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Glow EE
Nyt mukana ohjauspaneeli
Harvia Glow -pilarikiuas on muotoiltu vaativimmankin saunansisustajan tarpeet täyttäväksi. Glow on tyylikäs ja virtaviivainen designiltaan
ja muotonsa ansiosta se antaa joustavuutta saunasisustuksen suunnitteluun. Korkea pilarimuoto tuo näyttävyyttä saunaan ja majesteettinen Glow onkin kuin kruunu lauteiden keskellä.
EE-mallin sähkökiuas on varustettu käyttäjäystävällisellä digitalisella
ohjauspaneelilla, minkä ansiosta lämpötilan säätäminen on mahdollista asteen tarkkuudella.

Digitalisen ohjauspaneelin ominaisuudet:
• Toimii kosketuspainikkeilla, varustettu digitaalisella näytöllä
• Kestää kuumuutta ja vesiroiskeita
• Näyttää saunan lämpötilan - lämpötilan, käyttöajan,
esivalinta-ajan ja valaistuksen ohjaus
• Kuivaustoiminto saunalle
• Vikatilojen tunnistus takaa turvallisen käytön
(esim. kiukaan ylikuumeneminen tai häiriö lämpötila-anturissa)
• Lapsilukko

6,8–9,0 kW

6–14 m3

80/50 kg

Mitat:
TRT leveys 364 mm, syvyys 364 mm, korkeus 1076 mm, paino 14 kg
TRC leveys 330 mm, syvyys 330 mm, korkeus 1100 mm, paino 16 kg
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Saatavuus: Syyskuu 2019

TE KNISET TIE DOT

L I S ÄVA R U S T E E T

Suojakaide
HTRT3

Upotuskaulus
HPC2

Valaistu upotuskaulus HPC2L

Upotuskaulus HTRC1

Suojakaide
HTRC3
Valaistu suojakaide
HTRC3L

Kiuasmalli

Teho
kW

Suositeltava
saunan koko
min.–max. m3

Saunan
korkeus
min. mm

Kivitila
max. kg

TRT70EE

6,8

6–10

1900

TRT90EE

9,0

8–14

TRC70EE

6,8

TRC90EE

9,0

400 V 3N~

230 V 1N~

Liitäntäkaapeli
mm2

Sulake
A

Liitäntäkaapeli
mm2

Sulake
A

80

5 x 1,5

3 x 10

3x6

1 x 35

1900

80

5 x 2,5

3 x 16

3 x 10

1 x 40

6–10

1900

50

5 x 1,5

3 x 10

3x6

1 x 35

8–14

1900

50

5 x 2,5

3 x 16

3 x 10

1 x 40

Nimi

Tuotenumero

SSTL:n nro

GTIN-koodi

Glow TRT70EE
Glow TRT90EE
Glow TRC70EE
Glow TRC90EE

HTRT7004EE
HTRT9004EE
HTRC7004EE
HTRC9004EE

82 665 88
82 665 89
82 665 90
82 665 91

6417659024228
6417659024235
6417659024242
6417659024259

Harvia Pro -kiukaat

•
•
•
•

Pro-luokan kiukaat saivat uuden ilmeen
• Harvia Pro -kiukaiden uudessa sukupolvessa muodot ja linjat ovat
saaneet uuden raikkaan ilmeen
• Ulkoasu on päivitetty nykyaikaiseksi. Muotoilussa on korostettu
Harvian tuotteille tyypillisiä kaarimuotoja kunnioittaen jo
klassikoksi muodostuneen Pro-kiukaiden perinteitä.
• Kiukaan etu-, yläosa ja tuhkalaatikko ovat ruostumattomasta
teräksestä, jotka on helppo pitää puhtaana

UUSI MUOTOILU

•
•
•
•
•
•

Harvian klassikko, puulämmitteinen kiuas keskisuuriin saunoihin
Tehokas ja nopea napakoiden löylyjen lähde
Valurautaisen lasiluukun läpi tulen loimu luo saunaan lisää tunnelmaa
Asennusta helpottavat säädettävät jalat, joiden avulla esimerkiksi
savuaukon korkeus on helppo säätää oikealle kohdalle
Savuaukot päällä ja takana
Voidaan varustaa piippumallin vedenlämmittimellä
Kiukaasta saatavilla myös vesisäiliölliset mallit
Voidaan varustaa kiukaaseen kiinnitettävällä suojaseinällä
Kiukaan ulkovaippa on maalattu grafiitin mustaksi
Harvian kiukaiden tulitila ja palokanavat on suunniteltu siten,
että sauna lämpenee nopeasti ja puhtaasti. Kiukaat täyttävät
CE-merkinnän vaatimukset.
PRO 26

Saatavuus: Tammikuu 2020

PRO 20

Saatavuus: heti

Nimi
Harvia 20 Pro
Harvia 20 Pro LS
Harvia 20 Pro RS
Harvia 20 Pro ES
YHTEENSOPIVIA
Harvia 26 Pro
Harvia 36 Pro

Tuotenumero
WKP200
WKP200LS
WKP200RS
WKP200ES
T U O T T E I TA
WKP260
WKP360

GTIN-koodi
6417659023719
6410082666850
6410082666843
6410082666867
6410082666829
6410082666836

PRO 36

Saatavuus: Tammikuu 2020

PRO 20 RS

PRO 20 LS

Saatavuus: Tammikuu 2020

PRO 20 ES

Kiukaan suojaseinä, sivu
WL600 (20 Pro)
WL500 (20 LS/RS)
WL700 (26 Pro)
WL800 (36 Pro)

Kiukaan suojaseinä, täysi
WL650 (20 Pro)
WL550 (20 LS/RS)
WL750 (26 Pro)
WL850 (36 Pro)

Teräspiippu
WHP1500M (musta)
WHP1500

Teräspiipun
savupelti
WHP270SPM (musta)
WHP270SP

Tulisijan suoja-alusta
WL100

Solide Compact
Mökkitunnelmaa omaan pihaan
Toimitussisältö:
Solide on designsauna, jonka tyylikkäät ulkopinnat ovat vaalean kuusen
sävyisiä. Linjakkaan pelkistetty muotoilu istuu uusienkin asuinalueiden
ilmeeseen. Saunan ympärille voit myös rakentaa viihtyisän mukavuusvyöhykkeen kesäkeittiöineen, paljuineen tai porealtaineen. Valitse maailmanluokan suomalaista Harvia-laatua 70 vuoden kokemuksella ja tutustu neljään innovatiiviseen Solide -pihasaunamalliimme. Maa, ilma,
tuli, vesi – nämä luonnon klassiset elementit voit kokea täydellisesti
pihasaunasi taianomaisessa piirissä.

•
•
•
•
•
•

Harvia Solide Compact -ulkosauna on Harvian saunatehtaan johtaja
Vesa Vehmaan suunnittelema pihasauna, jossa yhdistyvät suomalainen saunaperinne ja moderni skandinaavinen muotoilu. Se on todellinen rentoutumisvyöhyke, jonka sydän on Harvia 20 Pro-kiuas, joka takaa pehmeän kosteat löylyt. Solide tuo mökkitunnelman omaan pihaan
myös kaupungissa.

Solide Compact		

Asennusvalmiita Solide-pihasaunoja valmistetaan neljässä eri koossa.
Harvia Solide Compact sisältää pihasaunan, jossa mahtuu saunomaan
3-4 henkilöä.

Saatavuus: Lokakuu 2019

2030
1910

2835

3210

Terassi:

Seinät:

• kuusilauteet (ylälaude, alalaude, jakkara,
jalkatuki, selkänoja)
• toimitus sisältää myös tarvittavat laudetuet
ja kiinnitystarvikkeet
• puukarmillinen saunan ikkuna, jossa lämpölasi
• puukarmillinen ulko-ovi, jossa lämpölasi
(ovi lukittava)
• ilmanvaihtoluukut (2 kpl) ja venttiiliritilät (2 kpl)

3210

lattiapalkit sääsuojattua lankkua
lattialaudat: 80x19 mm, kuusi
lattiapalkkien vahvuus 40mm, kuusi
ulkonurkkalaudat 80x20mm, kuusi

• materiaali höyläpintainen kuusi,

2030 paksuus 40mm
1910

• ulko- ja sisäpuoli höylätty
• nurkkalaudat, puuvalmis kuusi

Katto:
•
•
•
•

kattopalkit 130x40mm, kuusi
sisäpuolen alakattolaudat, kuusi
yläpuolen vesikatto, ponttilauta
alushuopa, tippapellit ja otsalaudat
1910
2030
2835

• Kätevä ja kompakti perhesauna
• Ei vie suurta tilaa pihamaalla
• Helppo perustaa ja koota: ei tarvitse
raskaita perustuksia
• Hyvä hintalaatusuhde

2030
1910

Lattia:
•
•
•
•

SLDC01PS

Harvia 20 Pro -kiuas (WKP200)
Tulisijan suoja-alusta, musta (WL100)
Harvia 20 Pro -kiukaiden suojaseinä, täysi suojaus (WL550)
Teräspiippu 1,5m (WHP1500)
Teräspiipun jatke 0,5m (WHP500)
Asennustarvikkeet Karatapit, asennusmassa ja bitumikitti

• kantavat runkopalkit ja terassilaudat
• suojaritilät, puuvalmis kuusi
(2 kpl korkea, 1 kpl matala)

Sauna:

Lisävarusteet:

• Formula-lauteet (tervaleppä,
lämpökäsitelty haapa)

L ATA A
S H E L LY

Exclusive

Mobiilikäynnistys sähkökiukaille

Uudistunut Exclusive – linjakkaasti suureenkin saunaan

Harvian etäkäynnistettävien ohjauskeskusken avulla saunomisen valmistelusta tulee entistä vaivattomampaa, kun saunan voi lämmittää lähes
mistä tahansa. Oletpa sitten matkalla töistä kotiin, lenkkipolulla, laskettelurinteessä tai hiihtoladulla - unelmiesi löylyt ovat vain kosketuksen
päässä. Käynnistä kiuas siellä missä mobiililaitteesi on. Enää ei tarvitse odotella kiukaan lämpenemistä, vaan pääset saunaan juuri silloin kun
haluat.

Exclusive-lauteiden skandinaavinen design edustaa hillittyä tyylikkyyttä ja on samalla käytännöllinen. Lauteiden pituussuuntainen laudoitus
korostaa linjakasta ulkonäköä, on miellyttävä istua ja minimoi kosteudelle altistumisen. Exclusive -saunasisustusmalli sopii hyvin myös suureen
saunaan ja se on suunniteltu kestämään jatkuvaa ja vaativaa käyttöä. Irrotettavat laudekannet helpottavat puhtaanapitoa ja asentamista. Materiaaliksi on valittavissa tervaleppä, abachi, haapa tai lämpökäsitelty haapa. Selkänojat ja välisuojat ovat samaa puumateriaalia kuin lauteet.
Ylälauteiden syvyysvaihtoehdot ovat 385–1265mm. Laudepituudet räätälöidään saunasi mittojen mukaan. Sisustus koostuu yhteensopivista
lauteista, selkänojista ja jakkarasta. Tarvittaessa lauteet tuetaan päätytuella. Saunasisustusmallissa selkänojaan saatavana myös nurkkakappale, jonka taakse saa valaisimen. Nurkkakappale viimeistelee sisustuksen myös kulmamallisissa ratkaisuissa.

Powered by Shelly®

Vaivattomaan käyttöön tarvitset vain Shelly®- mobiilisovellutuksen ja ohjauskeskukseen yhteensopivan mobiilikytkimen, joka yhdistetään asuntosi wlan-verkkoon. Näin voit mobiilisovelluksen kautta käynnistää kiukaasi myös
ollessasi poissa kotoa.

Käynnistä kiuas etänä turvallisesti

Ohjauskeskukseen liitettävän turvalaitteen ansiosta mobiilikäynnistys on turvallinen, sillä ovikytkin tai turvakytkin
yhdessä ylikuumenemissuojan kanssa varmistavat turvallisen saunakokemuksen. Varmista turvalaitteiden yhteensopivuus ohjauskeskuksesta.

Saatavuus: Lokakuu 2019

Mobiilikytkin

Saatavuus: Lokakuu 2019
Päälle/pois
-toimito

FS-SY

ON
OFF

Exclusive Air
Ajastin

Exclusive – saunasisustus on saatavana myös kapeammalla rimoituksella, jolloin kokonaisuudessa korostuu entisestään ilmavuus ja linjakkuus. Laudekansien keskiosat, selkänojat ja välisuojat on toteutettu
kapeammasta, 28mm leveästä materiaalista. Materiaaliksi on valittavissa tervaleppä, haapa ja lämpökäsitelty haapa.
Suunnittelemme lauteiden mitat, muodot ja paneloinnin asiakkaan
yksilöllisten toiveiden mukaan. Myös kiuas, valaistus ja jokainen pienikin saunasisustukseen liittyvä toive suunnitellaan ja toteutetaan yksityiskohtia myöden täydelliseksi toiveittesi mukaan.

Viikkokello

Mobiililaite

WLANreititin

Etäkäynnistyskytkin

Ohjauskeskus

KATSO LISÄÄ:
WWW. HARVIA.FI

Y H T E E N S O P I VAT T U O T T E E T

Saatavuus: Lokakuu 2019

XENIO
CX170

XAFIR
CS110

XE NIO COM BI
CX110C

X AFIR COM BI
CS110C

Kiuas

C 1 5 0V K K
C260

T U R VA K Y T K I N
S Ä H KÖ K I U K A I L L E

Lasinen valaistu suojaseinä
seinämallin kiukaalle
Harvia lasinen valaistu suojaseinä (HSW5L /HSW5) on suositeltava tapa lisätä saunojien turvallisuutta seinään asennettavan kiukaan ympärillä. Upean ja ilmavan näköinen opti white -lasista valmistettu suojaseinä viimeistelee saunasisustuksesi. Suojaseinän lasi on karkaistu, mikä tekee siitä turvallisen käyttää. Suojaseinä heijastaa
pehmeän LED-valon kauniisti ja viimeistelee saunasisustuksen tunnelman. Suojaseinä on saatavana myös ilman valaistusta.

Toimiva ja kaunis saunatekstiili
kruunaa saunaelämyksen

Lisätietoa:
• Upotuskaulus ruostumattomasta teräksestä, joka on helppo pitää puhtaana
• Viimeistelee laudeupotuksen ja saa aikaan yhtenäisen vaikutelman
• Suojaa laudetta löylyveden roiskeilta ja irtokiviltä

Saatavuus: Lokakuu 2019

Upotuskaulus seinämallin kiukaalle

Lasinen suojaseinä		
HSW5
Lasinen valaistu suojaseinä
HSW5L
Upotuskaulus seinämallin
kiukaille			HSW1

Harvia Upotuskaulus seinämallin kiukaille HSW1 on täydellinen pari esim. The Wall E
ja EE -kiukaalle laudeupotuksissa. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu upotuskaulus toimii myös lämpösäteilysuojana. Upotusaukko tehdään vain hieman kiuasta
suuremmaksi, jolloin kokonaisuus näyttää yhtenäiseltä.

Harvia by Luhta -tekstiilit

Lisätietoa:
• Kiukaaseen asennettava suojaseinä turvallista käyttöä varten
• Suojaseinä koostuu läpikuultavasta opti white -lasista
• Seinäosa on karkaistua lasia
• Seinän kiinnikkeet ruostumatonta terästä

Harvia on mahdollistanut miellyttäviä saunakokemuksia jo 70 vuoden ajan.
Saunassa ihmiset ovat luonnollisen rentoutuneita, yhdenvertaisia ja nauttivat elämänsä virkistävimmistä hetkistä. Yhdessä Luhdan kanssa Harvia takaa täydellisen saunakokemuksen saunatekstiileillä, jotka ovat yksinkertaisen
tyylikkäitä ja kestävät aikaa. Saunatekstiileillä pesuhuoneen ja saunan ilmeen
uudistaminen on vaivatonta ja nopeaa.

Saatavuus: Lokakuu 2019

Vohvelipintainen, laadukas pellavapuuvilla on miellyttävän tuntuinen iholla ja
antaa saunatekstiileille modernin, luonnollisen ulkomuodon. Harvia by Luhta -malliston saunatekstiilit kuivuvat nopeasti käytön jälkeen ja säilyttävät
käyttöominaisuutensa ja värinsä erityisen hyvin. Lämpötilasta ja kosteudesta riippumatta Harvia by Luhta -saunatekstiilit tuntuvat aina miellyttävältä
ihoa vasten.
Lisätietoja:
• 75% puuvilla, 25% pellava
• pesu 60° C

Musta Saunatarvikesetti

Saatavuus: Lokakuu 2019

Harvia Musta Saunatarvikesetti sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiulun
ja kauhan sekä selkeänäyttöisen kosteus- ja lämpömittarin. Harvia Musta Saunatarvikesetti sopii saunaan kuin löylyvesi kiukaalle – ja viimeistelee saunasi tyylikkään sisustuksen.
Ruostumaton teräs kestää hyvin kosteuden ja lämpötilan vaihtelun ja on siksi pitkäikäinen materiaali kovassakin käytössä. Mustaksi maalatut kädensijat ovat kuumentumatonta puuta, johon on miellyttävä tarttua. Harvian saunasetti on myös laadukas lahjaidea.
Lisätietoja:
• Väri: musta
• Materiaali: ruostumaton teräs ja kuumenematon puu
• Kiulun tilavuus: 4 l
• Kiulun korkeus: 37,5 cm
• Kauhan pituus: 38 cm
• Lämpö/kosteusmittarin koko: 27 x 21 cm, Celsius ja Fahrenheit -asteikko

Pyyhe
80 x 160 cm
SAC80303

Laudeliina
45 x 150 cm
SAC80302

Laudeliinasetti
45 x 50 cm
SAC80301

Saunatyyny
22 x 40 cm
SAC80300

Kietaisupyyhe
70 x 150 cm
SAC80304

Saatavuus: Lokakuu 2019

Saunatarvikesetti, musta SA007

Harvia Uutuudet syksy 2019

Cilindro Plus SPOT lanseerauskampanja
Harvia Cilindro Plus Spot -mallin kiukaat on varustettu uudella, täysin langattomalla
Harvia Spot -ohjauskytkimellä, jossa ei ole näkyviä kaapeleita. Harvia Spot langaton
ohjauskytkin mahdollistaa helpon ja turvallisen käytön, sillä voit kiinnittää ohjauskytkimen haluamallesi pinnalle ja paikalle. Langattomuuden ansiosta asentaminen on
entistä helpompaa ja nopeampaa – myös vanhan kiukaan korvaat vaivattomasti uudella Cilindro Plus Spotilla.

S A U N A PÄ
ÄLLE
N A P P IA P
AINAMALL
A

SPOT on langaton helppo, turvallinen,
tyylikäs

Todellinen uutuus toimialalla!
Ha rvi a Cil ind
ro Plu s -k iuk
aa t
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ttoma lla Sp ot
-o hjaus ky tki
me llä . He lpon
ja
tyy lik kä än Sp
oti n an sio sta
sa at
ren tou tta va t
saun ah etk et
yh de llä
pa ina llu ks ell
a.

Helppo asentaa ilman johtoihin liittyvää
asennustyötä.

HARVIA SP
OT®

Helppo siirtyminen ”nappulamallin”
kiukaasta etäkäynnistykseen

Vahva mediapanostus Spotin lanseeraukselle syksyllä!

Spot-uutuuden lanseeraus näkyy vahvasti mediassa kuluttajille ja ammattilaisille syys-lokakuun 2019 aikana. Tuemme lanseerausta ja tuotteiden ulosmyyntiä
laajasti näkyvällä mainoskampanjalla TV:ssä, verkkomainonnalla, aikakausilehtimainonnalla sekä sosiaalisessa mediassa. Varmistathan että uutuus Cilindro
Plus Spot on esillä myymälässäsi kampanjan aikana.
Markkinointimateriaalia löydät täältä:
https://www.dropbox.com/sh/uyyr3iuwg87vqq7/AAApetAK9NvXop9nVz5kSXska?dl=0
Tai Harvia Extranetistä!

Nimi

Tuotenumero

SSTL:n nro

GTIN-koodi

CILINDRO PLUS SPOT® PP70SP
CILINDRO PLUS SPOT® PP90SP

HPP700400SP
HPP900400SP

82 665 49
82 665 55

6417659023726
6417659023733

