modules -höyryhuonetoimitus saapuu.

09:30

9.30 Kokoaminen aloitetaan.

14:00

14.00 Seinät, katto ja penkit ovat paikoillaan.

16:00

16.00 Saumat on tiivistetty ja annettu kuivua.

16:15

16.15 Harvia Alumiinikarmiovi asennetaan.

16:30

16.30 Höyryhuone on valmis vesieristettäväksi ja laatoitettavaksi.
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SAUNAT
Harvia on paljon muutakin kuin maailman suurin kiuasvalmistaja. Olemme kokenut
kokonaistoimittaja ammattimaisiin sauna- ja kylpyläkohteisiin. Kerro visiosi meille,
me teemme niistä totta. Ammattilaistemme avustuksella projektisi sujuu ongelmitta
ja lopputulos on paras mahdollinen. Seuraavilta sivuilta löydät muutamia esimerkkejä
valmissaunoista, saunasisustuksista ja kiukaista. Täydellinen saunatunnelma täydentyy valaistuksella, musiikilla, saunatekstiileillä ja tuoksuilla. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä juuri sinun kohteeseesi paras kokonaisratkaisu.
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UNIIKIT SAUNAT
Visioi vapaasti saunasi ulkonäkö. Harvialla saunasisustusmallit räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan
haluamalla tavalla. Mallistot kattavat laajasti erilaisten muotokielten kirjon: Venturan pyöristetyt
muodot ovat sekä käytännöllisiä että kauniita. Solide edustaa pelkistettyä skandinaavista muotoilua
modernilla tvistillä. Solar on täynnä viimeisteltyjä yksityiskohtia, jotka luovat mielenkiintoisen varjojen ja valon leikin. Formula viehättää yksinkertaisuudellaan ja Scala henkii saunan ikiaikaista mystiikkaa.

Scalassa on lämmin sävymaailma

Soliden vaalean ja mustan leikkiä
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Venturan pehmeälinjaista muotokieltä

21

VALMISSAUNAT
Valmis saunapaketti on nopea tapa varustaa kylpylä, hotelli tai kuntosali aidolla
saunalla. Nopeimmillaan sauna on käyttökunnossa 24 tuntia toimituksesta. Harvialla on useita erilaisia sisätiloihin sijoitettavia valmiita saunapaketteja, kylpyhuonesaunoja sekä pihasaunoja. Saunapaketeista Rubikille tunnusomaista on metallin,
puun ja lasin tyylikäs liitto. Clarossa on yksi seinistä kokonaan lasia. Solide edustaa huippudesignia, ja Rondiumin kaarevassa saunassa tuntee olonsa kaikin puolin
hemmotelluksi. Variant puolestaan antaa arkkitehdille runsaasti vapauksia suunnitella sauna juuri sellaiseksi kuin haluaa. Jos projektiisi kuuluu myös hotellihuoneiden tason nosto, kysy kylpyhuonesaunoistamme, jotka voidaan asentaa lähes
mihin tahansa märkätilaan. Harvia Solide Outdoor -saunat puolestaan tuovat
aidon suomalaisen saunan tunnelman kohteesi piha-alueelle.
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Rubic

Variant

Claro
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AIDOT, ALKUPERÄISET
HARVIA-KIUKAAT
CILINDRON UUSI SUKUPOLVI
Harvia Cilindro Plus -sähkökiuas on komea ja massiivisen kivimäärän
sisältävä pilarikiuas. Kiukaan ulkokuori jättää reilusti kivipintaa näkyville. Korkea kiuas on näyttävä laudeupotuksissa ja harjattu ruostumaton teräspinta antaa viimeistellyn tuntuman.
Teho 6,8–9,0 kW, saunan tilavuus 6–14 m3.
MUUNTAUTUMISKYKYINEN HARVIA MODULO
Modulo on suunnittelijan unelma, koska se istuu kauniisti hyvinkin erilaisiin lauderatkaisuihin. Modulon saat myös lasiseinällä, suojakaiteella,
höyrystimellä.
Teho 13,6–19,8 kW, saunan tilavuus 11–28 m3.
VAHVA HARVIA VIRTA
Virtaviivainen Virta on suunniteltu varta vasten suurempiin saunatiloihin ja pitkiin löylyhetkiin. Myös Virta-kiukaan saat höyrystimellä varustettuna Combi-versiona.
Teho 6,8–21,6 kW, saunan tilavuus 5–32 m³.
SUPERKIUKAAT HARVIA PROFI JA HARVIA CLUB
Nämä järeät kiukaat jaksavat löylyttää suuria ryhmiä aamusta iltaan ja
kuukaudesta toiseen. Kylpylä-, hotelli- ja kuntokeskustoiminnassa olevilta laitteilta vaaditaan tehokkuutta, varmakäyttöisyyttä ja kestävyyttä.
Profi ja Club täyttävät ammattivaatimukset paremmin kuin hyvin. Kun
otat Club-kiukaasta höyrystimellä varustetun Club Combi –mallin, on
kylpylätunnelma täydellinen.
Teho 11–33 kW, saunan tilavuus 9–66 m³.
KÄSINTEHTY HARVIA LEGEND
Harvia Legend on elävä legenda, osa vuonna 1950 perustetun Harvian
sankaritarinaa. Jokainen Legend-tuote on käsintehty, Harvian pajamestarin taidonnäyte.
Teho 11–16,5 kW, saunan tilavuus 9–35 m³.
VEISTOKSELLINEN HARVIA CILINDRO PRO
Komeaan pilarikiukaaseen kätkeytyy huippuluokan löylyt tarjoavaa tekniikaa. Se on parhaimmillaan erityisesti suurissa saunoissa, joissa on
paljon lasipintoja kasvattamassa kiuastehovaatimuksia. Jos saunasuunnitelmiisi sopii, voit myös upottaa Cilindron lauteeseen.
Teho 10–19,8 kW, saunan tilavuus 9–30 m³.
LEMPEÄLÄMPÖINEN HARVIA SENATOR
Suuri kivitila on Senatorin pehmeiden löylyjen salaisuus. Tasaisessa
lämmössä viihdytään pitkään. Kompaktin kokonsa ansiosta se sopii
myös pienempiin saunayksiköihin.
Teho 9–10,5 kW, saunan tilavuus 8–15 m³.
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OHJAUSKESKUKSET
SUJUVOITTAVAT KÄYTTÖÄ
Valitse kiukaaseen ohjauskeskus, joka hivelee silmää, sopii tyylikkäästi muuhun sisustukseen
ja on miellyttävä käyttää. Harvian seinään asennettavat ohjauskeskukset täyttävät nämä
vaatimukset. Käyttäjäystävällisillä ohjausjärjestelmillä säästetään henkilökunnan aikaa ja
pidetään vieraat tyytyväisinä. Harvia auttaa sinua valitsemaan kohteeseesi sopivan ohjauskeskuksen käytössä olevan tilan, kiukaiden ja lisävarusteiden mukaan. Halutessasi samaan
ohjauskeskukseen voidaan liittää myös muiden toimintojen, kuten valaistuksen säätö.

Harvia Xenio on moderni ohjauskeskusperhe, jonka avulla kiukaan tai infrasaunan käyttäminen on täsmällistä ja
helppoa. Tyylikäs kosketusohjauspaneeli
voidaan kiinnittää pohjastaan seinään
tai pohjaosan voi upottaa seinäpintaan.
Monipuoliset toiminnot: lämpötila, päälläoloaika, valaistus ja tuuletus.

Harvia Xafir tyylikäs ohjauskeskusperhe,
joka on on suunniteltu erityisesti kotikylpylöihin, joissa on sähkölämmitteisen saunan lisäksi höyryhuone. Xafirin
ja Harvian höyrynkehittimien ohjauspaneelin design on samanlainen, jolloin kokonaisuus säilyy tyylikkäänä, kun
ohjauspaneelit ovat sijoiteltuna vierekkäin.
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PANEELI- JA
LAUDEMATERIAALIT
Valtaosa Suomen pinta-alasta on metsää, joten puun kasvatuksella, jalostuksella
ja puuesineiden tuotemuotoilulla on Harvian kotimaassa todella pitkät perinteet. Harvia on valmistanut eri puulajeista, eri tavalla käsiteltyinä ja sävytettyinä
tuhansia, ja taas tuhansia erilaisia saunamiljöitä. Lukuisista vaihtoehdoistamme
löydät varmasti sisustuksen, joka henkii haluamaasi tunnelmaa.

MUUT VARUSTEET

ALUMIINISET LAUDERUNGOT
Harvian helppohoitoinen alumiinirunkoinen lauderatkaisu sopii erityisesti kohteisiin, joissa saunotaan paljon. Lauteita kannattelee
vahva alumiinirunko, jonka päällä on laudekannet alumiinikannakkein. Laudekannet voidaan kääntää pystyyn tai nostaa pois pesua
varten. Lauteiden kannet voidaan myös helposti uusia vaihtamatta itse runkoa.
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Varusta sauna automaattisella löylynheittäjällä. Autodose

Kiuaskivet ovat kiukaan sydän. Harvia-kiuaskivet louhitaan

lisää vettä kiukaalle halutuin väliajoin tai nappia paina-

Länsi-Suomen Satakunnasta. Tuhansia miljoonia vuosia

malla. Tasainen veden lisäys pitää ilmankosteuden kor-

vanhat kivilaadut kestävät voimakkaita lämmönvaihteluita

keana, mikä lisää löylyjen miellyttävyyttä. Lisäksi saunojat

ja niillä on erinomainen lämmönvarauskyky. Raudattomat

voivat keskittyä vain nautinnolliseen oleskeluun löylynhei-

Harvia-kivet tuottavat erityisen pehmeän lämmön, pitävät

tosta huolehtimisen sijaan. Myös saunaan kuuluvat kiu-

laitteet kunnossa ja sopivat loistavasti suurissa saunoissa

lut, löylykauhat, jakkarat ja muut tarvikkeet saat kätevästi

käytettäviin tehokiukaisiin.

samalta saunatoimittajaltasi, Harvialta.
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INFRAPUNASAUNAT
Harvian kautta voit tarjota infrasaunan miellyttävän kokemuksen kylpylä-, hotelli- tai kuntosaliasiakkaillesi helposti ja luotettavasti. Olemme
toimittaneet infrapunasaunoja eri puolille maailmaa jo yli kymmenen
vuotta. Ammattilaisena arvostat varmasti kokemusta, jonka pohjalta
räätälöimme onnistuneen infraratkaisun tarpeittesi mukaan. Mistä
tahansa saunamallistamme voidaan tehdä infraversio. Niillä sisusteilla,
infrapunasäteilijöillä ja kalusteilla, jotka sopivat kohteesi kokonaisuuteen. Laadukkaat infrapunasäteilijät on helppo asentaa, ja niiden ohjaus
käy helposti esim. digitaalisella kosketusnäytöllä. Infrapunasauna on
juuri nyt ajankohtainen, koska se on osa wellness-megatrendiä. Pitkät
infra-aallot yhdistetään terveyteen ja hyvän olon tunteeseen. Tunne
on sama kuin nauttisi luonnollisesta auringonlämmöstä mutta ilman
uv-säteilyä. Räätälöityjen kokonaisuuksien lisäksi valikoimissamme on
nopeasti asennettavia erikokoisia infrasaunapaketteja, jotka voidaan
sijoittaa lähes mihin tahansa.

30

31

HÖYRYHUONEET
Lämpimän höyryn hyvää tekevä vaikutus tunnettiin ja Antiikin Roomassa.
Kosteassa lämmössä ihohuokoset avautuvat, elimistöstä poistuu suolaa,
verenpaine laskee ja lihakset rentoutuvat. Kylpylöissä ja muissa yleisissä
tiloissa, joissa höyryhuoneet ovat jatkuvassa käytössä, laatuvaatimukset
ovat korkealla. Kun valitset Harvian höyryhuoneprojektiisi, saat kaiken
tarvittavan luotettavasti yhdestä paikasta. Voimme räätälöidä höyryhuoneen olemassa olevaan tilaan tai suunnitella kaiken alusta lähtien
kanssasi. Huipputehokkaat höyrynkehittimemme ovat helppoja ohjata ja
huoltaa. Uusimmalla tekniikalla voidaan minimoida epäpuhtaudet käyttövedestä, mikä suojelee laitetta ja antaa paremman höyrysaunakokemuksen. Höyrynkehittimen lisäksi saat höyryhuoneeseen kaiken muunkin
Harvialta. Esimerkiksi ohjauspaneelit, tyhjennysventtiilit, tuoksupumput
ja ovet. Sekä Spa Modules -höyryhuoneet, jotka toimitetaan täydellisenä,
asennusvalmiina pakettina – vain pintamateriaalin voit hankkia muualta.
Modulaarisen rakenteen ansiosta asennus sujuu ennätysajassa. Kaikki Spa
Modules -mallit voidaan räätälöidä tarvittavaan kokoon. Voimme myös
valmistaa täysin yksilöllisen Spa Modules -höyryhuonemallin oman designisi mukaan.
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HARVIA-HÖYRYNKEHITTIMET
Ylellisen hemmottelevan höyryn salaisuus on höyrynkehittimessä. Harvian höyrynkehittimien suunnittelussa on asetettu tähtäin korkealle. Tavoitteena on tuottaa paras käyttäjäkokemus siten, että laitteen
käyttö on mahdollisimman vaivatonta. Malleissamme oleva rakenne takaa ongelmattoman toiminnan.
HGD -höyrynkehittimessä on vahva rakenne ja ulkonäkö. Erillinen huoltoluukku mahdollistaa vaivattomat huoltotoimenpiteet. HGD soveltuu erinomaisesti vaativaan kylpyläkäyttöön. Harvia HGX on kompakti
ratkaisu kylpylöihin, ja HGP sopii erityisesti suurta höyrystystehoa vaativiin kohteisiin. Innovatiiviset ratkaisut, kuten veden epäpuhtauksista aiheutuvia laitehaittoja vähentävä tekniikka, lisäävät luotettavuutta.
Käyttöliittymä on erittäin käyttäjäystävällinen ja helpottaa merkittävästi huoltotoimenpiteitä. Useita laitteita ja niihin liittyviä lisävarusteita voidaan hallinnoida kätevästi yhdestä kosketuspaneelista. Automaattinen tyhjennysventtiili poistaa säännöllisesti laitteeseen saostuneen kalkin parantaen höyrynkehittimen
toimintaa. Tuoksupumppu annostelee automaattisesti höyrytuoksua höyryn sekaan käyttäjän valitsemalla tavalla.
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SUIHKUT JA ALLASALUEET
Spa Modules mahdollistaa kauniit ja mukavakäyttöiset suihkukopit, ammeet ja altaat märkätiloihin ennen näkemättömän helposti ja nopeasti. Designista tai yksilöllisyydestä tinkimättä.
Visioitpa mistä muotokielestä tahansa, Spa Modules -valmistustavalla se on mahdollista
toteuttaa. Myös tuotteen koko räätälöidään aina tarkalleen tarpeesi mukaan. Olipa piirustuspöydälläsi valtava uima-allasosasto tai boutique-hotellin suihkutilat, käänny Harvian
puoleen. Kalusteet tekevät kylpylästä rentouttavan lepokeitaan. Lisää altaan reunalle lämmitettäviä lepotuoleja, seinustalle ergonomisesti suunniteltuja penkkejä tai suunnittele itse oma
kalustemallistosi. Spa Modulesien XPS-polystyreeni sopii ihanteellisesti kaikkiin märkätiloihin, sisä- tai ulkokäyttöön. Viimeisen silauksen allas- ja pesutiloihin antavat ovet, valaistus,
musiikki ja kylpylätekstiilit. Myös ne saat yhdestä ja samasta paikasta, Harvialta.

V Spa Hotelli kongressikeskus Kvartalissa Tartossa.
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MUUT TUOTTEET
Kehitämme ja laajennamme jatkuvasti tuoksu-, tekstiili- ja tarvikevalikoimaamme. Viimeistele sisustus kiuluilla, kauhoilla, laudeliinoilla ja höyrytuoksuilla. Kysy lisää omalta
Harvia-yhteyshenkilöltäsi.
Kuumuutta ja kosteutta kestävät ovet, kiukaiden taustaseinät ja tilanjakajat löytyvät
myös Harvialta. Esimerkiksi alumiinikarmiovi on loistava valinta saunaan tai höyryhuoneeseen. Kysy myös mittojen mukaan valmistettavasta polykarbonaattiovesta, joka
on läpinäkyvä kuin lasi mutta särkymätön. Lasivaihtoehtoja on useita, joista löydät
varmasti oman kohteesi sisustukseen sopivan.
Voimista kokonaiselämystä valo- ja äänimaisemalla. Valaistusratkaisumme kattavat
erilaiset kylpylätilat saunasta allasalueeseen. Kuituvaloratkaisut, valonauhat sekä tunnelmallinen musiikki saunakaiuttimista tekevät löylyhetkestä unohtumattoman.
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KÄMP SPA

MODERNEJA ELÄMYKSIÄ
IKONISESSA MILJÖÖSSÄ
Kun Helsingin keskustassa sijaitseva Hotel Kämp avasi ovensa vuonna 1887, siitä muodostui
heti suomalaisen kulttuurin, eliitin ja älymystön kohtauspaikka. Samoissa tiloissa kestitään
tänäkin päivänä kaupungissa vierailevia arvovieraita kaikin tavoin. Hotellin yhteydessä oleva
Kämp Spa on tärkeä osa vieraan saamaan kokonaiselämystä.
Kun Kämp Spa haluttiin uudistaa peruskorjauksen yhteydessä, sauna-alueen kunnostukseen
valittiin kumppaniksi Harvia. ”Tavoitteena muutoksessa oli paitsi uudistaa saunatilat toimiviksi,
kauniiksi ja nykyaikaisiksi, myös samalla parantaa asiakkaan koko spa-elämyspolkua”, kertoo
Kämp Span Spa Manager, Anne Vähäpassi.
Vanhoihin tiloihin on aina haasteellista tehdä uudistuksia tilan toiminallisuus huomioiden.
”Harvia kuunteli meitä tarkalla ja herkällä korvalla. Meille tärkeää on asiakkaidemme toiveiden
ja tarpeiden huomioon ottaminen, ja tämä toteutui Harvian kanssa täysin”, Vähäpassi kertoo
hymyillen.
Divaanit ovat Kämp Span ikonisin osa, joten niiden muotokieli päätettiin säilyttää uudistuksessa. ”Pyysimme Harviaa toteuttamaan räätälöidysti käsintehdyt, asiakkaidemme rakastamat divaanit. Olemme ylpeitä siitä, että Harvia tuotti meille juuri sellaiset divaanit, jotka
halusimme. Tämä on todellista käyttäjän designia”, Vähäpassi kertoo.
Harvia toteutti tilaan divaanien lisäksi uudistetun suomalaisen saunan sekä suuremman eukalyptushöyrysaunan. Aikaisemmin saunat olivat eri puolilla tilaa ja niitä oli kolme. Uudistuksessa
luovuttiin yhdestä, jolloin saatiin asiakkaiden kaipaamaa laajuutta kahteen muuhun. Nyt saunat sijaitsevat heti divaanien takana, joten niihin on helppo ja selkeä kulku.
Suunnittelun lähtökohtana oli käyttää mahdollisimman paljon suomalaisia luonnonmateriaaleja hotelli Kämpin perinteistä ilmettä kunnioittaen. Materiaaleiksi valittiin skandinaavisen vaaleat sävyt, esimerkiksi divaaneissa on käytetty valkoista pillerilaattaa.
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LAPLAND HOTELS TAMPERE

LUMOAVAA LAPIN TAIKAA
Lapland Hotels Tampereen saunatiloihin haluttiin luotiin maailma, joka veisi vierailijan keskelle
Lapin erämaata. Ylimmässä kerroksessa sijaitsevaan kahteen saunaan ja infrapunasaunaan
löydettiin aito – mutta moderni - Lapin tunnelma tiiviissä yhteistyössä Harvian kanssa. Harvia
toteutti uudistuksen alusta loppuun, suunnittelusta asennukseen.
Suunnittelu oli projektin keskiössä alusta lähtien. Harvian asiantuntijat räätälöivät materiaaleista, laitteista, valoista ja tarvikkeista yksilöllisen miljöön, joka kuitenkin jatkaa eheästi saunaosaston muiden tilojen sisustuksellista linjaa. Materiaaleja ja värimaailmaa hiottiin yhdessä
hotellin edustajien ja arkkitehtien kanssa. Lopputulos on tarkkaan harkittu viimeistä yksityiskohtaa myöten.
Materiaaliksi valittiin Solide-saunasisustusmalliston paksut, tukkimaiset hirret, jotka sävytettiin
tummiksi. Oikea sävy löytyi vasta useiden testipalojen jälkeen. Valitulla hiilenmustalla saatiin
aikaan illuusio tummaksi patinoituneista seinistä ja lauteista. Musta, teräksinen Modulo-kiuas
tuo tilaan modernin säväyksen. Huipputeknologia näkyy myös infrasaunan suuressa näytössä,
josta voi ihailla Lapin maisemia, avotulen loimua tai vaikka saada hot yoga -ohjausta. Infrapunasäteilijät upotettiin paneeleiden sisään erityisen ritilämäisen rakenteen avulla. Kokonaiselämystä
täydennettiin Harvian suunnittelemalla valaistuksella ja Legend-saunatarvikkeilla.
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V SPA TARTTO

KUTSU RENTOUTUMAAN
Tarton keskustassa sijaitsevan kauppa- ja kongressikeskus Kvartalin ja sen yhteydessä
olevan V Spa Hotelin vieraita palvelee tunnelmallinen V Spa. Neljän tuhannen neliömetrin spa koostuu erilaisista tiloista ja toiminnoista, joissa Harvia oli yhtenä suunnittelijana ja toteuttajana rakennusprojektin alusta asti. Toteutuksessa käytettiin Spa Modules
-lepotuoleja, höyrysaunojen penkkejä ja suihkutiloja. Harvian innovatiiviset, suulakepuristetusta XPS-polystyreenistä valmistetut spa-moduulit ovat täysin vedenkestäviä, lujia
ja silti helposti muotoiltavia, ja ne voidaan kaakeloida paikan päällä asiakkaan haluamalla
tavalla. Julkisissa kylpylätiloissa sisustuksellisuus ja tyylikkyys tulee nivoa yhteen toimivuuden ja kestävyyden kanssa, ja Harvialla on kokemusta vastata hienosti tähän haasteeseen.
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YKSI KUMPPANI
– MUUTA ET TARVITSE
Harvia on spa- ja sauna-alan ammattilainen, joka hoitaa kanssasi kaiken tarvitsemasi koko projektin ajan. Kaikissa
tilanteissa ja kaikissa kysymyksissä aina suunnittelun ensi metreistä toimitukseen ja jälkihoitoon (after sales). Olemme
alallamme ainutlaatuinen kokonaistoimittaja koko maailmassa. Yhdessä paikassa asioiminen ilman turhia välikäsiä
tehostaa projektisi läpiviemistä ja ennen kaikkea säästää omaa aikaasi. Pitkä kokemuksemme takaa, että saat meiltä
laadukkaat tuotteet, asiantuntevat ratkaisut ja luotettavaa palvelua.
Ota yhteyttä offers@harvia.fi
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HARVIAN TARINA
Harvia on maailman johtava sauna- ja spa-alan toimija. Tapani Harvian vuonna 1950 perustamasta kiuasvalmistajasta on sukupolvien saatossa kasvanut kansainvälisesti tunnettu brändi,
jonka teknologisesti edistyksellisiä tuotteita myydään maailmanlaajuisesti.
Harvian kotimaassa Suomessa saunominen on osa kansanperinnettä, mutta saunan ja span
tarjoamat elämykset kiinnostavat ympäri maailmaa. Tutkitut terveysvaikutukset, lisääntyvä kiinnostus hyvinvointiin ja keskiluokan kasvu takaavat sen, että yhä useampi maailman yli 15 miljoonasta saunasta rakennetaan muualle kuin saunan syntysijoille.
Meidät tunnetaan eri puolilla maailmaa paitsi kiukaistamme, ennen kaikkea hyvin toimivista,
teknologisesti edistyksellisistä sauna- ja spa-kokonaisratkaisuista. Arkkitehtejä, suunnittelijoita,
rakennuttajia ja muita ammattilaisia palvelemme yksilöllisesti kaikissa heidän spa- ja saunaprojekteihinsa liittyvissä asioissa eri puolilla maailmaa.
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