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Bastun är en plats för ro och avslappning. I bastun är alla jämlika. Att bada bastu med familj och vänner 
stärker relationerna. Bastubadandet är en traditionell läkemetod som främjar hälsa och välmående. Harvias 
bastu är precis sådan som du vill.

Inred din bastu till en oas av välbehag

Vår mission är att ge världen nya bastuupplevelser mitt bland allt jäkt och buller. Upplevelser som ger har-
moni i kropp och själ – på bastulaven, i den milda ångan, i badets famn.

Allt till din bastu från Harvia

En vedeldad bastu vid en sjö, en eluppvärmd bastu i ett småhus, en gårdsbastu i staden, en infrakabin i var-
dagsrummet i ett flervåningshus, en ångbastu på ett spa, en mobil bastu på vägen eller...

Hur ser din drömbastu ut? Ta del av Harvias bastuinredningar och hitta svaret på frågan. 

Vi har allt du behöver för att planera och bygga en bastu – och redan 70 års erfarenhet av branschen. Utö-
ver olika modeller av bastuinredningar hittar du i vårt sortiment både bastuaggregat, skyddsutrustning och 
tillbehör för din stil. Vi har även eluppvärmda bastur för badrummet, utomhusbastur för gården, infrakabiner 
och ångbastur i vårt sortiment.

Njut av din tillvaro
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Modernt och okonstlat eller runda former och dekorativa detaljer? Naturligt, äkta trä eller 
en individuellt utvald färgsättning? 

Bland Harvias otaliga lavemodeller, panelalternativ och övriga bastuprodukter hittar du 
garanterat en modell passar ditt formspråk och ger den stämning du vill ha. Oavsett om 
du bygger en ny eller renoverar din nuvarande bastu.

Det behöver inte vara ett stressigt och långt projekt att inreda en bastu. Med Harvias 
inredningsmodeller för bastur går det enkelt. Ett färdigt paket underlättar monteringsar-
betet och ger ett fint slutresultat. Du kan fräscha upp bastuns utseende även med små 
detaljer. Till ett snyggt slutresultat hör såväl bastuugn och tilläggsutrustning som belys-
ning, glasdörrar, textilier samt stävor och skopor.

Skapa en bastu i din egen stil 
med hjälp av bastuinredningen

Checklista för en enkel basturenovering 

• Välj lavar och paneler som passar din bastu.  
 Alla alternativ är möjliga! 

• Tänk på belysningen. Med väl planerad belysning skapar du rätt  
 stämning i bastun. Även väggar och dörrar av glas ger mer ljus.

• Tänk på användningsbehovet. Är ni bara några som badar i  
 bastun eller badar du tillsammans med större gäng? Borde du i  
 planeringen beakta barn eller äldre personer? Du kan efter behov  
 beställa extra sittplatser, bastupallar och utrustning  
 som ökar säkerheten.

• Tänk på bekvämligheten. Det är enkelt att värma upp bastun  
 när du till exempel väljer en bastuugn med separat styrenhet. 

• Olika bastuprodukter fulländar förvandlingen.  
 Bastudofter, -textilier och -stävor är pricken över i.
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Bastuplanering är enkelt  
– så här kommer du igång
Gör en professionell bastuplanering i Harvias digitala tjänst  
Sauna Designer

Harvias digitala tjänst Sauna Designer hjälper dig att stegvis skapa en skräddarsydd 
bastuhelhet. Resultatet är en färdig bastuplan och en offert på din nya drömbastu. 

Tjänstens smarta egenskaper, såsom den integrerade aggregat-/bastuugnsväljaren, 
gör det enkelt att hitta de tekniskt sett mest välfungerande lösningarna. Är du riktigt 
snabb kan du planera en bastu på bara tre minuter. Du kan testa olika bastuinred-
ningar och -modeller.

Sauna Designer fungerar med alla typer av enheter, vilket innebär att du kan planera 
bastun till exempel i baksätet på bilen på väg till stugan. Våra planerare granskar den 
färdiga planen, varefter du får en offert utifrån den.

Börja planera själv eller be om en offert

1.  Starta planeringen av din  
 bastu med Harvia Sauna Designer

2.  Skicka din planlösning till oss.  
 Planlösningen behöver inte   
 vara perfekt eller slutlig, vi  
 kan fila till den tillsammans.

3.  Vi skickar en offert som  
 bygger på din planlösning.

4.  Vi tillverkar och levererar  
  bastuinredningen.

1.  Fyll i offertförfrågan i  
 Harvia Sauna Designer.

2.  Bifoga en planlösning på din  
 bastu, det hjälper oss vid  
 planeringen.

3.  Du får en offert med en  
 planlösning av oss.

4.  Vi tillverkar och levererar  
 bastuinredningen.

Börja planera Lämna offertförfrågan

Exempel på planlösningar

Börja använda 
tjänsten genast 

på adressen  
saunadesigner.

harvia.fi
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LAVEMODELLER

I Harvias sortiment hittar du lavemodeller för olika inredningsstilar 
och bastur i olika storlekar. Upptäck våra färdiga lavemodeller, såsom 
Exclusive, Ventura, Scala, Solar, Solide och Formula. Hos oss hittar du 
allt du behöver för att inreda bastun. Högkvalitativa produkter, este-
tisk design och enkel montering ingår i samma paket, från samma 
leverantör, som redan har 70 års erfarenhet av branschen.
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Exclusive, lave av abachi
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EXCLUSIVE
– elegans även i stora bastur

Exclusive-lavarnas skandinaviska design är elegant på ett diskret sätt och samtidigt prak-
tisk. Bastuinredningen Exclusive passar även i stora bastur och är planerad för att tåla 
kontinuerlig och krävande användning. Den längsgående placeringen av lavarna framhä-
ver det stilrena utseendet, gör dem behagliga att sitta på och minimerar exponeringen 
för fukt. Löstagbara lavar gör monteringen och rengöringen enklare. Materialalternati-
ven är klibbal, abachi, asp och värmebehandlad asp. Ryggstöd och tvärslåar är av samma 
material som laven.

Alternativen för djupet på lavarna är 385–1 265 millimeter. Lavarnas längd tillverkas 
efter måtten i din bastu. Inredningen består av lavar, ryggstöd och pall som alla passar 
ihop. Vid behov stöds lavarna upp med gavelstöd. Till ryggstödet i inredningsmodellen 
finns även ett hörnstycke, bakom vilket det finns plats för en armatur. Hörnstycket ger 
inredningen det där lilla extra även i lösningar av hörnmodell.

LAVENS MATERIAL

Abachi Asp Värmebehandlad asp Tjäral
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Exclusive Air, lave av värmebehandlad asp
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LAVENS MATERIAL

EXCLUSIVE AIR
– stilren och luftig design

Bastuinredningen Exclusive finns även att fås med smalare ribbor, vilket gör helheten 
ännu luftigare och stilrenare. Lavarnas mittdelar, ryggstöden och täcksidorna är byggda 
av 28 millimeter brett material. Materialalternativen är klibbal, asp och värmebehandlad 
asp. 

Vi planerar lavarnas mått, former och väggpaneler enligt kundens individuella önskemål. 
Även aggregatet, belysningen och alla små önskemål när det gäller bastuinredningen 
planeras och genomförs in i minsta detalj för ett perfekt slutresultatet.

Asp Värmebehandlad asp Tjäral
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VENTURA
– någonting helt unikt till din bastu  

Lave, ryggstöd och tvärslåar i Ventura är tillverkade av formpressat faner som är limma-
de i flera lager. Inredningens fåror är såväl eleganta som praktiska. Tack vare den mjukt 
formade främre kanten är lavarna mycket behagliga att sitta på. 

Bastuinredningsmodellen Ventura är tillverkad av Fuma-trä. Fuma lämpar sig bra som 
lavmaterial, eftersom den bibehåller sin ljusa nyans och har mycket bra värme- och fukt-
tålighet. Lavarna är behandlade med paraffinolja. 

Djupet i de övre lavarna är 550 eller 650 mm och de nedre lavarna 450, 550 eller 
650 mm. I bastuinredningsmodellen Ventura är det möjligt att integrera bastuaggregatet 
Harvia Forte. Vid behov stöds lavarna med gavelstöd. Det går att montera hörnmodu-
ler för ryggstödet i hörnen, vilket gör att rygglinjerna fortsätter i en vacker båge. Bakom 
hörmodulerna är det möjligt att placera Harvias bastulampa. Sittdelarna kan enkelt lös-
göras vid städning.

LAVENS MATERIAL

Fuma
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Solide, lave av vitbetsad gran och ram av svartgran
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LAVENS MATERIAL
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SOLIDE
– fräsch och modern design

I lavpaketet Solide förenas urtida bastutraditioner med fräsch och modern design. I den 
enkla och snygga designen återkommer ljus och mörk färg i en nyansrik kombination, 
vilket passar stilen i nya hem. 

Lavarna tillverkas av fuktbeständigt limträ av hög kvalitet, det vill säga virke som limlami-
nerats längsgående. Ytorna kan behandlas med vax eller ett nyanserat skyddsmedel för 
bastu. Obehandlade ytor har en ljus nyans av gran. Solide-lavemodellen finns tillgånglig 
med separata bastupallar som man kan placera valfritt på den sammanhängande nedre 
laven.  Lavarna skräddarsys efter bastuns mått. 

Solide- sortimentet innehåller även utomhusbastur. Se sidan 54.

Solide färgalternativ

Solide, lave av vitbetsad gran och ram av svartgran
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Scala, lave av värmebehandlad asp
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LAVENS MATERIAL

Asp Värmebehandlad asp Tjäral Värmebehandlad furu

SCALA
– annorlunda och okonstlad

Bastuinredningsmodellen Harvia Scala är ett annorlunda och okonstlat lavalternativ för 
medelstora och stora bastur. Den nedre laven är bred och sammanhängande och de 
längsgående brädorna i den övre laven ger bastun ett mycket modernt utseende. Sca-
la-lavemodellen finns tillgänglig med separata bastupallar som man kan placera valfritt 
på den sammanhängande nedre laven. 

Den robusta lavbrädan har måtten 117 x 26 mm (bredd x tjocklek). Djupet av de nedre 
lavarna är cirka 500–1 500 mm. Sittpallen är 485 mm djup och dess maximala längd 
1 500 mm. I sortimentet finns även ett fotstöd och ett skyddsräcke. Lavlösningen Scala 
skräddarsys alltid efter bastuns mått. 
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Solar, lave av värmebehandlad asp



 19HARVIA • Lavemodel ler

LAVENS MATERIAL

Abachi Asp Värmebehandlad asp Tjäral

SOLAR
– eleganta detaljer 

Kännetecknet för bastuinredningsmodellen Harvia Solar är en strålformig hörnmodul. En 
elegant detalj i ryggstöden och framkanten på lavarna har en stilig svart rand. Som lav-
material kan väljas abachi, tjäral, asp eller värmebehandlad asp. Ryggstöd och tvärslån 
kommer i samma material som laven. 

Djupalternativen för den övre laven är 500 eller 600 mm och för den nedre laven 400– 
1 500 mm. Samtliga lavar har en rundad, massiv framkant. Den undre laven kan skräd-
darsys enligt bastuns mått och det är möjligt att fälla in aggregatet i laven.

Vid behov stöds lavarna med gavelstöd och till hörnen finns matchande hörnmoduler som 
fungerar även som lampskärmar. Lavarnas sittdelar kan lösgöras vid städning. Med Solar 
lavar inreder du din bastu elegant och praktiskt. 
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Formula, lave av asp
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FORMULA
– stilren och okomplicerad design

Bastulavemodellen Harvia Formula har en stilren och okomplicerad design. Som lavma-
terial kan man välja abachi, tjäral, asp eller värmebehandlad asp. Ryggstöd och tvärslån 
är i samma material som laven. 

Djupalternativ för lavarna är 400, 500 eller 600 mm och lavarnas längd skräddarsys 
efter måtten i din bastu. Det är enkelt att montera lavarna, eftersom de inte har någon 
separat stomme.

LAVENS MATERIAL

Abachi Asp Värmebehandlad asp Tjäral
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Scala, lave av värmebehandlad asp, väggpanel Effex-Ash
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INREDNING AV BASTUN

Öka njutningen vid dina bastubad genom att beakta både större 
och mindre detaljer i inredningen. I Harvias breda produktsortiment 
ingår allt från högkvalitativa aggregat till säkerhetsutrustning,
från glasdörrar till stävor och från temperatur- och fuktmätare till 
bastudofter.

Scala, lave av värmebehandlad asp, väggpanel Effex-Ash



STP 15 x 70

STS 15 x 120
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Panelalternativ

Gran, STP 15 x 95
Vår granpanel har friska kvistar. Den hållbara och långvari-
ga granen doftar gott och bevarar sin ljusa nyans under årens 
lopp. Årsringarna i träet ger panelen en karakteristisk yta.  
Täckande bredd 85 mm.

Asp, STP 15 x 70
Asp ger din bastu ett fräscht och ljust utseende. Asp utger inte 
kåda, den bevarar sin ljusa, jämna färg och lever väldigt lite med 
variationerna i luftfuktigheten.  Asp är det ljusaste träslaget i sor-
timentet. Täckande bredd 60 mm.

Tjäral STP 15 x 70 / STS 15 x 120
Tjäral är ett vackert rödbrunt lövträd, som lämpar sig som lave-
material i familjebastur. Tjäral kräver en aning underhåll och den 
lever med åren.  Täckande bredd 60/110 mm.

Värmebehandlad asp, STP 15 x 70
Värmebehandlad asp bevarar sin form år efter år. Trämaterialet 
har en mörk nyans och en behaglig doft. Du kan framtona träets 
textur med hjälp av en paraffinoljebehandling. Täckande bredd  
60 mm.

Fuma (Ventura-skiva 300 x 600)
Fuma bevarar sin ljusa nyans väl och har utmärkt tålighet mot 
värme och fukt. 

 

Värmebehandlad Radiata-furu, STS 15 x 140
Radiata är ett brett panelalternativ med en mörk nyans som ska-
par en lugn och elegant stil i bastun. Täckande bredd  130 mm.

Tona panelen med önskad färg. 
Asppanelen lämpar sig bäst för toning 
tack vare sin ljusa och jämna färg.
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Kontrollera tillgängligheten av trämaterial från fabriken. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Effex-bastupanel STS 14 x 112 x 2 010
PEAT är en bruntonad, fingerskarvad och kvistfri furupanel av 
hög kvalitet. Panelen är rundspontad. Täckande bredd 100 mil-
limeter.

Effex-bastupanel STS 14 x 112 x 2 010
SNOW är en vitbetsad, fingerskarvad och kvistfri furupanel av 
hög kvalitet. Panelen är rundspontad. Täckande bredd 100 mil-
limeter.

Effex-bastupanel STS 14 x 112 x 2 010
NATUR är en fingerskarvad och kvistfri furupanel av hög kvali-
tet. Lämpar sig väl för lasering. Panelen är rundspontad. Täck-
ande bredd 100 millimeter.

Värmebehandlad borstad tjäral,  
STS 15 x 120
Värmebehandlad borstad tjäral är ett mörkt panelalternativ 
med en borstad yta. Bastubelysningen framhäver den vackra, 
levande ytan. Täckande bredd mm.

Effex-bastupanel STS 14 x 112 x 2 010
ASH är en genomskinligt gråtonad och fingerskarvad furupanel 
av hög kvalitet. Panelen är rundspontad. Täckande bredd 100 
millimeter.

Rökbastupanel, STP 15 x 95
Rökbastupanelen är färgad granpanel, som ger en varm stäm-
ning av traditionell finsk rökbastu..  
Täckande bredd 85 mm.

Solide-panel, 24 x 305
Solide-panelen är en bred granpanel som har halverats från en 
massiv CLT granplanka. Den breda panelen ger bastun en lugn 
stämning. Dess massiva karaktär påminner om andan i en tim-
merbastu. Täckande bredd  290 mm.
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Bastuugnen ger bastustämningen det där lilla extra, så den måste 
passa in i bastuns atmosfär. Utöver uppvärmningsmetod och effekt 
inverkar även stilen på valet av aggregat. Ett stiligt pelaraggregat 
lämpar sig väl för infällning i lavar av obehandlat trä och framhäver 
de naturliga materialen i bastun.

Det finns många möjligheter när det gäller aggregatets placering 
i bastun. Tack vare styrenheterna kan elektriska bastuaggregat i 
dag fällas in i den nedre laven eller placeras i ett hörn, eftersom de 
kan styras med en kontrollpanel, som vanligtvis placeras utanför 
bastun. När det gäller placeringen av vedeldade bastuugnar ger 
till exempel skyddsväggar fler möjligheter, eftersom det då krävs 
mindre säkerhetsavstånd och utrymme.

Bastubad som passar dig

I produktutvecklingen av Harvias bastuugnar har vi beaktat oli-
ka typer av bastubad. Om du njuter av tuffa bad ska du välja en 
bastuugn med få stenar och kasta vatten direkt på stenarna. 

Om du å andra sidan tycker om mjukare bad ska du välja ett pelar-
aggregat eller ett kombiaggregat utrustat med ånggenerator. Hem-
ligheten bakom mjukare bad är låg temperatur och hög fuktighet.

Välj en bastuugn som passar din stil 
Bastuugnar
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Stilig och digital styrning
Styrenheter för bastuugnar

Styrenheter för elektriska bastuaggregat gör bastubadandet – och i syn-
nerhet förberedelserna – mycket avslappnande. I Harvias mångsidiga ut-
bud av styrenheter hittar du lämpliga modeller för såväl traditionella ag-
gregat som kombiaggregat och infrakabiner.

Det finns allt från tillförlitliga och manuella styrenheter för ett aggregat till 
mer avancerade, digitala enheter, med vilka du kan hantera alla elektris-
ka funktioner i bastun – från ventilationen till belysningen. Du kan även 
reglera temperaturen så att den blir perfekt för just dig eller för en större 
grupp, exakt på det önskade klockslaget. Tack vare teknologin är det enda 
du behöver göra att njuta av den avkopplande värmen och den färdiga 
bastuupplevelsen.

Uppdatera din bastu med en styrenhet  

Det är bra att reservera plats för en eventuell styrenhet redan när bastun 
planeras (kabeldragningar). Då är det möjligt att installera och använda en 
styrenhet även i ett senare skede. 

Efter att styrenheten har installerats kan du i framtiden även byta ut en-
bart aggregatet, och fortsätta styra det nya aggregatet med den befintliga 
styrenheten. Mångsidiga egenskaper och anslutning till fastighetsautoma-
tionen gör det möjligt att anpassa användningen efter olika situationer. Till 
och med användning på distans är möjligt med mobila enheter, så länge 
som även separata säkerhetsanordningar enligt bestämmelserna, såsom 
dörrbrytare och extra säkerhetsutrustning för aggregatet, har beaktats.
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Bastuaggregat för små bastur

Bastuaggregat för familjebastur

Bastuaggregat för stora och allmänna bastur

Effekt: 2,3–9 kW • Bastuns storlek: 1,3–14 m3 Effekt: 16–16,5 kW • Bastuns storlek: 6–13 m3

Effekt: 6,8–9 kW • Bastuns storlek: 6–14 m3

Effekt: 21 kW 
Bastuns storlek: 10–24 m3

Effekt: 7–33 kW • Bastuns storlek: 6–66 m3 Effekt: 31 kW 
Bastuns storlek: 14–36 m3

Fler alternativ hittar du på adressen www.harvia.fi/sv

Effekt: 4,5–9 kW • Bastuns storlek: 3–18 m3



CILINDRO PLUS SPOT
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Effekt: 31 kW 
Bastuns storlek: 14–36 m3

En ny generation av Cilindro 
Cilindro Plus Spot®

Det elektriska bastuaggregatet Harvia Cilindro Plus är ett stiligt pela-
raggregat med enormt många stenar. Aggregatets ytterhölje lämnar 
mycket stenyta synlig. Du kan reglera badets intensitet genom att rikta 
vattnet direkt mot stenytan eller mot aggregatets sida. Det höga aggre-
gatet passar utmärkt att fälla in i laven, och den borstade rostfria ståly-
tan ger en exklusiv finish. Aggregaten är försedda med en ny integrerad 
styrenhet, som kan styras med den trådlösa kontrollpanelen Spot (ingår 
i leveransen).

Bastun på med ett klick 
– den trådlösa kontrollpanelen Spot
Med hjälp av den innovativa kontrollpanelen Harvia Spot är det en-
kelt och säkert att använda aggregatet Cilindro Plus Spot. Den trådlö-
sa och lättmonterade kontrollpanelen har inga synliga kablar. Eftersom 
Spot-panelen är stänkskyddad kan den monteras i bastun eller i bad-
rummet alldeles nära aggregatet.

Med den eleganta och belysta kontrollpanelen kan du enkelt slå på el-
ler av aggregatet med ett klick. Kontrollpanelens LED-indikatorer anger 
aggregatets läge. Aggregatets inkopplingstid kan justeras (2 h/4 h/6 h). 

Radiosignalens räckvidd är 5–10 meter beroende på väggarnas kon-
struktion. Spot drivs av batterier.
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Skräddarsydd glasvägg

Den måttbeställda glasväggen ger mer rymd mellan bastun och tvättrummet. Glasväg-
gen tillverkas enligt måtten i din bastu. Begär offert direkt från Harvias fabrik. Glasdör-
rarna finns tillgängliga antingen med eller utan karm.

Glasdörr
Harvia har ett brett sortiment av glasdörrar i flera färger, storlekar och karmalterna-
tiv. Tack vare dörrens tätning kan värmen inte spridas från bastun till badrummet, och 
dörren stängs behagligt mjukt. Som färg på dörrglaset kan du välja rökgrå, brons, klar 
eller satin. Dörrkarmen är antingen av furu, asp, tjäral eller aluminium. Standard dörr-
handtag är en förkromad knopp. Som tillval finns ett avlångt trähandtag i asp, tjäral 
eller värmebehandlad asp.

Dörrstorlekarna 8 x 21 och 9 x 21 rekommenderar vi för i grovkök och tvättrum. Dör-
rar med satinglas lämpar sig som mellandörr, då dess matta yta förhindrar insyn mel-
lan rummen. Vid montering som mellandörr, lämnas en spalt på några centimeter från 
golvet.

Dörr med aluminiumkarm
Harvias dörr med aluminiumkarm är en utmärkt lösning för ångrummet eller bastun. 
Dörren är designad för förhållanden som ställer höga krav på materialets fuktbestän-
dighet. Dörrhelhetens aluminiumkarmar är antingen gråa, vita eller svarta. Tack vare 
tätningen kommer inte ångan utanför ångrummet eller bastun. Dörren med alumini-
umkarm är en långlivad och tålig lösning.

Aluminiumkarmen monteras med dolda skruvar utan synliga skruvhuvuden. Slutresul-
tatet är elegant och propert. Färgalternativen för dörrglaset är brons, rökgrått, klart och 
satin. Harvias dörr med aluminiumkarm finns tillgångliga med enkelt eller dubbelt glas. 

Med Harvias glasprodukter får du ett mjukt ljus och rymd i din bastu. De gör ditt 
bastu- och badrum enhetligt och stämningsfullt ljust. Din bastu blir individuell och 
estetiskt tilltalande. Harvias glasprodukter har utvecklats särskilt för bastubruk och 
de är enkla att montera. Materialet är härdat 8 mm tjockt säkerhetsglas. 

Hos Harvia får 
du även måttbeställda 

glasdörrar och -väggar.  
Begär offert:

offers@harvia.fi

Ge din bastu ett enhetligt utseende  
Glasväggar och -dörrar
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Legend-glasdörr
Som namnet antyder anknyter Legend-glasdörrarnas utseende till de rustika Le-
gend-bastuugnarna. Dörrens karmar består av svartbetsad furu och handtaget är 
tillverkade i svartmålat lövträ.

Färgalternativen för dörrglaset är klar, brons, rökgrå eller satin. Legend-glasdörren 
finns tillgänglig i alla standardstorlekar 7 x 19, 8 x 19, 9 x 19, 8 x 21 och 9 x 21. 
Dörren finns även tillgänglig med svartmålad aluminiumkarm.

Låsbar glasdörr
Den låsbara glasdörren lämpar sig till exempel som dörr till omklädningsrunm eller 
toalett. Den låsbara glasdörren finns tillgånglig i storlekarna: 

7 x 21 (karmmått 690 x 2 090 mm) och 9 x 21 (karmmått 890 x 2 090 mm). 

Karmen är tillverkad antingen i furu eller aluminum. Glasets färg är satin. Leveran-
sen innehåller en obehandlad 42 x 92 mm tjock karm eller 42 x 60 mm aluminium-
karm, silokontätning i karmen, säkerhetsglas, kromade gångjärn och låsmekanism 
(handtag och lås ingår ej i leveransen). Karmarna monteras några centimeter från 
golvet. Observera golvets lutning och säkerställ att dörren får plats i öppningen samt 
att dörrglaset inte tar i golvet.

Set med aluminiumlister
Med aluminiumlisterna slutför du  installationen av aluminiumkarmdörren. Listerna 
finns tillgängliga till alla glasdörrar och dubbelglasdörrar. De svarta aluminiumlister-
na är avsedda för Legend-dörrarna. Listen för den övre karmen är dimensionerad 
enligt dörrkarmens mått, sidolisterna är 2 200 mm långa och förkortas ner på plats.

GLAS-
ALTERNATIV  

Brons Rökgrå Klar Satin

Handtag: Kromad dörrknopp som  
standard. Alternativt kan du välja ett 

avlångt trähandtag.

KARM-
ALTERNATIV  

Furu Tjäral Asp Svart furu

Grå 
aluminium

Vit 
aluminium

Välj mellan dessa!
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Känslan av trygghet förbättrar bastuupplevelsen avsevärt. Det är lättare att 
koppla av då man inte behöver akta sig när man rör sig i bastun. Säkerheten 
är särskilt viktig i barnfamiljer och vanligtvis en av de viktigaste aspekterna i 
en bastu. Små barn njuter ofta av bastuvärmen precis som vuxna, men de har 
sällan tålamod att sitta still längre stunder och det är då som de farliga situa-
tionerna kan uppstå. Även när det gäller äldre bastubadare är säkerheten en 
mycket viktig del av bastubadandet. 

Undvik olyckor genom att göra rätta val
Säkerheten är en viktig del av bastuupplevelsen. I Harvias sortiment finns 
mängder av olika lösningar som ökar säkerheten. Till exempel:

Skyddsräcke för aggregatet är ett räcke av trä, som monteras runt aggre-
gatet och vars uppgift helt enkelt är att förhindra att bastubadaren kommer i 
kontakt med aggregatet. Förutom att de ger trygghet är skyddsräcken effekt-
fulla och därför rekommenderar vi att sådana installeras i alla bastur. Vem 
som helst kan vingla till när man reser sig från laven.

En skyddsvägg för aggregatet fästs direkt på aggregatets sida. En vägg som 
följer aggregatets former ger ett mer enhetligt intryck. Skyddsväggen minskar 
säkerhetsavståndet, vilket gör att aggregatet kan monteras närmare bastu-
väggen eller lavarna på ett brandsäkert sätt. Beroende på aggregatets modell 
kan en eller två skyddsväggar fästas vid det. 

Garanterat säkra bastubad
Skyddsutrustning och säkerhetsbrytare

Formula, lave av klibbal
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Säkerhetsbrytaren monteras ovanför bastuugnen. Säkerhetsbryta-
ren övervakar elaggregatets funktion alltid när det är påslaget. Om 
någonting faller ovanpå säkerhetsanordningen bryter den omedelbart 
strömmen och hindrar aggregatet från att slås på. 

Du kan även påverka säkerheten med hjälp av aggregatets styren-
het. Genom rätt placering av den separata styrenheten, den digitala 
styrenheten eller den trådlösa Spot-kontrollpanelen kan du säkerställa 
att till exempel barn inte kan råka slå på aggregatet. I Harvias sorti-
ment finns även aggregat med barnlås och traditionella modeller med 
fasta reglage.

Skyddsutrustningen fulländar designen  
– skapa stämning med hjälp av belysningen  
Snygg design och säkerhet i bastun utesluter inte varandra. I bästa fall 
kompletterar de varandra. Skyddsanordningarnas tydliga och stilrena 
design passar väl in i de moderna bastutrenderna. 

Ännu mer stämningsfull och effektfull blir din bastu när du väljer ett 
belyst skyddsräcke eller utrustar skyddsräcket, som har integrerats i 
lavkonstruktionen, med en ljusslinga.

Säkerhetsbrytare
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Skapa stämning i din bastu med belysning
Bastubelysning

Bastubelysning
Välj mellan två färgalternativ: stål och svart. I den stiliga bastubelysningen 
har man kombinerat stål och trä. Måtten är 230 x 180 x 90 mm (bredd x 
höjd x djup). Förpackningen innehåller såväl armatur som skärm. Skydds-
klass IP44, glödlampa E14 (max. 40 W) ingår inte i leveransen. 

LED-ljusslinga
Med den indirekta belysningen från LED-slingan skapar du en varm stäm-
ning i bastun. LED-slingan lämpar sig för integrering i bastuns lave, till ex-
empel i ryggstödet eller på övre lavens framkant. Ljusslingan skräddarsys 
efter lavarna. Den högsta tillåtna monteringshöjden för belysningen är 1 
600 millimeter. Leveransen innehåller ljusslingorna, anslutningskablar till 
transformatorn, kopplingsplint och transformator (230 V/12 V). Transfor-
matorn ska monteras i en IP44-klassificerad box och högst 500 mm ovan-
för golvet. En transformator räcker till 10-meters ljusslinga.

Belyst skyddsräcke
Harvias belysta skyddsräcken ger förutom ljus även trygghet i bastun. 
Skyddsräckets LED-ljusband lyser upp aggregatets stenar. Skyddsräcket 
är formgivet i värmebehandlad asp och ger en stilig och behaglig berö-
ringsyta i bastuinredningen.
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Belyst infällningsram
Den belysta infällningsramen passar perfekt för ett aggregat som är infällt 
i laven. Infällningsramen är tillverkad i rostfritt stål och fungerar även som 
skydd mot värmestrålning. Tack vare ramen behöver insänkningsöppning-
en bara göras en aning större än bastuaggregatet, vilket gör att helheten 
ser enhetlig ut. Det uppåtriktade LED-ljuset framhäver stenarnas skrovliga 
ytor och ger bastubadet en helt ny glans. 

Belyst stäva – ett imponerande kärl för bastuvatten
Harvias belysta stäva är ett modernt och praktiskt kärl för bastuvatten. 
Den skapar en stämningsfull belysning i bastun, precis där som det be-
hövs. Den belysta stävan kan antingen fällas in i bastulaven eller monteras 
på laven – på så sätt har stävan även alltid en egen plats i bastun. Under-
lagets LED-ljuskälla lyser upp stävan jämnt och stävan ger även ett mjukt 
ljus till sin omgivning. Stävan är tillverkad av en optisk plast som effektivt 
bryter ljuset. Stävan kan enkelt lyftas från underlaget för påfyllning och 
rengöring. Tack vare det separata underlägget är även belysningsanord-
ningens elektriska delar helt skyddade.

Luminous-fiberoptik – stilig belysningslösning
Med fiberoptiken i Harvia Luminous-serien kan du skapa stiliga belys-
ningslösningar i bastu och ångrum. Den böjliga fibern kan användas för att 
skapa en vacker stjärnhimmel eller belyst figur på bastuns väggar och tak. 
Luminous-fiberbelysning finns tillgänglig i olika sammansättningar.
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Infällningsramar för bastuaggregat
Med en stiligt utformad infällningsram kan du fälla in aggregatet i lavkon-
struktionen för ett elegant och snyggt utseende. Infällningsramen är till-
verkad av rostfritt stål. Mer information om aggregatspecifika infällnings-
ramar på www.harvia.com.  

Bastuhögtalare
Med Harvias bastuhögtalare skapar du en fin stämning i din bastu. Genom 
att ansluta högtalarna till valfri ljudkälla, kan du njuta av önskad musik i 
bastuutrymmet. Harvias bastuhögtalare är helt vattentäta och lämpar sig 
väl för fuktiga utrymmen, då deras IP-skyddsklass är IP65. Färgalternati-
ven är vit och stål. Kom ihåg att planera ledningarna innan du börjar sätta 
upp panelen. Tips! Genom att installera högtalare i bad- och omklädnings-
rummet, kan du njuta av musiken överallt.

Stenvägg
Med hjälp av Harvia-stenvägg skapar du enkelt och ekonomiskt en elegant 
helhet av din bastu. Stenväggen är ett färdigt element, som du kan fästa 
bakom bastuaggregatet eller täcka ett hörn. Stenväggen fästs direkt på 
panelen. Stenväggens keramiska plattor är högkvalitativa stenimitationer. 
Aluminiumskenorna ger bastun ett elegant utseende. Stenväggen är en 
detalj, som drar blickarna åt sig. Produktens totala storlek är bredd 534 x 
höjd 2 040 x djup 15 millimeter.

Ett väggmonterat aggregat fästs  genom det borstade stålet i stenväggens 
nedre del, och resultatet blir snyggt.

Fullända din bastuupplevelse
Tilläggsutrustning

Lavar av värmebehandlad furu med badau-
tomaten Autodose som tilläggsutrustning 
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Upplyst skyddsvägg av glas för  
väggmonterade bastuaggregat
Harvias skyddsvägg av glas (HSW5L/HSW5) rekommenderas för att öka 
säkerheten för bastubadare runt väggmonterade bastuaggregat. Den här 
vackra och luftiga skyddsväggen är tillverkad av Optiwhite-glas och är ett 
komplement till din bastuinredning. Denna skyddsvägg av glas är tem-
pererad och är säker att använda. Skyddsväggen reflekterar det mjuka 
LED-ljuset elegant och kompletterar stämningen i din bastuinredning. 
Skyddsväggen av glas finns även tillgänglig utan belysning.

Infällningsram för väggmonterade bastuaggregat
Harvia Infällningsram HSW1 passar perfekt exempelvis vid infällning av 
aggregaten The Wall E eller EE i laven. Denna infällningsram i rostfritt stål 
fungerar även som värmeskydd. Infällningsöppningen behöver bara göras 
en aning större än bastuaggregatet, vilket gör att helheten ser enhetlig ut. 

Badautomat Autodose
Glöm stävan och skopan, här kommer badautomaten. Sitt eller ligg på la-
ven i lugn och ro, ett knapptryck och vattnet fräser till på aggregatet – med 
eller utan doft. Offentliga bastur har nytta av den jämna luftfuktigheten 
och det enkla sättet att kasta bad.

Apparaten består av en huvudenhet och styrknappar. I leveransen ingår en 
tryckknapp för vatten och en tryckknapp för vatten-doftblandning. Anlägg-
ningen fungerar antingen automatiskt med vissa intervaller eller när man 
trycker på knapparna. När autodose är i automatiskt läge och man doserar 
vatten på stenarna genom att trycka på knappen, börjar nedräkningen till 
nästa automatiska dosering om från början.

Designrör för badautomaten Autodose
De stiliga och moderna designvattenrören för badautomaten Autodose 
monteras ovanför aggregatet. Det diskreta specialmunstycket sprider vatt-
net över ett stort område och erbjuder optimal njutning.

Designrörens enkla utformning passar in i olika bastuinredningar. Rören 
kan också integreras genom bastuns väggpanel, så att de är utom synhåll 
och bastuinredningen blir prydlig.

Designrören lämpar sig för aggregat i olika storlekar, och avstånden kan 
justeras enligt aggregatets storlek. Designrören kan användas tillsammans 
med Harvias badautomat Autodose, men även utan den (kräver separat 
vattenstyrning).
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Storslagen stämning  
med små detaljer
Bastutillbehör och -textilier

Legend-bastutillbehör
I bastutillbehören i serien Legend ingår stäva, skopa, termometer, 
bärbar vedställning och klädhängare. Stävan, skopan och vedställning-
en har handtag av trä som inte blir heta i bastuvärmen. Termometern 
och klädhängaren är tillverkade av värmebehandlad asp med svarta 
ståldetaljer. Alla bastutillbehör i serien Legend andas äkta hantverk.

Set med bastutillbehör
Harvia Set med bastutillbehör innehåller en stäva och en skopa i rost-
fritt stål samt en fukt- och temperaturmätare med tydlig display. Har-
vias bastuset passar i bastun som vattnet på de heta stenarna och ger 
bastuinredningen det där lilla extra. Rostfritt stål tål variationer i fuk-
tighet och temperatur väl och är därför ett hållbart material även i tuff 
användning. Handtagen är av trä som inte blir hett och är behagligt att 
ta i. Harvias bastuset är dessutom ett utmärkt gåvotips.

Bastustäva
Harvias stävor (4/7 l) och bastuhinkar i trä är väl utförda kvalitetsar-
beten. Kärlets inre del i plast förlänger dess livslängd och underlättar 
rengöringen.

Bastuskopa
Bastuskopan av trä kan behandlas med produkter som lämpar sig för 
bastuns träytor. Skopans längd är 36/48 centimeter. I ändan av skaf-
tet finns en ögla för upphängning. Glöm inte att låta skopan torka efter 
varje bastubad.

Bastudofter
Harvias bastudofter ökar stämningen och ger underbara upplevelser. 
Med Harvias bastudofter som innehåller eteriska oljor skapar du precis 
en sådan stämning i bastun som du vill ha för stunden. I sortimen-
tet finns dofterna eukalyptus, citrus, björk, tall, pepparmint och äpple.

Pall
Pallen är tillverkad av klibbal. Du kan behandla pallen med produkter 
avsedda för bastuns trämaterial.

Sauna Care Set
Genom att behandla träytorna regelbundet förlänger du livslängden på 
din bastu. Harvia Sauna Care Set är framtagen för skötsel av bastuns 
träytor samt för rengöring av bastun. I setet ingår rengöringsmedel 
för bastun, paraffinolja samt tvättsvamp/applikator, skyddshandskar 
och sandpapper.

Tips!
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Harvia by Luhta textiler
Harvia har stått för sköna bastubad i 70 års tid. I bastun blir 
människor naturligt avslappnade och jämlika och kan njuta någ-
ra av livets mest uppfriskande stunder. Harvia garanterar – till-
sammans med Luhta – en perfekt bastustund med bastutexti-
lier som är enkelt eleganta och tidlösa. Bastutextilierna gör det 
snabbt och lätt att ge tvättrum och bastu en ny air.

Den högklassiga bomulls-linblandningen med våffelmönster 
känns behaglig mot huden och ger bastutextilierna en modern, 
naturlig touch. Bastutextilierna i kollektionen Harvia by Luhta 
torkar snabbt efter användningen och behåller sina produkte-
genskaper och färger mycket väl. Oberoende av temperatur och 
fukthalt känns Harvia by Luhta-textilier alltid behagliga mot hu-
den.

BADLAK AN 
SAC80303

80 x 160 cm

SITTHANDDUK 
SAC80302

45 x 150 cm

SITTHANDDUKSSET
(2 kpl)

SAC80301 
45 x 50 cm

BASTUDYNA
SAC80300
22 x 40 cm

BASTUKILT
SAC80304

70 x 150 cm

75% bomull, 25% lin, tvättas 60°C

Praktiska och eleganta bastutextilier 
fulländar bastubadet
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INFRABASTUR OCH HYBRIDBASTUR

Vi kombinerade den innovativa och hälsofrämjande infraröda tek-
nologin med finländsk design i en form som enkelt kan sättas ihop. 
Harvias infrabastur ger hälsolyx i hemmet, på spaanläggningar, på 
gym och överallt där människorna vill uppleva en perfekt harmoni 
mellan kropp och själ.
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Harvia Radiant 
-infrakabin
Infrakabinens värme baseras på värmeelement som produce-
rar långvågig, torr värme. Den påverkar djupt in vävnaden och har 
många goda påverkningar. Värmen är en likadan god värme som so-
len producerar och därför har användningen av infrakabin och ljuste-
rapi många liknande inverkningar.

En investering för det egna välmåendet
Infraröd värme har en liknande inverkan som motion. Den ökar och 
stimulerar blodcirkulationen, får muskler att slappna av, förbränner 
kalorier, avlägsnar och lindrar stress samt ger både fysisk och psykisk 
avslappning. Infraröd värme uppfriskar och ger fart för muskulaturen 
och är då en utomordentlig uppvärmningsform före en träningspass 
såsom efteråt har värmen en skön återhämtnings- och lungnande 
verkan.

Infrakabinen kan användas dagligen. Lämplig längd för en behand-
ling är cirka 30 minuter. Temperaturen kan justeras till maximalt 65 
grader. För att få infrakabinens mångsidiga positiva inverkningar re-
kommenderar Harvia att man använder infrakabinen cirka tre gånger 
per vecka. Eftersom svettning och avdunsting är mycket större i hö-
gre temperarurer i en infrakabin ska du komma ihåg att dricka vatten 
både före och efter.

Snabbguide för användare av Radiant infra:
• Skydda bänkar och golv med handduk.  
 Man svettas mycket i en infrabastu så golvet  
 och bänkarna kan vara bra att skydda från överflödig fukt.
• Håll luftventilerna öppna under användningen av infran.  
 En riklig luftcirkulation säkerställer att värmeelementen  
 håller sig påslagna konstant.
• Infraröd värme påverkar effektivast på bar hud. om du är  
 lindad i en handduk, hindras en del av värmen  
 från att tränga sig in i vävnaderna.
• Drick mycket vatten. Den torra infrakabinen  
 ökar vätskeavdunstningen märkbart.
• En lagom längd för en användningsintervall är ca. 30 min. ta  
 med någonting att läsa och sätt på infran och favoritmusik.  
 reservera tid för avslappning och njut av den behagliga värmen!

SGC0909BR
• 4 värmeelement
• Rymmer en person
• storlek 900 x 900 x 1910 mm (b x d x h)
• Vikt 82 kg
• Effekt 1340 W
• Säkringsstorlek 10A, jordat uttag

SGC1210BR
• 5 värmeelement
• Rymmer två personer
• Mått 1200 x 1050 x 1910 mm (b x d x h)
• Vikt 117 kg
• Effekt 1820 W
• Säkringsstorlek 16A, jordat uttag
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Hybridbastu
En hybridbastu är en kombination av den traditionella bastun och infrabastun i 
samma utrymme. En befintlig bastu kan lätt och förmånligt omvandlas till en hy-
bridbastu. Vänd dig till Harvias bastuplanerare och förnya din bastu till en modern 
hybridbastu med dubbla hälsofördelar.

Kombinera bastuns värme och hälsofördelarna  
i den infraröda strålningen 
 
Den infraröda strålningen värmer upp musklerna och kroppen snabbare och mer 
effektivt än den traditionella bastun. Den högre temperaturen i en traditionell bastu 
garanterar å sin del en mjuk bastuupplevelse.

En hybridbastu där badaren samtidigt njuter av både bastuugnens bad och den in-
fraröda värmen har en maxtemperatur på 70 grader. I en hybridbastu kan du njuta 
av tufft bad i en högre temperatur genom att inte använda den infraröda strålning-
en. Om bastubadaren däremot endast vill njuta av den infraröda behandlingen väljer 
hen den infraröda bastun som sin badform. Hybridbastun förenar alla bastubadets 
former till en oas för välmående.

Mer information om hybridbastur på www.sentiobyharvia.fi.

Hybridbastu med Solide lave av 
vitbetsad gran
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BADRUMSBASTU

Drömmen om en egen bastu är enkel att förverkliga. Harvias bad-
rumsbastur är, precis som namnet säger, särskilt planerade för 
badrummets fuktiga och små utrymmen. Badrumsbasturna består 
av tydliga element, som på bara några timmar smidigt kan monte-
ras i våtrum utan hjälp av en professionell montör. Du behöver inte 
ansöka om bygglov, bygga ut ditt badrum, ändra på ventilationen 
eller förnya fuktspärren. 
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Bra att veta:
• Badrumsbastun är måttsatt för att passa i  
 badrum, exempelvis istället för ett badkar.

• Enkel montering med element.

• Kräver inget byggnadslov. I lägenheter (Finland) behöver  
 man informera bostadsföreningen om förändringsarbete.

• OBS! när badrumsbastun monteras i badrummet  
 (med befintlig ventilation), krävs ingen separat ventilation.

• Om badrumsbastun kopplas direkt till byggnadens  
 ventilation, behöver man se till att badrummet  
 har separat ventilation.

• Bastuns vägg- och takelement är tillverkade i vatten- och 
 värmeisolerande specialskiva.

• Aggregatet ansluts med stickpropp till badrummets 
 jordade uttag (säkring 16A). Kräver ej elinstallationsarbete.

• Mer info www.harvia.com
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Bra att veta:
• Badrumsbastun är måttsatt för att passa i  
 badrum, exempelvis istället för ett badkar.

• Enkel montering med element.

• Kräver inget byggnadslov. I lägenheter (Finland) behöver  
 man informera bostadsföreningen om förändringsarbete.

• OBS! när badrumsbastun monteras i badrummet  
 (med befintlig ventilation), krävs ingen separat ventilation.

• Om badrumsbastun kopplas direkt till byggnadens  
 ventilation, behöver man se till att badrummet  
 har separat ventilation.

• Bastuns vägg- och takelement är tillverkade i vatten- och 
 värmeisolerande specialskiva.

• Aggregatet ansluts med stickpropp till badrummets 
 jordade uttag (säkring 16A). Kräver ej elinstallationsarbete.

• Mer info www.harvia.com

Observera vid montering:

• Höjden av bastur med justerbara tassar är 2080 mm. Rekommenderad installationsmån ovanför bastun är 100 mm.
• Minsta rumshöjd för bastu med fiberbelysning är 2250mm
• Beroende på modell, bör man lämna monterngsutrymme på ca. 20mm i djupled och bredd. 
• Obs! Utrymmet i badrummet räknas enligt det minsta utmätta måttet. 
• Bastun monteras i ett gödkänt våtutrymme.
• För ytterligare instruktioner, se monteringsanvisningen.

Bastu till ditt befintliga badrum
Efter en hetsig dag längtar man efter ett avslappnande bastubad. En avslappningsstund på bastulaven 
ger ny energi och en skön känsla. Drömmen om en egen bastu är lätt att förverkliga. Harvias badrums-
bastur är, som namnet avslöjar, designade speciellt för badrummets små och fuktiga utrymmen.

Badrumsbastun passar din befintliga bastu. Du behöver inte bygga ut badrummet, göra förändringar i 
ventilationen eller lägga nytt våtskikt. Badrumsbastun kräver inget bygglov eftersom den klassas som en 
möbel. I lägenheter behöver man ofta be bostadsföreningen om lov för förändringsarbete.

Badrumsbastun monteras i våtutrymmen. Konstruktionen är en separat självbärande och tät enhet som 
står självständigt utan att den behöver förankras i badrummets konstruktioner. Vägg- och takelementen 
är tillverkade i fukt och värmeisolerande specialskivor och anpassar sig även som en duschvägg.

Bastun är snabbt klar för avändning
Den lättmonterade badrumsbastun monteras enkelt på ett par timmar utan bygghjälp. Bastun levere-
ras i monteringsfärdiga element. Leveransen innehåller allt från väggar och tak till bastuslev. Elementen 
lyfts på plats så att ban börjar från den bakre väggen. Väggarna och taket fogas samman och tätas med 
silikon. Elarbeten eller elektriker krävs inte utan aggregatet kopplas till ett vägguttag med stickpropp. Du 
kan montera bastun själv eller be återförsäljaren om monteringsassistans.

Alla Harvia-badrumsbastur tillverkas i Harvias bastufabrik i Mellersta Finland. I produktionen används 
enbart högkvalitativa material. Alla bastur testas i fabriken innan de levereras.

Genomskärning av 
konstruktionen: 

1.  Badrummets vägg 
2.  Fuktspärr + ytmaterial/kakel 
3.  Luftspalt 
4.  Bastuns stomme,  

isolerande, 30 mm 
5.  Luftspalt mellan panelerna, 9 mm 
6.  Träpanelelement
7.  Stänkskydd 

Vattenbeständig vägg 
konstrukstion utan kallbrygga

Lufttätt fuktspärr

Penelering som vid  
behov lätt kan bytas ut

Utrymmet runt och under  
bastun är beklätt med kakel 
och därför helt fuktisolerat

Glasfronten skapar en 
känsla av mer utrymme

Bastuaggregat, stickkontakt
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Harvia SmartFold 
-badrumsbastu
Effektivt användande badrummets utrymme
Här börjar en ny era inom användandet av badrummets utrymme. Harvias nya 
badrumsbastu SmartFold som går att vika ihop och omvandla tar golvutrymme 
endast när den används. SmartFold är en verklig livscykelbastu som passar alla 
användare i olika livsskeden.

Det finns alltid användning för fria kvadratmetrar
När bastun är hopvikt är det lätt att ordna svängrum enligt gällande bestäm-
melser i tvättrummet. Jämfört med en traditionell bastulösning sparar du upp 
till flera kvadratmeter. Kvadratmetrarna i våtrum är relativt dyra att bygga. Det 
kan därför vara mer lönsamt att utnyttja det utrymme som blir över i de övri-
ga rummen.

Harvia SmartFold gör det möjligt att använda badrummet som ett effektivt 
hemvårdsrum. Du får ledigt utrymme för tvättställning, strykjärn eller till ex-
empel för att byta krukväxternas mull när hälften av bastuns golvkvadrat-
metrar tas i bruk som extra utrymme.

En tillgänglig bastu för alla användare
En ung familjs vardag underlättas tack vare utrymmesbesparingen men även tillgängligheten och senioranvändarna 
har tagits i beaktande. När bastulaven förblir i det övre läget kan man komma in med rullstol i bastun och om det är 
svårt att komma upp på den övre laven kan man lämna SmartFold-bastuns övre lave uppe och njuta av värmen på 
den nedre laven.

Aggregatet som är designat särskilt för SmartFold ger värme ända nerifrån. Aggregatets effekt är 3,6 kW 

(230 V 1N˜) och kopplas med stickpropp i ett jordat vägguttag i badrummet. Detta ger flexiblitet för elplaneringen. 
SmartFold är energieffektiv: tack vare den måttliga aggregateffekten och kapaciteten samt den effektiva isoleringen 
sparar du uppvokt till 40 procent el i jämförelse med en traditionell bastu. Säkerhetsanordningen ser till att aggrega-
tet kopplas på endast när bastun är öppen. Det är lätt att använda vikningsmekanismen och SmartFold är snygg även 
när den är ihopvikt.
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Leveransinnehåll:
• Harvia Unio bastuaggregat
• LED-belysning
• Insynsskydd mellan taket (värmebehandlad asp)
• Bastutillbehörsset, rostfritt stål  
 (inkl. skopa, stäva, hygro-/termometer).
• Lave material värmebehandlad asp 
 och väggpaneler i asp STP 70x15

Extrautrusning:
• Vägg- & takpaneler  
 i värmbehandlad asp
• Stödräcke
• Stödräcke på utsidan av bastun

Gångjärn

Vattenbesändig vägg-
konstruktion utan kallbygga

Lufttät fuktspärr

Aggregatet kopplas med 
stickpropp till jordat uttag
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Harvia Sirius 
-badrumsbastu
Harvia Sirius är en stilig och modern bastumodell med 
mycket glasytor. Även i den mindre modellen är lavarnas 
bredd över en meter, så två badare kan samtidigt njuta av 
Vega Compact-aggregatets värme. Bastun har lavar i två 
nivåer och en pall. Materialet i bastuns standardutförande 
samt Formula-lavarnas och väggpanelens material är klib-
bal. Det finns flera olika materialalternativ och inredningen 
kan bytas ut mot lavemodellen Harvia Exclusive. Bastuns 
vattentäta yttervägg kan som sådan användas som dusch-
vägg vid behov. Ytterväggen kan tapetseras eller kaklas. 
Hörnmodellen av Sirius-bastun ryms enkelt även i trånga 
badrum.

Extra utrustningar:
• Harvia Formula -lavemodell, asp
• Harvia Exclusive Air -lavemodell, alternativa  
 material asp, tjäral, värmebehandlad asp
• Panelalternativ: asp eller värmebehandlad asp
• Fiberbelysning, 6 fibrer. Ansluts med egen  
 stickpropp till uttaget, utan strömbrytare.  
 Obs! Rummets minimum höjd 2250 mm.  
• Toppgaller, standardhöjd 300 mm.  
 Specialmått bör nämnas vid beställning.  
 Tillverkat i samma material som laven.
• Täcklist, bredd 75 mm, vit, kan vid  
 behov monteras på bägge sidor av bastun. 
• Bronsfärgade glas

Leveransinnehåll:
• Vatten- och värmeisolerande,  
 fuktbeständiga väggkonstruktioner
• Vit stomme
• Harvia Formula -lavemodell, tjäral
• Paneler i tjäral
• Harvia Vega Compact -aggregat (BC35)  
 3,5 kW, (16A 230V 1N˜, jordad 5 m  
 kabel, med stickpropp), bastustenar 
• Helglasad fron i klarglas
• Luftventil
• Stäva, skopa, termo- och  
 hygrometer i rostfritt stål
• Monteringsanvisningar  
 tillbehör för montering

Monteringsexempel av modell 
Sirius SC1111K

Harvia Sirius, suora- ja nurkkamalli Bastuns höjd 2080 mm.
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Leveransinnehåll:
• Vatten- och värmeisolerande,  
 fuktbeständiga väggkonstruktioner 
• Installationsram
• Vit stomme
• Lave och paneler i tjäral
• Harvia Vega Compact -aggregat (BC35)  
 3,5 kW, (16A 230V 1N˜, jordad 5 m kabel,  
 stickkontaktsanslutning), bastustenar
• 4-delade skjutdörrar, med i klarglas
• Luftventil
• Stäva, skopa, termo- och hygrometer i rostfritt stål 
• Monteringsanvisningar och tillbehör för montering

Harvia Capella 
-badrumsbastu
Capella-bastun är lämplig för två personer och får plats i 
utrymmet  för ett normalt badkar. Capella ryms i ett 145 cm 
brett utrymme och djupet behöver inte vara mer än 90 cm. 

Capella-badrumsbastuns lavar, fotpall och paneler är till-
verkade i al. Glasdörrarna gör att bastun är ljus och känns 
rymlig.

Capella finns tillgänglig som spegelvänd. Ange vilken sida du 
vill ha aggregatet på vid beställning (höger/vänster).

Harvia Capella Bastuns höjd 2080 mm.

Extra utrustningar:
• Fiberbelysning, 6 fibrer. Ansluts med egen  
 stickpropp till uttaget, utan strömbrytare.  
 Obs! Rummets minimum höjd 2250 mm 
• Toppgaller, standardhöjd 300 mm. 
 Specialmått bör nämnas vid beställning.   
 Tillverkat i samma material som laven.
• Täcklist, bredd 75 mm, vit, kan vid  
 behov monteras på bägge sidor av bastun.
• Bronsfärgade glas
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UTOMHUSBASTU

Gör din gård till den bästa platsen att tillbringa din tid på med en 
gårdsbastu. I en gårdsbastu kan du njuta av modern stugstämning 
och tillbringa avkopplande stunder tillsammans med dina nära och 
kära. Runt bastun kan du även bygga en trivsam bekvämlighetszon 
med sommarkök, badtunna eller jacuzzi. Utformningen av Harvias 
designbastur passar väl in även i moderna bostadsområden.
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Solide utomhusbastu

En ny dimension i ditt hem
Med designbastun Harvia Solide kan du njuta av ditt hem på ett helt nytt sätt. Den unika designbastun 
är mycket mer än en vanlig bastu. Den eleganta men okomplicerade designen passar utmärkt även i 
nya bostadsområden. Du kan måla bastun på utsidan med en färg som matchar ditt hus. Designbas-
tun Harvia Solide kommer i tre olika storlekar som gör det möjligt för dig att välja den lösning som 
bäst passar för dig.

För dig som uppskattar design
I designbastun Harvia Solide förenas urtida bastutraditioner med fräsch och modern design. 

I designbastun fyller man bastuugnen med ved utifrån, ugnen fungerar då som en öppen spis på an-
dra sidan väggen. En genomskinlig Duo-glasväggen i vit satinglas är en stilig inredningsdetalj men gör 
det även möjligt att dela ljus och värme mellan bastun och rummen i huset.

Kan monteras på en dag
Harvia Solide är en bekväm lösning på utomhusbastu. Designbastun levereras som en helhet utan 
fundament och den är lätt att montera. 

Vid frågor gällande byggnadstillstånd kontakta byggnadsmyndigheterna i din kommun eller stad eller 
fråga mer av oss!
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Välj den bastu som passar dig bäst

För ytterligare information besök harvia.com

Leveransinnehåll
• Väggar
• Bastuns gol
• Tak i råspont
• Fönster och dörrar
• Bastuinredning (Solide eller Scala)
• Bastuugn Legend 240 Duo
• Leveransen innehåller tillbehör  
 för montering och fogmassa

• Verktyg som behövs: hammare, borrmaskin,  
 fogspruta, mattkniv, såg, slippapper, metallsåg 
 / vinkelslip (ingår ej i leveransen)
• Bygglov, fundament eller avlopp 
 ingår inte i leveransen
• Takpapp och veranda ingår inte i  
 leveransen, men finns tillgängliga som tillval.
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Solide Compact utomhusbastu

Stugstämning på din egen gård
Harvia Solide Compact är en gårdsbastu som har designats av Vesa Vehmaa, direktör för Harvias 
bastufabrik. I denna bastu förenas finsk bastutradition med modern, skandinavisk design. Den kom-
pakta designbastun skapar stugstämning på din gård även mitt i stan. Runt bastun kan du bygga en 
trivsam bekvämlighetszon med sommarkök, badtunna eller jacuzzi. 

Gårdsbastun Harvia Solide Compacts stilrena och avskalade design passar även in i moderna miljöer. 
De eleganta ytterväggarna är tillverkade av ljus gran. I gårdsbastun kan 3–4 personer bada samtidigt. 
Bastuns hjärta är ett Harvia 20 Pro-aggregat som garanterat ger mjukt fuktiga bastubad. Designbas-
tun levereras utan fundament och är lätt att montera.
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Leveransinnehåll
• Harvia 20 Pro-ugn 
• Skyddsunderlag för eldstad, svart 
• Skyddsskärm för Harvia 20 Pro, komplett skydd 
• Stålskorsten 1,5 m 
• Förlängningsstycke till stålskorsten 0,5 m 
• Bastustenar 
• Golvplåt

Golv:
• golvbjälkar av väderbeständiga plankor
• golvbrädor: 80 x 19 mm, gran
• golvbjälkarnas tjocklek 40 mm, gran
• brädor för ytterhörn 80 x 20 mm, gran

Väggar:
• hyvlad gran, tjocklek 40 mm
• hyvlade in- och utvändigt
• hörnskivor, obehandlad gran
 

Tak:
• takbjälkar 130 x 40 mm, gran
• brädor för innertak, gran
• yttertak, spontbrädor
• vindskivor
• monteringstillbehör: sprintar, monteringslim
 

Altan:
• bärande rambalkar och altanbrädor
• skyddsgaller, obehandlad gran  
 (2 st. höga, 1 st. lågt)
 
 
Bastu:
• lavar av gran (övre lav, undre lav, pall, fotstöd, ryggstöd)
• leveransen inkluderar även lavstöd och fästanordningar
• bastufönster med träkarm, värmeglasfönster
• ytterdörr med träkarm och värmeglas (låsbar)
• ventilationsluckor (2 st.) och ventilationsgaller (2 st.)
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FÖR PROFFSEN

När det är fråga om en bastu eller en spahelhet ska du vända dig till 
Harvia. Vi hjälper dig under projektets samtliga faser med allt från 
inledande planering till leverans och service. Våra erfarenheter av krä-
vande objekt, världens bästa produkter och komplett service hjälper dig 
att lyckas med ditt projekt. 
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Bastu- och spahelheter

Representationsbastur, spa- och hotellobjekt  
Harvia tillverkar skräddarsydda bastuinredningar även för stora utrymmen och objekt, såsom 
spaanläggningar och hotell. Vi planerar lavar och väggpaneler individuellt efter önskemål, rit-
ningar och offertförfrågningar. Harvias yrkesskicklighet och bastuteknologi utgör alltid grunden 
och kvalitetsgarantin för planeringen av unika bastur. Harvia har även stadiga aluminiumramar, 
på vilka lavarna fästs med hjälp av konsoler i aluminium. Lavarna kan ställas att stå eller lyftas 
bort vid rengöring. Lavarnas kan även enkelt förnyas utan att själva ramen behöver bytas ut.

Harvia-infrakabiner
Med hjälp av Harvia kan du på ett enkelt och tillförlitligt sätt erbjuda dina spa-, hotell- eller gym-
gäster infrakabinens behagliga värme. Vi har levererat infrakabiner internationellt i över tio år 
redan. Utifrån vår erfarenhet skräddarsyr vi lyckade infralösningar exakt efter dina behov. Alla 
våra bastumodeller kan göras till infraversioner med exakt den inredning, de infraröda radiatorer 
och möbler som bäst passar objektet i fråga. Våra infraröda radiatorer är enkla att montera och 
kan enkelt styras med hjälp av en digital pekskärm. Infrakabiner blir allt populärare, eftersom 
folk är allt mer intresserade av sin hälsa och sitt välbefinnande. Man vill ofta uppnå hälsoeffekter 
även när man besöker spaanläggningar eller till exempel gymmets eller hotellets bastuavdel-
ning. De långa infraröda vågorna förknippas med hälsa och en känsla av välbefinnande. Känslan 
är densamma som man upplever ute i naturligt solsken, men utan de risker som UV-strålning 
medför. 

Hos Harvia hittar du allt du behöver för dina bastuprojekt, oavsett om det 
handlar om en traditionell bastu, en infrakabin, ett ångrum, ett spa eller 
en hybridbastu. Våra experter hjälper dig både med planeringen och valet 
av produkter. Du kan utnyttja vårt kunnande och vår expertis under pro-
cessens samtliga skeden.  
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Harvia-hybridbastur
I en hybridbastu kombineras den traditionella bastun med den moderna infrakabinen, och i samma 
bastu kan det finnas både ett bastuaggregat och en infraröd radiator som värmekälla samtidigt. I 
hybridbastun är syftet med aggregatet att skapa en behaglig värme och lämplig luftfuktighet i mil-
jön samtidigt som den infraröda radiatorn skapar värmestrålning som riktas exakt mot bastuba-
daren. Hybridbastur är flexibla att använda. Den infraröda radiatorn och aggregatet kan användas 
antingen tillsammans eller separat. Det är enkelt att uppgradera en befintlig bastu till en modern 
hybridbastu som fördubblar hälsoeffekterna. I sådana fall lägger man till infraröda radiatorer och en 
styrenhet. Om du vill använda samma styrenhet även för bastuaggregatet ska du välja en styrenhet 
som fungerar för båda. 

Harvia-ångrum
Ångrum skiljer sig från den traditionella finländska bastun genom att temperaturen är lägre och 
fukthalten mycket högre i dem. I ett ångrum stiger luftfuktigheten till hundra procent medan tem-
peraturen ligger mellan 40–45 grader. I stället för ett aggregat består ångrummets värmekälla av 
en ånggenerator. I ångrummets värme och fuktighet slappnar musklerna av och blodcirkulationen 
ökar. Den sköna och avkopplande stunden gör att stressen effektivt försvinner och du får lugn i sin-
net. Harvia erbjuder paketlösningar som du enkelt bygger avslappnande ångrum av. Hos oss hittar 
du ångrumselement, ånggeneratorer, styrcentraler och belysning. 

Harvia Spa Modules
Harvia Spa Modules är ett effektivt sätt att bygga inredningar och konstruk-
tioner för spamiljöer i alla storlekar. Vi har konstruktionsmodeller för såväl 
stora spaobjekt som spaoaser i privata hem. Lösningen innehåller vanligt-
vis väggar, tak och bänkar till ångrummet – men tillverkningssättet tillåter 
nästintill alla möjliga former. I leveransen ingår bland annat vägg-, tak- och 
sitskonstruktioner som monteringsfärdiga moduler. Modulerna monteras på 
plats, varefter ytorna jämnas ut och förses med vattenisolering, kakel och 
klinker. De monteringsklara modulerna gör det enkelt att bygga spaobjekt. 
Det enda beställaren behöver bry sig om är vattenisolering och kakelsättning. 
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Lapland Hotels Bulevardi är det tredje stadshotellet i hotellkedjan Lapland 
Hotels, i vilket ett omfattande bastuprojekt genomfördes tillsammans med 
Harvia. Hotellkedjans stil kännetecknas av en kombination av lappländsk 
stämning och modern inredning. 

Hotellrummen i Lapland Hotels Bulevardi är större än normalt – majori-
teten är högkvalitativa sviter eller deluxerum. Harvias experter skräddar-
sydde individuella bastulösningar för rummen som bildar en väl genom-
tänkt helhet.

I det krävande projektet ingick att bygga över hundra olika bastur. Med 
hjälp av Harvias bastuplanerares kompetens och 3D-modelleringar un-
derlättades arbetet på byggarbetsplatsen betydligt. 

”Vi vill erbjuda någonting nytt och upplevelserikt. Slutresultatet blev fan-
tastiskt. Vi fick stabila och eleganta lösningar och konstruktioner – vi är 
mer än nöjda med samarbetet”, berättar Bjarne Nikkilä, projektchef vid 
Lapland Hotels. 

Hotellets samtliga bastur har Harvias lavar och Cilindro-aggregat med 
digitala styrenheter. Dessutom genomfördes speciallösningar i basturna 
som framhäver den personliga stilen. Speciellt i deluxerummen har bad-
rummet en viktig roll, eftersom det utgör närmare hälften av hotellrum-
mets yta. Rummet delas av en fantastisk glasvägg, så man kan se rummet 
från bastulaven och tvärtom.

Tuomas Tihinen, hotellchef på Lapland Hotels Bulevardi, är nöjd med 
slutresultatet: ”Gästerna gillar att vi vågar vara lite annorlunda. Vi har fått 
många kommentarer från gäster som tycker att våra bastur är de bästa 
de någonsin har besökt.”

Lapland Hotels Bulevardi, Helsingfors i  

Hundra olika bastuupplevelser
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Seth Ascetic, Taiwan   

Elegant bastuavdelning på lyxigt hälsocenter

Det taiwanesiska Seth Ascetic är ett privat lyxspa, vars välbefinnande-
tjänster erbjuder upplevelser som lugnar kroppen, sinnet och själen. Nu 
ingår även en äkta finländsk bastu i den unika servicen. 

Bastuområdet byggdes i anslutning till hälsocentret, så att avkopplande 
bastuupplevelser kan göras till en del av besöket. I bastuhelheten bygg-
des två Harvia-bastur och två ångrum, ett för herrar och ett för damer. 
Seth Ascetics önskemål var att få en bastu i flera nivåer, med lavar i olika 
höjder. 

Harvias bastuplanerare skräddarsydde lösningar efter kundens önskemål. 
Lavarnas olika nivåer byggdes genom att man kombinerade fasta lavkon-
struktioner med lösa bastubänkar. LED-ljusslingor under kanterna fram-
häver konstruktionen och nivåskillnaderna. Aggregatskyddet integrerades 
i lavarna på ett smidigt sätt. Som material till väggpanelerna och lavarna 
valdes värmebehandlad asp. 

”Vi taiwaneser värdesätter produkter av hög kvalitet och naturliga materi-
al och uppskattar den nordiska naturen. Seth Ascetic strävar efter att vara 
pionjär inom branschen för holistiskt välbefinnande och därför ville vi ha 
den finska bastun som en del av helheten”, konstaterar Karl Chi, projekt-
chef på Seth Ascetic. 

På spaavdelningen byggdes även två identiska och skräddarsydda ång-
rum. I ångrummen byggdes välvda säten som löper runt hela rummet. 
Utöver detta installerades stämningsgivande fiberbelysning i taket och un-
der sätena.
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