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Harvia on enemmän kuin sauna. Se yhdistää luonnon rentouttavat elementit 
– puun, kiven ja veden – miellyttäväksi hyvän olon keitaaksi, sinun saunak-
sesi. Katse lepää kauniilla puupinnalla, kiukaan pehmeä löyly lämmittää ihoa, 
korviin kantautuu tunnelmallinen taustamusiikki. Harvia-sauna on nautinto; 
elämys aisteillesi. 

Saunan tarjoama pehmeä lämpö tuottaa positiivisia terveysvaikutuksia. Se 
parantaa verenkiertoa, helpottaa lihaskipua sekä päänsärkyä, parantaa vas-
tustuskykyä, vähentää stressiä ja rentouttaa niin fyysisesti kuin henkisestikin.

Harvia-saunasisustuksen avulla rakennat tai remontoit saunasi helposti ja 
nopeasti. Saunasisustusmallistomme monipuolisesta valikoimasta on helppo 
valita ja tilata saunasi mittojen mukaan räätälöity ratkaisu. 

Sisusta saunastasi hyvän olon keidas
Harvia-sauna on kokonaisvaltainen ratkaisu. Saat Harvian korkealaatuiset 
tuotteet, esteettisen muotoilun ja rakentamisen helppouden samassa pake-
tissa, yhdeltä toimittajalta. Et hanki vain lauteita – vaan luot yksilöllisen ja 
laadukkaan sisustuksen saunaasi.

Lauteet ovat puuvalmiit, ne voi tilata myös valmiiksi öljyttynä. Suosittelemme 
lauteille parafiiniöljykäsittelyä.

Harvialta kaikki saunaasi
Harvian valikoimasta löydät saunaasi kaiken mitä tarvitset. Voit valita sau-
naasi Ventura-, Solide-, Scala-, Solar-, Futura- tai Formula-sisustusmallin 
ja koota saunasi sisustuksen paneeleista, kiviseinäelementeistä, lasiovista, 
tunnelmaikkunoista, kiukaista, kiuassuojista, valaistuksesta sekä kaiuttimista. 
Suurempiin saunoihin, kuten edustussaunoihin, suosittelemme Scala- tai So-
lide-saunasisustusmallia. 

Nauti olostasi
Harvia antaa 
vapauden ja 
välineet toteuttaa 
saunastasi 
kauniin hyvän 
olon keitaan.
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VENTURA
– jotain aivan uutta saunaasi 
Venturan laudeosat, selkänojat ja välisuojat on valmistettu muotoonpuristetuista, 
kerroksittain liimatuista puuviiluista. Sisustuksen urat ovat samalla tyylikkäät ja 
käytännölliset. Lauteilla on erittäin miellyttävää istua muotoillun etureunan an-
siosta. 

Ventura-saunasisustusmalli on valmistettu fumapuusta. Fuma soveltuu hyvin lau-
demateriaaliksi, sillä se säilyttää hyvin vaalean sävynsä ja kestää hyvin kuumuutta 
sekä kosteusvaihteluita. Lauteissa suosittelemme parafiiniöljykäsittelyä. 

Ylälauteiden syvyys on 550 tai 650 mm ja alalauteiden syvyysvaihtoehdot 450, 
550 tai 650 mm. Ventura-saunasisustusmalliin on mahdollista upottaa esimerkiksi 
Harvia Forte -kiuas. Tarvittaessa lauteet tuetaan päätytuella. Kulmiin on mah-
dollista sijoittaa nurkkavarjostin, jolloin selkänojien linja jatkuu kauniisti kaartuen. 
Nurkkavarjostimen taakse voi asentaa myös Harvia-valaisimen. Istuinosat ovat 
helposti irrotettavissa siivousta varten.

LAUDEMATERIAALI

Fuma
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SOLIDE
– raikkaan moderni muotoilu
Solide laudepaketissa yhdistyvät ikiaikainen löylyperinne ja raikkaan moderni 
muotoilu. Linjakkaan pelkistetyssä muotoilussa toistuu vaalean ja mustan värin 
sävykäs yhdistelmä, joka istuu uusienkin kotien ilmeeseen. Lauteet valmistetaan 
korkealaatuisesta ja kosteudenkestävästä GLT-kuusesta eli pitkittäin laminoidusta 
kerrospuusta.  Pinnat voi käsitellä sävytetyllä saunasuojalla tai -vahalla, käsittele-
mättöminä pinnat ovat vaalean kuusen sävyisiä. Solide-laudemalli on saatavana 
myös irrallisin istuinjakkaroin, jotka sijoitetaan halutulla tavalla laajalle yhtenäiselle 
alalauteelle. Lauteet räätälöidään saunan mittojen mukaan. 

Solide-mallistosta löytyy myös pihasaunoja, katso tarkemmin sivulta 34.

Puuvalmis
kuusi

Kannet Kannet KannetRunko Runko Runko

Puuvalmis
kuusi

Puuvalmis
kuusi

Solide-
värivaihtoehdot

Harmaa
kuusi

Musta
kuusi

Musta
kuusi

Musta
kuusi

Musta
kuusi

Musta
kuusi

Kuultovalkoinen
kuusi

LAUDEMATERIAALI
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SCALA
– erilainen ja konstailematon
Harvia Scala -saunasisutusmalli on konstailematon lauderatkaisu keskikokoiseen 
tai suureen saunaan. Siinä alalaude on laaja yhtenäinen taso ja lauteiden pit-
kittäinen laudoitus antaa saunaan erittäin modernin ilmeen. Scala-laudemalli on 
saatavana myös irrallisin istuinjakkaroin, jotka sijoitetaan halutulla tavalla laajalla 
yhtenäiselle alalauteelle. 

Jämäkkä laudepuu on mitoiltaan 117 x 26 mm (leveys x paksuus). Alalau-
teiden laudesyvyys on noin 500–1500 mm. Istuinjakkaran syvyys on 485 tai  
616 mm ja maksimipituus 1500 mm. Saatavana on myös jalkatuki ja suojakaide. 
Scala-lauderatkaisu räätälöidään aina saunan mittojen mukaan. 

LAUDEMATERIAALI

Tervaleppä

Haapa
Lämpökäsitelty-

haapa

Lämpökäsitelty-
mänty
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SOLAR
– tyylikkäitä yksityiskohtia 
Harvia Solar -saunasisustusmallin tunnusmerkki on säteittäinen kulmamoduuli. 
Selkänojissa ja lauteiden etureunoissa on tyylikkäänä yksityiskohtana musta raita. 
Lauteiden materiaaliksi on valittavissa abachi, tervaleppä, haapa tai lämpökäsitelty 
haapa. Selkänojat ja välisuojat ovat samaa puumateriaalia kuin lauteet. 

Ylälauteiden syvyysvaihtoehdot ovat 500 tai 600 mm ja alalauteiden 400–1500 
mm. Kaikissa lauteissa on pyöristetty massiivinen etureuna. Alalauteet voidaan 
räätälöidä saunan mittojen mukaan ja lauteisiin on mahdollista upottaa kiuas. 

Tarvittaessa lauteet tuetaan päätytuella ja nurkkiin on saatavilla yhteen sopivat 
nurkkavarjostimet, joiden taakse voi laittaa Harvian valaisimet. Lauteiden istuin-
osat ovat irrotettavissa siivousta varten. Solar-lauteilla sisustat saunasi tyylikkäästi 
unohtamatta käytännöllisyyttä.

LAUDEMATERIAALI

Lämpökäsitelty
haapa

Abachi Haapa

Tervaleppä
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FUTURA
– rohkea yhdistelmä
Harvia Futura -saunasisustusmallissa on yhdistetty puuta ja metallia – rohkea yh-
distelmä viestii tulevaisuuden saunasta. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
listat on upotettu lauteiden reunoihin. Sisustuksen rimoitus on kapea. Lauteiden 
materiaaliksi on valittavissa abachi, tervaleppä, haapa tai lämpökäsitelty haapa. 
Selkänojat ja välisuojat ovat samaa puumateriaalia kuin lauteet. 

Ylälauteiden syvyysvaihtoehdot ovat 400, 500 tai 600 mm ja alalauteiden 400–
1200 mm. Futura-lauteisiin on mahdollista upottaa esimerkiksi Harvia Kivi -kiuas, 
joka on viimeistellysti liitettävissä kokonaisuuteen ruostumattomasta teräksestä 
valmistetun upotuskauluksen avulla. 

Tarvittaessa lauteet tuetaan päätytuella. Kulmiin suosittelemme nurkkavarjostimia, 
joiden taakse voi laittaa Harvian valaisimet. Nurkkavarjostimissa on yhdistetty lau-
teiden linjan mukaisesti puuta ja metallia. Laudetasot ovat irrotettavissa siivousta 
varten. 

LAUDEMATERIAALI

Lämpökäsitelty-
haapa

Abachi Haapa

Tervaleppä
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FORMULA
– linjakas ja pelkistetyn tyylikäs
Harvia Formula on linjakas ja pelkistetyn tyylikäs saunasisustusmalli. Lauteiden 
materiaaliksi on valittavissa abachi, tervaleppä, haapa tai lämpökäsitelty haapa. 
Selkänojat ja välisuojat ovat samaa puumateriaalia kuin lauteet. 

Lauteiden syvyysvaihtoehdot ovat 400, 500 tai 600 mm. Laudepituudet räätälöi-
dään saunasi mittojen mukaan. Formula-sisustusmalliin kuuluu tarvittaessa myös 
päätytuki. Lauteiden asentaminen on helppoa, koska lauteissa ei ole erillistä run-
koa.

Lämpökäsitelty-
haapa

Abachi Haapa

Tervaleppä

LAUDEMATERIAALI
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Kuusi, STP 15 x 95
Kuusipaneelimme on terveoksaista puuta. Kestävä ja pitkäikäinen kuusi 
tuoksuu hyvälle ja säilyttää vaalean sävynsä myös vuosien saatossa. 
Puun vuosikasvut tekevät paneelin pinnasta ilmeikkään.

Paneelivaihtoehdot

Tervaleppä STP 15 x 70 / STS 15 x 120
Tervaleppä on kauniin punaruskea lehtipuu, joka soveltuu laudepuuksi 
perhekäytössä oleviin saunoihin. Materiaali vaatii jonkin verran hoitoa 
ja elää vuosien saatossa. 

Lämpökäsitelty haapa, STP 15 x 70
Lämpökäsitelty haapa säilyttää muotonsa hyvin vuodesta toiseen. 
Puumateriaalin sävy on tumma ja sen tuoksu on miellyttävä. Voit ko-
rostaa puun sävyä parafiiniöljykäsittelyllä.

Haapa, STP 15 x 70 
Haapa luo saunaasi raikkaan ja valoisan ilmeen. Pihkaamaton haapa 
on valikoiman vaalein puu. Se säilyttää tasaisen värinsä ja elää vain 
vähän kosteusvaihteluissa.

Fuma (Ventura-levy 300 x 600)
Fuma säilyttää hyvin vaalean sävynsä ja kestää hyvin kuumuutta sekä 
kosteusvaihteluita. 

Lämpökäsitelty Radiata-mänty, STS 15 x 140
Radiata on leveä, tummasävyinen paneelivaihtoehto, joka luo saunaan 
rauhallisen elegantin ilmeen.

Harvian paneeli- ja  
laudemateriaalivaihtoehdot
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Savusaunapaneeli, STP 15 x 95
Savusaunapaneeli on värjättyä kuusipaneelia, joka tuo saunaasi pe-
rinteisen savusaunan lämmintä tunnelmaa.

Laudemateriaalivaihtoehdot

Lämpökäsitelty rustiikkitervaleppä,  
STS 15 x 120
Lämpökäsitellyn rustiikkitervaleppäpaneelin pinta on harjattu ja se on 
sävyltään tumma. Saunan valaistus tuo elävän pinnan kauniisti nä-
kyviin. 

Haapa Lämpökäsitelty haapa Fuma 
(vain Ventura)

Abachi Tervaleppä Lämpökäsitelty mänty 
(vain Scala)

Puuvalmis kuusi
(vain Solide)

Harmaa kuusi
(vain Solide)

Kuultovalkoinen kuusi
(vain Solide)

Musta kuusi
(vain Solide)

Voit sävyttää paneeleita haluamasi sävyiseksi. 
Vaalen ja tasaisen sävynsä vuoksi haapapaneeli 
soveltuu sävytettäväksi parhaiten.

Tarkista puumateriaalien saatavuus tehtaalta.
Pidätämme oikeudet muutoksiin.
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Sähkölämmitteiset kiukaat

Glow 
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 näyttä-
vyyttä saunaan ja majesteettinen Glow onkin kuin kruunu lauteiden keskellä. Suuri 
kivimäärä mahdollistaa pehmeät, miellyttävän kosteat löylyt.

Kivi 
Harvia Kivi -sähkökiukaan löylyä voi säädellä pehmeästä kipakammaksi kohdis-
tamalla löylynheitto joko kiukaan kylkeen tai suoraan kivipilarin päälle. Kivet ovat 
kaksiosaisessa, kolmiomaisesti muotoillussa teräskehikossa. Kiukaan voi upottaa 
viimeistellysti alalauteeseen lisävarusteena saatavan, ruostumattomasta teräksestä 
valmistetun upotuskauluksen avulla. Kiuas on varustettu digitaalisella ohjauspane-
elilla, mikä mahdollistaa mm. lämpötilan säätämisen jopa asteen tarkkuudella. Oh-
jauspaneeli voidaan sijoittaa saunan sisä- tai ulkopuolelle. 

Cilindro 
Harvia Cilindro -sähkökiukaan massiivinen kivimäärä tarjoaa nautinnollisen sauna-
elämyksen. Valittavanasi on kolme erilaista Cilindro-kiuasmallia. Cilindro H -mallissa 
on osittain edestä avoin ulkovaippa, mikä antaa löylynheittäjälle suuren kivipinnan 
edut, mutta mahdollistaa kiukaan sijoittamisen pienempään tilaan. Cilindro F -mallia 
puolestaan ympäröi umpivaippa. Vaippa pienentää suoja etäisyysvaatimuksia, joten 
kiukaan tilantarve on pieni ja lauteet voi tuoda lähelle kiuasta. Tämä antaa tilaa 
luovuudelle lauderatkaisun suunnittelussa. Cilindro F -malli antaa kipakammat löylyt 
muiden Cilindro-mallien pehmeisiin löylyihin verrattuna.

Aina valmis Forte
Avaa kansi ja nauti pehmeän kosteista löylyistä! Aina valmis Harvia Forte sopii erityi-
sesti perheille, jotka saunovat usein ja sauna-aikoja suunnittelematta. Väreinä ruos-
tumaton teräs, musta ja punainen.

Moderna
Harvia Moderna on sähkökiukaiden aatelia. Moderna lämmittää saunasi nopeasti 
ja äänettömästi kylpylämpötilaan. Harvian patentoiman ohjauselektroniikan ansios-
ta sauna on helppo lämmittää omien lämpömieltymysten mukaan – jopa asteen 
tarkkuudella. Kiuas on varustettu erillisellä roiskevesisuojatulla ohjauspaneelilla, joka 
voidaan sijoittaa saunan sisä- tai ulkopuolelle. Väreinä tyylikäs musta ja moderni 
titanium.

Ylelliset Harvia-kiukaat
Harvia tietää, miten sauna lisää ihmisen hyvinvointia. Saunasuunnittelu ja design ovat olennaisia osia täydelli-
sessä saunanautinnossa. Harvian ammattitaito näkyy myös Harvian monipuolisessa kiuasmallistossa, kiukaiden 
esteettisissä muodoissa ja käyttömukavuudessa – tasainen ja pehmeä löyly kruunaa saunanautinnon. Perin-
teet, turvallisuus ja korkealaatuiset materiaalit ovat laatutekijöitä, jotka ovat olleet alusta asti mukana kiukaiden 
valmistuksessa. Teknisen laadukkuuden lisäksi tarjoamme Sinulle muotoilua, jolla sisustat. Harvia-kiuas ei ole 
pelkkä lämmönlähde, se on osa saunakokonaisuuden esteettistä elämystä. Tutustu myös muihin kiuasmalleihin  
www.harvia.fi.
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The Wall
The Wall vie tyylikkäästi vain pienen tilan saunassa vaikka tehokkuutta löytyy aina 9kW:iin 
saakka. Laitteen valmistuksessa on keskitytty ennen kaikkea käytännöllisyyteen: valaistut 
käyttökytkimet, helppo asennus ja kestävät rakenneratkaisut tekevät The Wallista suuren 
ominaisuuksiltaan. Kaikki tämä kompaktissa ja tyylikkäässä The Wall kokonaisuudessa.

Cilindro  Pro
Cilindro Pro -kiukaat ovat komeita lämmön ja löylyn lähteitä perhesaunoissa, mutta eri-
tyisesti kaupalliset saunat, hotellit ja esimerkiksi taloyhtiöt hyötyvät kiukaiden ominai-
suuksista. Massiivinen kivimäärä tarjoaa nautinnollisen saunaelämyksen. Löylyä riittää 
isommillekin saunaporukoille. 

Legend 
Harvia Legend tarjoaa saunojalle löylyelämyksen, jolla ei ole vertaa. Legendin patinoitu 
teräskehikko pitää sisällään 220  kg kiviä, jotka lämmetessään tuottavat mahtavat löylyt 
isompaankin saunaan. Kivitilan avoimen rakenteen ansiosta koko kiukaan ulkopinta on 
saunojan käytössä löylynheittoa varten. Legend-kiuas sopii erityisesti yhteisösaunakäyt-
töön.

Modulo
Modulo on jykevä lattiakiuas, joka mukautuu lauderatkaisuusi. Modulon saat avoimen ki-
vipinnan kauttaaltaan näyttävänä versiona, kokonaan linjakkailla teräskyljillä verhoiltuna 
tai näiden yhdistelmänä. Suljetun kyljen etuja ovat pienempi suojaetäisyys ja vesiroiskei-
den välttäminen – Modulo onkin unelmakiuas nurkka-asennuksiin. Modulo on halutes-
sasi myös höyrystimellä varustettu avoimen kivipinnan kiuas. Höyrystin on oikea valinta 
pehmeistä ja kosteista löylyistä sekä tuoksujen tuomasta tunnelmasta nauttiville. Kaikki 
kiukaat voidaan varustaa suojakaiteella ja lasisella suojaseinällä. Lasinen suojaseinä on 
paitsi tyylikäs, se myös estää löylyvettä roiskumasta kiukaan ympärille. Modulo-kiuas 
sopii erityisesti yhteisösaunakäyttöön.

Puulämmitteiset kiukaat

Legend 240 / Legend 240 Duo
Harvia Legend 240 on hyvä valinta keskisuureen saunaan. Musta teräskehikko pitää 
sisällään mahtavan kivimäärän. Suureen kivimäärään varautunut lämpö mahdollistaa 
reilumman löylynheiton jopa matalassa lämpötilassa. Kiuas on varustettu valurautaisella 
lasiluukulla, jonka läpi tulen loimu luo saunaan lisää tunnelmaa. Saatavana kolme eri 
kokovaihtoehtoa ja myös malleja seinän takaa lämmitykseen (Duo -malli).

Finland
Harvia Finland -kiuas on lähes 70 vuoden tuotekehityksen tulos. Kiuas on valmistettu 
parhaista materiaaleista ja parhaalla tietotaidolla. Optimoidun kivimäärän ansiosta sau-
na lämpenee nopeasti, mutta löylyistä tinkimättä. Kiukaan toinen kylki on umpinainen 
suojaetäisyyden pienentämiseksi, toinen näyttää komean kivipinnan. Suoraan kiukaan 
päältä saat rentouttavan kosteat, mutta tarvittaessa myös napakat löylyt – avoin kylki 
tarjoaa leppoisan pehmeän löylykokemuksen. Suuren lasiluukun takana loimuavat liekit 
valaisevat saunaa tunnelmallisesti.
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Lasiovi
Harvian-lasiovivalikoima on laaja: valittavana on useita värejä, kokoja ja karmi-
vaihtoehtoja. Oven tiivisteen ansiosta lämpö ei karkaa saunasta pesuhuoneen 
puolelle ja ovi sulkeutuu miellyttävän pehmeästi. Oven lasin väriksi voit valita sa-
vunharmaan, pronssin, kirkkaan tai satiinin. Ovenkarmi on joko mäntyä, haapaa, 
tervaleppää tai alumiinia. Kahva on vakiona kromattu nuppivedin. Vaihtoehtoisesti 
on saatavilla pitkä vedin, jonka puumateriaali on haapaa, tervaleppää tai lämpö-
käsiteltyhaapaa.

Ovikokoja 8 x 21 ja 9 x 21 suosittelemme käytettäväksi kodinhoito- ja pesuhuo-
neiden ovina. Satiinipintainen ovi sopii hyvin välioveksi, sillä sen mattapinta estää 
näkyvyyden huoneesta toiseen. Asennettaessa välioveksi karmi jätetään muutama 
sentti irti lattiasta.

Alumiinikarmiovi
Harvian alumiinikarmiovi on erinomainen ratkaisu höyryhuoneen tai saunan ovek-
si. Se on suunniteltu olosuhteisiin, joissa materiaaleilta vaaditaan hyvää kosteuden 
kestoa. Ovikokonaisuudessa alumiiniset karmit ovat väriltään harmaat, valkoiset tai 
mustat. Tiivisteen ansiosta höyry ja lämpö eivät karkaa höyryhuoneen tai saunan 
ulkopuolelle. Alumiinikarmiovi on pitkäikäinen ja kestävä ratkaisu.

Alumiinikarmiovi asennetaan piiloruuvein ilman mitään näkyviin jääviä ruuvinkan-
toja. Lopputulos on tyylikäs ja huoliteltu. Oven lasin värivaihtoehtoina on pronssi, 
savunharmaa, kirkas ja satiini. Harvia-alumiinikarmiovi on saatavana yksittäisenä 
sekä parilasiovena. 

Legend-lasiovi
Legend-lasioven ulkonäkö liittyy nimensä mukaisesti rustiikkisiin Legend-kiukai-
siin. Oven karmit ovat mustaksi sävytettyä mäntyä, ja kahva on mustaksi sävytet-
tyä lehtipuuta.

Oven lasin värinä voi olla kirkas, pronssi, savunharmaa tai satiini. Legend-lasiovi 
on saatavana kaikkina vakiokokoina 7 x 19, 8 x 19, 9 x 19, 8 x 21 ja 9 x 21. Ovi 
on saatavana myös mustalla alumiinikarmilla.

Lukittava lasiovi
Lukittava lasiovi soveltuu mm. pukuhuoneen tai wc-tilojen oveksi. Ovea on saata-
vana kahta kokoa: 7 x 21 (karmimitta 690 x 2090 mm) ja 9 x 21 (karmimitta 890 
x 2090 mm). 

Karmi on joko mäntyä tai alumiinia. Lasin väri on satiini. Toimitus sisältöön kuuluu 
puuvalmis 42 x 92 mm:n karmi tai alumiinikarmi 42 x 60 mm, silikoni tiiviste 
karmissa, turvalasi, kromatut saranat ja lukkorunko (painike ja lukko eivät sisälly 
toimitukseen). Karmit asennetaan muutaman sentin irti lattiasta. Huomioi lattian 
kaadot ja varmista, että ovi mahtuu aukeamaan ja ettei lasi ota kiinni lattiaan.

Yhtenäistä saunasi ilme Harvia-lasituotteilla
Harvian lasituotteilla saat saunaasi pehmeää valoa ja avaruutta. Ne tekevät sauna- ja kylpyhuonetilasta yh-
tenäisen ja tunnelmallisen valoisan. Saunastasi tulee yksilöllinen ja esteettisen kaunis. Harvian lasituotteet on 
kehitetty erityisesti saunakäyttöön ja ne ovat helppoja asentaa. Materiaali on karkaistua 8 mm:n turvalasia. 
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Räätälöity lasiseinä
Räätälöity lasiseinä saunan ja kylpyhuoneen välillä lisää avaruutta. Lasi-
seinä toteutetaan saunasi mittojen mukaan. Kysy tarjous tehtaalta. Lasi-
seinät saatavilla joko karmien kanssa tai ilman karmeja.

Lasiovi levikkeellä
Lasiovi levikkeellä on on saatavilla koossa 9 x 19 (2 x 19 + 7 x 19). Kysy 
lisätiedot tehtaalta. Lasin väriksi on valittavissa savunharmaa, pronssi tai 
kirkas. Karmin materiaaliksi on valittavissa haapa tai tervaleppä.

Parilasiovi
Parilasiovi lisää kylpyhuone- ja saunatilan avaruutta ja yhtenäistää tilan 
tyylikkääksi kokonaisuudeksi. Parilasiovi koostuu kahdesta ovilasista, jot-
ka yhdessä muodostavat avautuvan lasiseinäkokonaisuuden. Lasin väriksi 
voit valita savunharmaan, pronssin tai kirkkaan. Saranat ovat kromatut. 
Vakiotoimitus sisältää yhden kromatun nuppivetimen. Karmi on haapaa, 
tervaleppää tai alumiinia. 

Harvia-parilasiovi on vastaus oviaukon minimileveyttä koskevaan raken-
nusmääräykseen, jonka mukaan oviaukon vähimmäisleveys on 800 mm. 
Avattavuuden ansiosta Harvia-parilasiovi on siis mahdollista asentaa pie-
niinkin tiloihin. Lasiovi sulkeutuu vaivattomasti karmin yläreunan mag-
neetin ansiosta. 

Saatavilla koot 13 x 19, 13 x 21, 15 x 19, 15 x 21,  
17 x 19 ja 17 x 21.

Alumiinilistasetti
Alumiinilistasetillä viimeistelet alumiinikarmioven asennuksen. Listasetti 
on saatavana kaikkiin vakiokokoisiin lasioviin ja myös parilasioviin. Musta 
alumiinilistasetti on tarkoitettu Legend-oville. Yläkarmiin tuleva lista on 
mitoitettu ovenkarmin mukaan, sivuille tulevat listat ovat 2200 mm pitkiä 
ja lyhennettävissä kohteen mukaan.

Valitse näistä!

Huom! Harvialta 
saa myös 
mittojen mukaan 
valmistetut ovet.
Kysy tarjous!

LASI-
VAIHTOEHDOT 

pronssi savunharmaa kirkas satiini

KARMI-
VAIHTOEHDOT  

mänty tervaleppä haapa musta mänty

harmaa 
alumiini

valkoinen 
alumiini

musta
alumiini

Kahvat: Vakiona kromattu nuppivedin. 
Vaihtoehtoisesti saatavilla pitkä vedin
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Saunavalaisimet
Valitse kahdesta saunavalaisinvaihtoehdosta: Legend tai steel.

Tyylikkäissä saunavalaisimissa on yhdistetty terästä ja puuta. 
Mitat ovat 230 x 180 x 90 mm (leveys x korkeus x syvyys). 
Pakkaus sisältää sekä valaisimen että varjostimen. Suojaus-
luokka IP44, polttimo E14 (max.  40  W) ei sisälly toimituk-
seen. Legend-saunavalaisin on väriltään musta, ja valaisimen 
ulkonäkö sopii hyvin yhteen rustiikkisten Legend-kiukaiden 
kanssa.

LED-valolista
LED-valoilla toteutetulla epäsuoralla valaistuksella luot läm-
mintä tunnelmaa saunaan. LED-valolista sopii hyvin integroi-
tavaksi saunan lauteisiin, esimerkiksi selkänojaan ja ylälauteen 
etureunaan. Valolista räätälöidään lauteiden mukaan. LED-va-
lojen suurin sallittu asennuskorkeus saunassa on 1600 mm. 
Toimitus sisältää valolistat, yhdyskaapelit muuntajalle, rivili-
ittimen ja muuntajan (230 V/12 V). Muuntaja tulee asentaa 
IP44-luokiteltuun rasiaan ja korkeintaan 500 mm korkeuteen 
lattiasta. Yksi muuntaja riittää 10 m valonauhalle.

Valaistu suojakaide
Tyylikkäät ja saunojien turvallisuutta parantavat suojakaiteet 
ovat saatavilla myös LED-valaistuina – valo korostaa kiuasta 
upeasti ja luo saunaan tunnelmaa. Valaistuja suojakaiteita on 
saatavilla Cilindro, Cilindro Pro, Kivi ja Legend -kiukaille.

Valaistu upotuskaulus
Harvia Cilindro, Cilindro Pro, Globe, Glow ja Kivi -kiukaat voidaan 
upottaa alalauteeseen lisävarusteena saatavan, ruostumatto-
masta teräksestä valmistetun valaistun upotuskauluksen avulla.

Valaistu kiulu – löylyveden näyttävä astia
Harvian valaistu kiulu on moderni ja käytännöllinen astia löy-
lyvedelle. Se luo tunnelmallista valoa saunaan, juuri sinne mis-
sä sitä tarvitaan. Valaistun kiulun voi joko upottaa lauteeseen 
tai asentaa lauteen päälle – näin kiululla on myös aina oma 
paikkansa saunassa. Alustan LED-valonlähde valaisee kiulun 
tasaisesti ja kiulu antaa pehmeää valoa myös ympäristöönsä. 
Kiulu on valmistettu valoa tehokkaasti hajottavasta optisesta 
muovista. Kiulu voidaan helposti nostaa alustalta täyttöä ja 
puhtaanapitoa varten. Erillisen alustan vuoksi myös valaisimen 
sähköosat ovat täysin suojassa.

Luo saunaasi tunnelmaa  
valaistuksella
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Teräksinen saunatarvikesetti

Sisältää kiulun, kauhan ja lämpö- ja kosteus-
mittarin. Saunatarvikkeissa on yhdistetty 

tyylikkäästi ruostumatonta terästä ja puuta.

Legend-tarvikesetti 

Legend -tarvikesetti
sisältää kauhan ja kiulun.
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Viimeistele saunasi  
sisustus lisävarusteilla

Luo saunastasi viimeistelty kokonaisuus Harvian  
tarjoamilla lisävarusteilla.

Autodose-löylyautomaatti
Unohda, kiulu ja kauha, tässä tulee löylyautomaatti. Istu tai makaa rauhassa lauteilla, vesi 
sihahtaa kiukaalle napin painalluksella – tuoksun kanssa tai ilman. Kylpyläsaunat hyötyvät 
tasaisesta ilmankosteudesta ja yksinkertaisesta löylynheittokäytännöstä.

Laite koostuu pääyksiköstä ja painikkeista. Toimitukseen sisältyy 1 painike vedelle ja 1 pai-
nike vesi-tuoksuseokselle. Laite toimii joko automaattisesti tietyin väliajoin tai silloin, kun 
painikkeita painetaan. Kun laite on automaattitilassa ja vettä syötetään painiketta painamal-
la, syöttövälin ajanlasku alkaa alusta.

Upotuskaulukset kiukaille
Tyylikkäästi viimeistellyn upotuskauluksen avulla sijoitat kiukaan lauderakenteisiin näyttä-
västi ja huolitellusti. Harvia Kivi, Globe, Glow, Forte ja Cilindro E -kiukaat voidaan upottaa 
alalauteeseen lisävarusteena saatavan, ruostumattomasta teräksestä valmistetun upotus-
kauluksen avulla.  

Saunakaiuttimet
Harvian saunakaiuttimilla saat lisää tunnelmaa saunaasi. Liittämällä kaiuttimet musiikki-
laitteisiisi voit nauttia haluamastasi musiikista saunatilassa. Harvian saunakaiuttimet ovat 
täysin vedenpitäviä ja sopivat hyvin kosteisiin tiloihin, sillä niiden IP-suojausluokka on IP65. 
Väri valkoinen tai teräs. Muista suunnitella johdotus ennen paneloinnin aloittamista. Vinkki! 
Asentamalla kaiuttimet myös pesu- ja pukuhuoneeseen saat musiikin jatkumaan tilasta 
toiseen.

Kiviseinä
Harvia-kiviseinän avulla luot saunastasi tyylikkään kokonaisuuden edullisesti ja vaivatto-
masti. Kiviseinä on valmis elementti, jonka voit kiinnittää esimerkiksi kiukaan taakse tai 
verhota vaikka kulmauksen. Kiviseinän voit kiinnittää helposti suoraan paneloinnin pääl-
le. Kiviseinän keraaminen laatoitus on laadukasta kivijäljitelmää. Alumiiniset kiskot antavat 
ryhdikästä ilmettä saunaasi. Kiviseinä on yksityiskohta, joka kerää katseet. Tuotteen koko on 
leveys 534 x korkeus 2040 x syvyys 15 mm.

Kiviseinän alaosan harjatun teräksen läpi kiinnität seinämallin sähkökiukaan helposti ja sa-
malla tyylikkäästi. 

Saunatarvikkeet
Harvian runsas tuotevalikoima kattaa kaiken laadukkaista, puhtaista kiuaskivistä kiuluihin 
sekä lämpö- ja kosteusmittareista löylytuoksuihin. Voit täydentää saunanautintoasi sauna-
tarvikkeilla.

Tutustu myös  
muihin Harvian  
saunatarvikkeisiin  
osoitteessa 
www.harvia.fi
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Harvia on alansa markkinajohtaja ja kauttamme löydät kaiken tarvittavan saunakokonaisuuksiin, olipa kysees-
sä perinteinen tai infrapunasauna, höyryhuone, spa tai tulevaisuuden hybridisauna.

Yhteistyö kanssamme tarkoittaa sinulle vaivattomuutta, ammattilaisen apua suunnittelussa ja tuotteiden va-
linnassa sekä selkeää ja helppoa kokonaisprosessia.

Tarjoa asiakkaillesi laadukkaat ja aidosti kotimaiset tuotteet joilla nostat kohteen arvoa! Harvia on oikea valin-
ta, kun arvostat sujuvuutta ja ammattiosaamista.

Edustussaunat
Harvia valmistaa räätälöityjä saunasisustuksia myös suuriin tiloihin. Suunnittelemme lauteet ja paneloinnin 
yksilöllisesti piirustusten sekä tarjouspyyntöjen pohjalta. Yksilöllisten edustussaunojen suunnittelun perustana 
ja laadun takeena on aina Harvian ammattitaito ja saunateknologia.

Harvia 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 tarpeit-
tesi mukaan. Mistä tahansa saunamallistamme voidaan tehdä infraversio. Niillä sisusteilla, infrapunasäteili-
jöillä ja kalusteilla, jotka sopivat kohteesi kokonaisuuteen. Laadukkaat infrapunasäteilijät on helppo asentaa, ja 
niiden ohjaus käy helposti 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.

Harvia höyryhuoneet
Höyryhuone eroaa tavallisesta suomalaisesta saunasta siten, että se on lämpötilaltaan alhaisempi ja siellä 
on paljon korkeampi kosteuspitoisuus. Ilmankosteus nousee höyryhuoneessa sataan prosenttiin ja lämpötila 
pysyy 40–45 asteen välillä. Kiukaan sijaan höyryhuoneen lämmönlähteenä on höyrynkehitin. Höyryhuoneita 
on nykytekniikalla helppo rakentaa myös koteihin. Huomioithan, että höyryhuoneen seinä-, katto- ja istuin-
materiaalien on oltava täysin vedenkestäviä.

Höyryhuoneessa, kuten tavallisessakin saunassa, lihakset rentoutuvat, verenkierto vilkastuu. Höyryhengitys 
on flunssan oireiden, varsinkin nenän tukkoisuuden, perinteinen hoito. Kiireettömässä rentoutumishetkessä 
stressi katoaa tehokkaasti ja mielikin rauhoittuu. Siten myös nukahtaminen voi illalla helpottua ja uni on sy-
vempää ja palauttavampaa.

Harvia tarjoaa varusteet, joilla rakennat itsellesi rentouttavan höyryhuoneen.

Harvia Spa Modules
Rakennemoduulit suuriin spa-kohteisiin – tai oman kodin kylpyläkeitaaseen.

Harvia Spa Modules on tehokas tapa toteuttaa kaikenkokoisten kylpyläkohteiden kalustus ja rakenteet. Rat-
kaisu sisältää tyypillisesti höyryhuoneen seinät, katon ja penkit, ja valmistustapa mahdollistaa lähes kaikki 
kuviteltavissa olevat muodot. Menetelmä soveltuu erinomaisesti myös kylpyhuoneen kruunaavan suihkunurk-
kauksen toteuttamiseen. Toimitus sisältää seinä-, katto-, istuin- ym. rakenteet asennusvalmiina moduuleina. 
Moduulit asennetaan kohteeseen ja päälle tehdään tasoitus, vesieristys ja laatoitus. Vain vesieristys, laattojen 
valitseminen ja laatoitustyö jäävät tilaajan huolehdittaviksi.

Rakennamme kanssasi laadulla  
ja ammattitaidolla
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Hyvä tietää:
• Pieni koko mahdollistaa asentamisen rajalliseen tilaan,  
 jopa kylpyammeen paikalle. 

• Selkeistä elementeistä koottava sauna on nopea asentaa.

• Ei tarvitse rakennuslupaa. Asunto-osakeyhtiöissä kylpy- 
 huonesaunan asentamiselle on haettava muutoslupa.

• HUOM! Kun kylpyhuonesauna asennetaan  
 pesuhuoneeseen (tilaan, jossa on ilmanvaihto), 
 ei sauna vaadi erillistä ilmanvaihtoa

• Mikäli kylpyhuonesauna halutaan liittää kiinteästi  
 ilmanvaihtoon, tulee huolehtia, että myös saunaa  
 ympäröivällä tilalla on oma poistoilmanvaihto.

• Kylpyhuonesaunan runko on valmistettu veden-, 
 kosteuden- ja lämmöneristävästä erikoislevystä.

• Kiuas liitetään pistokkeella kylpyhuoneen maadoitettuun  
 pistorasiaan (sulake 16A), sähköasentajaa ei tarvita.

• Lisätietoa tuotteista www.harvia.fi



1.
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3.
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5. 6.
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1400
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KYLPYHUONESAUNAT
Sauna nykyiseen kylpy huoneeseesi
Kiireisen työpäivän jälkeen kaipaa rentouttaviin löylyihin. Leppoisa levähdys saunan lauteilla antaa uutta voimaa ja hyvän-
olontunteen.  Haave omasta saunasta on helppo toteuttaa. Harvian kylpyhuonesaunat ovat nimensä mukaisesti suunniteltu 
erityisesti kylpyhuoneen kosteisiin ja pieniin tiloihin. 

Kylpyhuonesauna sopii nykyiseen kylpy huoneeseesi. Sinun ei tarvitse laajentaa kylpyhuonettasi, muuttaa ilmanvaihtoa tai 
uusia kosteuseristeitä. Kylpyhuonesauna ei vaadi rakennuslupaa, sillä se luokitellaan kalusteeksi. Asunto-osakeyhtiöissä kylpy-
huonesaunan asentamiselle on haettava muutoslupa.

Kylpyhuonesauna asennetaan märkätilaan. Se on rakenteeltaan erillinen, kantava ja tiivis yksikkö, jota ei kiinnitetä ympäröi-
viin rakenteisiin. Kylpyhuonesaunan runko on valmistettu veden-, kosteuden- ja lämmöneristävästä erikoislevystä, joka sopii 
sellaisenaan hyvin suihkuseinäksi.

Saunasi on nopeasti käyttövalmis
Selkeistä elementeistä koostuva kylpyhuonesauna on asennettavissa kätevästi ilman ammattimiesten apua jopa muutamassa 
tunnissa. Kylpyhuonesauna toimitetaan asennusvalmiina elementteinä. Toimitukseen sisältyvät kaikki tarvittavat osat runko-
elementeistä löylykauhaan. Kylpyhuonesaunan runkoelementit nostetaan yksitellen paikoilleen takaseinästä aloittaen, ele-
mentit liitetään toisiinsa ja saumat tiivistetään silikonilla. Sähkötyöt rajoittuvat käytännössä siihen, että kiukaan pistoke liitetään 
kylpyhuoneen maadoitettuun pistorasiaan, joten sähköasentajaa ei tarvita. Voit hoitaa asennuksen itse tai kysyä jälleenmyy-
jältä asennuspalvelua. 

Kaikki Harvia-kylpyhuonesaunat valmistetaan Harvian saunatehtaalla Muuramessa. Tuotannossa käytetään hyväksi todettuja, 
korkealaatuisia materiaaleja. Kaikki saunat tarkastetaan ennen toimitusta. 

Poikkileikkaus rakenteesta
1.  Kylpyhuoneen seinä
2.  Kosteuseriste +  
 pintamateriaali/kaakeli
3.  Tuuletusväli n. 20 mm
4.  Saunan runkoelementti,
  eristävä, 30 mm
5.  Paneelien tuuletusväli, 9 mm
6.  Puupaneelielementti
7.  Roiskehelma

Hyvä tietää:
• Pieni koko mahdollistaa asentamisen rajalliseen tilaan,  
 jopa kylpyammeen paikalle. 

• Selkeistä elementeistä koottava sauna on nopea asentaa.

• Ei tarvitse rakennuslupaa. Asunto-osakeyhtiöissä kylpy- 
 huonesaunan asentamiselle on haettava muutoslupa.

• HUOM! Kun kylpyhuonesauna asennetaan  
 pesuhuoneeseen (tilaan, jossa on ilmanvaihto), 
 ei sauna vaadi erillistä ilmanvaihtoa

• Mikäli kylpyhuonesauna halutaan liittää kiinteästi  
 ilmanvaihtoon, tulee huolehtia, että myös saunaa  
 ympäröivällä tilalla on oma poistoilmanvaihto.

• Kylpyhuonesaunan runko on valmistettu veden-, 
 kosteuden- ja lämmöneristävästä erikoislevystä.

• Kiuas liitetään pistokkeella kylpyhuoneen maadoitettuun  
 pistorasiaan (sulake 16A), sähköasentajaa ei tarvita.

• Lisätietoa tuotteista www.harvia.fi

Huomioi nämä asennuksessa:
• Saunojen korkeus on 2080 mm säätöjalkojen kanssa. Asennusta varten tarvitaan  
 korkeussuunnassa 100 mm asennusvaraa. 
• Huoneen vähimmäiskorkeus on kuituvalojen kanssa 2250 mm
• Mallista riippuen sivu- ja syvyyssuunnassa tulee jättää asennusvaraa n. 20 mm 
 Huom! Vapaa tila mitataan kylpyhuoneen kapeimmasta kohdasta.
• Sauna tulee asentaa hyväksyttyyn märkätilaan.
• Katso tarkemmat tiedot tuotteen asennusohjeesta.

Vedenkestävä runko 
ilman kylmäsiltoja

Ilmatiivis höyrysulku

Vaihdettavat puuosat

Koko tilaa ympäröivä 
saumaton vesieristys

Lasijulkisivu avartaa kylpy-
huonetta molempiin suuntiin

Kiuas liitetään pistotulpalla 
maadoitettuun pistorasiaan
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Harvia SmartFold 
-kylpyhuonesauna
Kylpyhuoneen neliöt tehokäyttöön
Tästä alkaa kylpyhuoneen tilankäytön uusi aikakausi. Harvian uusi ko-
koontaittuva ja muunneltava kylpyhuonesauna SmartFold käyttää lat-
tiatilaa vain tarpeen mukaan. SmartFold on todellinen elämänkaarisau-
na, joka sopii kaikille käyttäjille, kaikkiin elämänvaiheisiin.

Säästyville neliöille on aina käyttöä
Kun sauna on kokoontaitettuna, pesutilojen puolelle on helppo järjestää 
määräysten mukainen pyörähdystila. Perinteiseen saunaratkaisuun ver-
rattuna tilaa säästyy jopa useita neliömetrejä. Märkätilojen neliöt ovat 
suhteellisen kalliita rakentaa, joten voi olla kannattavampaa hyödyntää 
säästyvä tila muissa huoneissa. Harvia SmartFold mahdollistaa kylpy-
huoneen käyttämisen tehokkaana kodinhoitotilana. Pyykkitelineelle, sili-
tysraudalle tai vaikkapa huonekasvien mullanvaihdolle vapautuu muka-
vasti tilaa, kun puolet saunan lattianeliöistä otetaan lisätilaksi.

Kaikille käyttäjille esteetön sauna
Nuoren perheen arki helpottuu tilansäästön ansiosta, mutta myös esteettömyys ja seniorikäyttäjät on huo-
mioitu. Kun lauteet jätetään yläasentoon, saunaan pääsee pyörätuolilla ja jos tavanomaisen saunan lauteille 
kiipeäminen tuottaa vaikeuksia, SmartFold-saunan ylälauteen voi jättää ylös ja nauttia lämmöstä alalauteella. 

Erityisesti tätä saunaa varten suunniteltu kiuas antaa lämpöä alhaalta asti. Kiukaan teho on 3,6 kW (230 V 1N~) 
ja se liitetään pistotulpalla kylpyhuoneen maadoitettuun pistorasiaan – tämä antaa joustoa myös sähkösuunnit-
teluun. SmartFold on energiatehokas: maltillisen kiuastehon ja tilavuuden sekä tehokkaan eristyksen ansiosta 
sähköä säästyy käytössä jopa 40 % perinteiseen saunaratkaisuun verrattuna. Turvalaitteet pitävät huolen siitä, 
että kiuas kytkeytyy päälle vain silloin, kun sauna on avattuna. Taittomekanismin käyttö on helppoa ja SmartFold 
on kokoontaitettunakin tyylikäs.
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Vakiotoimitussisältö:
• Harvia Unio -kiuas

• LED-valonauha

• Yläsäleikkö (lämpökäsitelty haapa)

• saunatarvikesetti, ruostumaton teräs  
 (sis. kiulu, kauha, lämpö-/kosteusmittari).

• Lauteiden materiaali lämpökäsitelty haapa,  
 panelointi haapa STP 70x15

Saranointi

Vedenkestävä runko 
ilman kylmäsiltoja

Ilmatiivis höyrysulku

Kiuas liitetään pisto-
tulpalla maadoitet-
tuun pistorasiaan

Lisävaihtoehdot:
• panelointi  
 (lämpökäsiteltyä haapaa)

• nousukaide

• lisäkaide saunan ulkopuolelle
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Harvia Sirius 
-kylpyhuonesauna
Harvia Sirius on tyylikäs ja moderni saunamalli, jossa on 
paljon lasipintaa. Pienimmässäkin mallissa lauteen leveys 
on yli metrin, joten kaksikin kylpijää mahtuu nauttimaan 
Vega Compact -kiukaan löylyistä. Saunassa on kaksi lau-
detasoa ja askeljakkara. Vakiotoimituksessa sekä Formu-
la-lauteiden että paneloinnin materiaalina on tervaleppä. 
Saunaan on saatavana useita puumateriaalivaihtoehtoja 
ja sisustukseksi on vaihdettavissa Harvia Futura -laude-
malli. Saunan vedenkestävä ulkoseinä toimii sellaisenaan 
tarvittaessa suihkuseinänä. Ulkoseinä on mahdollista ta-
petoida tai kaakeloida. Sirius-saunan kulmamalli mahtuu 
helposti ahtaankin kylpyhuoneen nurkkaan.

Lisävaihtoehdot:
• Harvia Formula -laudemalli, haapa
• Harvia Futura -laudemalli, puumateriaalivaihto- 
 ehtona haapa, tervaleppä, lämpökäsitelty haapa
• Panelointivaihtoehtoina haapa tai  
 lämpökäsitelty haapa
• Kuituvalot, 6 valopistettä. Liitetään omalla  
 pistokkeella pistorasiaan, ei katkaisijaa.  
 Huom! Vaadittava huonekorkeus  
 vähintään 2250 mm  
• Yläsäleikkö, vakiokorkeus 300 mm.  
 Yläsäleikön erikoismitat ilmoitettava tilauksen  
 yhteydessä. Materiaali sama kuin lauteissa
• Sivupeite, leveys 75 mm, valkoinen,  
 asennettavissa tarvittaessa molemmin  
 puolin saunaa
• Lasit pronssinsävyisenä

Vakiotoimitussisältö
• Veden-, kosteuden- ja lämmöneristävät  
 runkoelementit
• Kehys väri valkea
• Harvia Formula -laudemalli, tervaleppää
• Panelointi tervaleppää
• Harvia Vega Compact -kiuas (BC35)  
 3,5 kW, (16A 230V 1N~, maadoitettu  
 5 m johto, pistotulppaliitäntä), kiuaskivet
• Lasijulkisivu, kirkas 
• Poistoilmaventtiili
• Teräksinen kiulu ja löylykauha, lämpö-/ 
 kosteusmittari 
• Asennusohjeet ja kiinnitystarvikkeet 

Harvia Sirius, suora- ja kulmamalli

Esimerkki Sirius SC1111K -mallin
sijoittelusta kylpyhuoneeseen 

Saunojen korkeus on 2080 mm.
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Lisävaihtoehdot:
• Kuituvalot, 6 valopistettä. Liitetään omalla  
 pistokkeella pistorasiaan, ei katkaisijaa.  
 Huom! Vaadittava huonekorkeus vähintään  
 2250 mm ja jos asennetaan myös pohja-allas  
 huonekorkeuden oltava 2400 mm
• Yläsäleikkö, vakiokorkeus 300 mm.  
 Erikoismitat ilmoitettava tilauksen yhteydessä.  
 Materiaali sama kuin lauteissa
• Sivupeite, leveys 75 mm, valkoinen, asennettavissa  
 tarvittaessa molemmin puolin saunaa
• Lasit pronssinsävyisenä

Vakiotoimitussisältö:
• Veden-, kosteuden- ja lämmöneristävät runkoelementit
• Asennuskehikko
• Kehys väri valkea
• Laudemalli ja panelointi tervaleppää
• Harvia Vega Compact -kiuas (BC35) 3,5 kW,  
 (16A 230V 1N˜, maadoitettu 5 m johto,  
 pistotulppaliitäntä), kiuaskivet
• 4-osaiset liukuovet, kirkas lasi
• Poistoilmaventtiili
• Teräksinen kiulu ja löylykauha, 
• Lämpö-/kosteusmittari 
• Asennusohjeet ja kiinnitystarvikkeet 

Harvia Capella 
-kylpyhuonesauna
Kahdelle hengelle suunniteltu Capella-sauna mahtuu pieneenkin 
kylpyhuoneeseen, vaikkapa kylpyammeen paikalle. Tilan levey-
deksi riittää jopa 145 cm ja syvyydeksi 90 cm. 

Capella-kylpyhuonesaunan lauteet, askeljakkara ja panelointi 
ovat tervaleppää. Julkisivuna on kirkkaat liukulasiovet, jotka li-
säävät tilan tuntua. 

Sauna on saatavana myös pelikuvana. Ilmoita valittu pohjarat-
kaisu tilattaessa (kiuas vasemmalla/oikealla).

Harvia Capella

Esimerkki Sirius SC1111K -mallin
sijoittelusta kylpyhuoneeseen 

Saunojen korkeus on 2080 mm.
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SOLIDE PIHASAUNA
Kotisi uusi ulottuvuus

Harvia Solide -designsauna mahdollistaa uuden tavan nauttia kodistasi. Ainutlaatuinen design-sauna 
on paljon enemmän kuin tavallinen pihasauna. Linjakkaan pelkistetty muotoilu sopii erinomaisesti 
uusienkin asuinalueiden ilmeeseen. Saunan voi maalata ulkoa talon sävyyn sopivaksi. Kolme eri ko-
kovaihtoehtoa Harvia Solide -designsaunoissa mahdollistavat sen, että voit valita kotipihaasi parhaiten 
sopivan ratkaisun.

Designia arvostavalle
Harvia Solide -designsaunassa yhdistyvät ikiaikainen löylyperinne ja raikkaan moderni muotoilu. 

Designsaunassa kiukaan pesä täytetään puilla ulkopuolelta, jolloin tulipesä toimii toiselle puolelle tak-
kana. Läpikuultava, valkoisesta satiinilasista valmistettu Duo-lasiseinä luo Harvia Solide -designsau-
naan upean sisustuselementin, mutta samalla se toimii myös valon ja lämmön jakajana saunan ja 
oleskelutilan välillä.

Pystyyn jopa päivässä
Harvia Solide -designsauna on vaivaton ratkaisu. Designsauna toimitetaan helposti pystytettävänä, 
perustuksia vaille valmiina kokonaisuutena. Rakennusammattilaisten käsissä, sauna nousee pihallesi 
jopa päivässä.

Ota yhteyttä kuntasi tai kaupunkisi rakennusviranomaisiin rakennuslupa-asioissa tai kysy lisää meiltä!
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Valitse itsellesi sopivin

Vakiotoimitussisältö
• Seinät
• Saunan lattia
• Ponttilautakatto
• Ikkunat ja ovet
• Saunasisustus (Solide tai Scala)
• Kiuas Legend 240 Duo
• Toimitukseen sisältyvät kiinnitystarvikkeet  
 ja liimamassa

• Tarvitset mm. nämä työkalut: akkuporakone,  
 silikonipuristin, mattoveitsi, saha, hiomapaperi,  
 vasara, rautasaha, kulmahiontakone 
 (eivät sisälly toimitukseen) 
• Luvat ja perustukset sekä viemäröinti,  
 sähkösuunnittelu eivät sisälly toimitukseen
• Katon pintamateriaali ja terassi eivät sisälly  
 toimitukseen, mutta ovat saatavilla optioina

Lisätietoja saat osoitteesta harvia.fi
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H A R V I A  S A U N A  D E S I G N E R

S A U N A N S U U N N I T T E L U O H J E L M A

Esimerkit pohjamalleista
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HARVIA SAUNA DESIGNER
-saunansuunnitteluohjelma

Harvia tuo digitaalisen Sauna Designer -palvelun kautta 

Ota palvelu tehokäyttöön osoitteessa  
saunadesigner.harvia.fi

ammattimaisen saunasuunnittelun kaikkien ulottuville.

Sauna Designer on rakennettu suunnittelupoluksi, jota pitkin käyttäjä etenee vaiheittain kohti mittojen mu-
kaan räätälöityä saunakokonaisuutta. Lopputuloksena uudesta saunasta haaveileva kuluttaja saa valmiin 
saunasuunnitelman ja tarjouksen. Palvelun älykkäät ominaisuudet, kuten integroitu kiuasvalitsin, mahdol-
listavat teknisesti toimivimpien ratkaisujen tarjoamisen vaivattomasti. Saunan voi nopeimmillaan suunni-
tella noin kolmessa minuutissa. Toteutuksilla on helppo leikitellä ja etsiä parhaiten toimivaa ratkaisua. 

Palvelu toimii kaikilla päätelaitteilla, joten saunan voi suunnitella vaikkapa mökkimatkalla auton takapenkil-
lä. Harvia Sauna Designeriin sisältyy myös maksuton palvelu, jossa asiantuntijamme tarkistaa suunnitel-
man ja lähettää tarkistuksen jälkeen tarjouksen.

Harvia Sauna Designerilla voit tutkia sisustusvaihtoehtoja tai kokeilla erilaisia  
ratkaisumalleja – valikoimaa riittää.

Voit myös hyödyntää suunnitteluosaamistamme jättämällä meille tarjouspyynnön. 

Valitse joko itse suunnitteleminen  
tai suora tarjouspyyntö.

1.  Aloita saunasi suunnittelu 
 Harvia Sauna Designerilla

2.  Lähetä suunnitelmasi meille. 
 Suunnitelman ei tarvitse olla 
 täydellinen - voimme hioa sen 
 timantiksi yhdessä.

3.  Saat suunnitelmaan pohjautuvan 
 tarjouksen.

4.  Valmistamme sisustusratkaisun 
 ja toimitamme sen.

1.  Täytä tarjouspyyntö 
 Harvia Sauna Designer sivuilla

2.  Liitä mukaan saunasi pohjapiirros.
 Se auttaa meitä suunnittelussa.

3.  Saat suunnitelmaan pohjautuvan 
 tarjouksen.

4.  Valmistamme sisustusratkaisun 
 ja toimitamme sen.

Aloita suunnittelu Jätä tarjouspyyntö
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LASI-
VAIHTOEHDOT 

PRONSSI SAVUNHARMAA KIRKAS SATIINI

KARMI-
VAIHTOEHDOT  

MÄNTY TERVALEPPÄ HAAPA MUSTA MÄNTY

HARMAA 
ALUMIINI

VALKOINEN 
ALUMIINI

MUSTA
ALUMIINI

Huom! Harvialta 
saa myös 
mittojen mukaan 
valmistetut ovet.
Kysy tarjous!

Vedinvaihtoehdot Ovivaihtoehdot

Alumiinilistasetti

Kuusi, 
STP 15 x 95

Savusaunapaneeli, 
STP 15 x 95

Tervaleppä 
STP 15 x 70 
/ STS 15 x 120

Lämpökäsitelty 
rustiikkitervaleppä,  
STS 15 x 120

Lämpökäsitelty haapa, 
STP 15 x 70

Haapa, 
STP 15 x 70 

Fuma 
(Ventura-levy 300 x 600)

Lämpökäsitelty 
Radiata-mänty, 
STS 15 x 140

Laudemateriaalivaihtoehdot

Haapa Lämpökäsitelty 
haapa

Fuma 
(vain Ventura)

Abachi Tervaleppä

Lämpökäsitelty 
mänty  

(vain Scala)

Puuvalmis 
kuusi

(vain Solide)

Harmaa kuusi
(vain Solide)

Kuultovalkoinen 
kuusi

(vain Solide)

Musta kuusi
(vain Solide)

Vakiona 
nuppivedin

Lasiovi

ParlasioviLasiovi levikkeellä

Alumiinikarmiovi Legend-lasiovi Lukittava lasiovi

Räätälöity lasiseinä

Optiona pitkä 
vedin

Lasi- ja karmivaihtoehdot

Seinä- ja kattopaneelit
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P.O. Box 12 
FI-40951 Muurame, FINLAND
Тел. +358 207 464 000
harvia@harvia.fi
www.harvia.com
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