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Harvia är mer än en bastu. Den kombinerar naturens avslappnande element 
– trä, sten och vatten – till en behaglig oas av välbefinnande, till din bastu. 
Blicken vilar på den vackra träytan, bastuaggregatets mjuka bastubad värmer 
huden, öronen fylls av stämningsfylld bakgrundsmusik. Harvias bastur är en 
njutning, en upplevelse för alla sinnen. 

Bastuns mjuka värme genererar positiva hälsoeffekter. Den förbättrar blod-
cirkulationen, lindrar muskelvärk och huvudvärk, förbättrar immunförsvaret, 
minskar stress och ger såväl fysisk som psykisk avslappning.

Med hjälp av Harvias bastuinredningar kan du enkelt och snabbt bygga el-
ler renovera din bastu. Ur Harvias mångsidiga sortiment av bastuinredning 
är det lätt att välja och beställa en lösning som är skräddarsydd enligt dina 
bastumått. 

Inred din bastu till en oas av välbehag
Harvias bastur utgör en helhetslösning. Du får Harvias högklassiga produkter, 
estetiska design och enkla montering i samma paket, från en leverantör. Du 
köper inte enbart lavar – du skapar en enhetlig och förstklassig inredning i din 
bastu.

Lavarna är obehandlade och kan även beställas färdigoljade. Vi rekommende-
rar att lavarna behandlas med paraffinolja.

Allt till din bastu från Harvia
I Harvias sortiment hittar du allt du behöver till din bastu. Du kan välja inred-
ningsmodellen Ventura, Solide, Scala, Solar, Futura eller Formula till din bas-
tu och sammanställa inredningen i din bastu av paneler, stenväggselement, 
glasdörrar, stämningsglas, aggregat/bastuugnar, aggregat-/bastuugnsskydd, 
belysning och högtalare. Till större bastur, såsom representationsbastur, re-
kommenderar vi inredningsmodellerna Exclusive, Scala och Solide. 

Njut av din tillvaro

Harvia ger frihet 
och medel att ur  
din bastu 
förverkliga en 
vacker oas av 
välbehag.
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VENTURA
– något helt nytt till din bastu! 
Lave, ryggstöd och tvärslåar i Ventura är tillverkade av formpressat faner som är 
limmade 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 vär-
me- och fukttålighet. 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 bastuag-
gregatet Harvia Forte. Vid behov stöds lavarna med gavelstöd. Det går att montera 
hörnmoduler 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 lösgöras vid städning.

LAVENS MATERIAL

Fuma
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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 limlaminerats 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 34

LAVENS MATERIAL

Obehandlad 
gran

Lave

Lave

Lave

Lave

LaveStomme

Stomme

Stomme
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gran

Grå
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Svart
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Svart
gran

Svart
gran

Svart
gran

Svart
gran

Vitbetsad
gran

Solide
färgalternativ
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SCALA
– annorlunda och okonstlad
Bastuinredningsmodellen Harvia Scala är ett annorlunda och okonstlat lavalterna-
tiv 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. Scala-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 max-
imala längd 1 500 mm. I sortimentet finns även ett fotstöd och ett skyddsräcke. 
Lavlösningen Scala skräddarsys alltid efter bastuns mått. 

LAVENS MATERIAL

Tjäral

Asp Värmebehandlad
asp

Värmebehandlad
furu
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SOLAR
– eleganta detaljer  
Kännetecknet för bastuinredningsmodellen Harvia Solar är en strålformig hörn-
modul. En elegant detalj i ryggstöden och framkanten på lavarna har en stilig svart 
rand. Som lavmaterial 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 
skräddarsys enligt bastuns mått och det är möjligt att fälla in aggregatet i laven.

Vid behov stöds lavarna med gavelstöd och till hörnen finns matchande hörnmo-
duler som fungerar även som lampskärmar. Lavarnas sittdelar kan lösgöras vid 
städning. Med Solar lavar inreder du din bastu elegant och praktiskt. 

LAVENS MATERIAL

Värebehandlad
asp

Abachi Asp

Tjäral 
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FUTURA
– En vågad kombination!
I Harvia Futura-bastuinredningsmodellen kombineras trä och metall – denna 
vågade kombination är ett exempel på framtidens bastu. Listerna är tillverkade 
av rostfritt stål, och de har fällts in i lavarnas kanter. Inredningens ribbor är sma-
la. Som lavmaterial kan man välja abachi, tjäral, asp eller värmebehandlad asp. 
Ryggstöd och tvärslån är i samma material som laven. 

Alternativen för djuphet i de övre lavarna är 400, 500 och 600 mm och för de 
nedre lavarna 400–1 200 mm. Det är möjligt att fälla in exempelvis bastuaggre-
gatet Kivi i futura laven. Infällningen utförande  fullbordas med en infällningsram 
i rostfritt stål.  

Vid behov stöds lavarna med gavelstöd. Ryggstödet finns tillgänglig med match-
ande hörnmoduler som fungerar även som lampskärmar för harvias bastulampor. 
Lavarna kan lyftas bort för städning. 

LAVENS MATERIAL

Värmebehandlad
asp

Abachi Asp

Tjäral
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Bastulavemodellen Harvia Formula har en stilren och okomplicerad design. Som 
lavmaterial 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 skräddar-
sys efter måtten i din bastu. Det är enkelt att montera lavarna, eftersom de inte 
har någon separat stomme.

Värmebehandlad
asp

Abachi Asp

Tjäral

LAVENS MATERIAL

FORMULA
– stilren och okomplicerad design



STP 15 x 70

STS 15 x 120
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Gran, STP 15 x 95
Vår granpanel har friska kvistar. Den hållbara och långvariga granen 
doftar gott och bevarar sin ljusa nyans under årens lopp. Årsringar-
na i träet ger panelen en karakteristisk yta.

Panelalternativ

Tjäral STP 15 x 70 / STS 15 x 120
Tjäral är ett vackert rödbrunt lövträd, som lämpar sig som lavema-
terial i familjebastur. Tjäral kräver en aning underhåll och den lever 
med åren. 

Värmebehandlad furu, STS 15 x 140
Radiata är ett brett panelalternativ med en mörk nyans som skapar 
en lugn och elegant stil i bastun.

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.

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 variatio-
nerna i luftfuktigheten.  Asp är det ljusaste träslaget i sortimentet.

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

Materialalternativ till Harvias  
paneler och lavar
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Rökbastupanel, STP 15 x 95
Rökbastupanelen är färgad granpanel, som ger en varm stämning av 
traditionell finsk rökbastu.

Lavematerialalternativ

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

Asp Värmebehandlad
asp

Fuma 
(endast Ventura)

Abachi Tjäral Värmebehandlad furu
(endast Scala)

Obehandlad gran
(endast Solide)

Grå gran
(endast Solide)

Vitbetsad gran
(endast Solide)

Svart gran
(endast Solide)

Tona panelen med önskad färg.  
Asppanelen lämpar sig bäst för toning  
tack vare sin ljusa och jämna färg.
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Eluppvärmda bastuaggregat

Glow 
Harvia Glow -pelaraggrgatet är formgivet för att fylla kraven för den mest krävande 
bastudekoratören. Glows design är stilig och strömlinjeformad och ger dessutom flex-
ibilitet för planeringen av bastuns interiör. Den höga pelarformen imponerar i bastun 
och den majestetiska Glow är som en krona i mitten av laven. Den stora stenmängden 
möjliggör mjuka och fuktigt behagliga bad. 

Kivi 
Det eluppvärmda aggregatet Harvia Kivis bastubad kan du reglera från mjukt till skar-
pare genom att kasta vattnet antingen mot sidan av bastuaggregatet eller rakt på 
stenpelaren. Stenarna finns i en tudelad stålram av triangulär form. Bastuaggregatet 
kan också elegant fällas in i den nedre laven med hjälp av en infällningsram i rostfritt 
stål, som finns tillgänglig som extrautrustning. extra utrustning. Kivi är utrustat med 
en digital styrpanel, som bland annat gör det möjligt att reglera temperaturen med 
en grads noggrannhet. Styrpanelen kan placeras såväl innanför som utanför bastun. 

Cilindro 
Den massiva stenmängden i det eluppvärmda bastuaggregatet Harvia Cilindro er-
bjuder en njutningsfylld bastuupplevelse. Du kan välja mellan tre olika Cilindro-ag-
gregatmodeller. Cilindro H-modellen har ett framifrån delvis öppet ytterhölje, som 
ger bastubadaren fördelen med en stor stenyta, men gör det samtidigt även möjligt 
att placera aggregatet i ett mindre utrymme. Cilindro F-modellen omges i sin tur av 
ett slutet ytterhölje. Höljet minskar kraven på skyddsavstånd, varför bastuaggregatet 
kräver lite utrymme och laven kan monteras nära aggregatet. Detta lämnar utrymme 
för kreativitet när det gäller planering av lavarna. Cilindro F-modellen ger skarpare 
bastubad jämfört med de andra Cilindro-modellernas mjuka bad.

Forte – alltid redo
Öppna locket och njut av det mjuka fuktiga bastubadet! Harvia Forte är alltid redo och 
passar särskilt väl för familjer som badar ofta och utan att planera sina bastutider. 
Färgalternativen är rostfritt stål, svart och röd.

Moderna
Harvia Moderna representerar adeln av eluppvärmda bastuaggregat. Moderna vär-
mer upp din bastu snabbt och ljudlöst till badtemperaturen. Tack vare ny patenterad 
kontrollteknik, är det enkelt att värma bastun till önskad temperatur – med en grads 
precision. Aggregatet är utrustat med en separat stänkvattenskyddad styrpanel, som 
kan placeras såväl inne i som utanför bastun. Färgerna är svart och modern titan.

Lyxiga Harvia-bastuaggregat
Harvia vet hur en bastu ökar människans välbefinnande. Bastuns konstruktion och design utgör väsentliga delar 
av den perfekta bastunjutningen. Harvias kunnande framgår också av mångfalden av aggregatmodeller, aggrega-
tens estetiska former och användarvänlighet – ett jämnt och mjukt bastubad kröner bastunjutningen. Traditioner, 
säkerhet och högklassiga material är kvalitetsfaktorer som från början funnits med vid tillverkningen av aggre-
gaten. Förutom den tekniska kvaliteten erbjuder vi dig design, med vilken du inreder. Ett Harvia-aggregat är inte 
enbart en värmekälla, det är en del av den estetiska upplevelsen av helheten i bastun.

Ta även del av de andra aggregatmodellerna på www.harvia.com.
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The Wall
The Wall är en kombination av stilren skandinavisk design, finskt hantverk 
och funktionalitet i drift och installation. Aggregatet tar upp väldigt lite plats 
medans effekt finns ända upp till 9 kW. Produktutvecklingen har speciellt tagit 
i hänsyn användarvänligheten: Enkel installation, belysta styrreglage och de 
hållbara konstruktionslösningarna gör The Wall till ett enkelt och utmärkt alter-
nativ. Allt detta i en kompakt och stilig helhet.

Cilindro  Pro
Cilindro Pro-aggregaten är ståtliga källor till värme och bastubad för familjebastur, men 
särskilt allmänna bastur, hotell och till exempelvis bostadsföreningar kan dra nytta av ag-
gregatens egenskaper. Den massiva stenmängden ger sköna bastuupplevelser. De varma 
bastubaden räcker även till större badsällskap. 

Legend 
Harvia Legend erbjuder badupplevelser utan like. Legends patinerade stålram rymmer 
220  kg stenar, som ger mäktiga bad även i stora bastur. Ramens öppna struktur gör att 
bastuaggregatets hela yttre yta kan användas när man öser vatten. Legend-aggregatet 
lämpar sig särskilt väl för allmänna bastur.

Modulo
Modulo är ett stabilt golvaggregat, som passar din lavlösning. Den kompakta Modulon 
finns tillgänglig som en ståtlig modell med helt öppen stenyta, beklädd med linjekraftigt 
stål eller som en kombination av dessa. Fördelarna med slutet hölje är mindre säkerhets-
avstånd och att man undviker vattenstänk – Modulo är drömaggregatet för montering i 
hörn. Modulo kan omvandlas till ett aggregat kombinerat med en ånggenerator. Ångge-
neratorn är det rätta valet för dig som vill njuta av mjuka och fuktiga bastubad och stäm-
ningen som dofter för med sig. Samtliga aggregat kan utrustas med skyddsräcken och 
en skyddsvägg av glas. Skyddsväggen av glas är inte bara elegant, utan den förhindrar 
även bastuvattnet från att stänka runt aggregatet. Modulo-aggregatet lämpar sig särskilt 
väl för allmänna bastur.

Vedeldade bastuugnar

Legend 240 / Legend 240 Duo
Harvia Legend 240 är ett ypperligt val för mellanstora bastur. Den svarta stålramen 
innehåller en imponerande stenmängd. Värmen som lagras i den stora stenmängden 
ger rejäla bad även i låga temperaturer. Elden som flammar genom den gjutjärnsramade 
glasluckan bringar stämningsfullt ljus till bastun. Den finns tillgänglig i tre olika storlekar 
och modeller finns även för värmning genom väggen (Duo-modell).

Finland
Harvia Finland är resultatet av 70 års produktutveckling. Ugnen är tillverkad efter den 
yttersta kunskapen i högklassigt material. Tack vare den optimala mängden stenar, värms 
bastun upp raskt och badet blir mäktigt. Ena sidan av ugnen är heltäckt för att minska 
säkerhetsavstånden, medans den andra visar upp en vacker stenyta. Genom att kasta 
vatten på toppen av stenarna bjuder ugnen på ett mjukt och fuktigt, men vid behov också 
starkt bad – medans den öppna stenytan på sidan av utger ljuva mjuka bad. Flammorna 
bakom den stora glasluckan lyser upp bastun på ett mysigt sätt.
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Glasdörr
Harvia har ett brett sortiment av glasdörrar i flera färger, storlekar och karmalter-
nativ. 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 dörrhandtag är en förkromad knopp. Som tillval finns ett avlångt trähand-
tag i asp, tjäral eller värmebehandlad asp.

Dörrstorlekarna 8 x 21 och 9 x 21 rekommenderar vi för i grovkök och tvättrum. 
Dörrar med satinglas lämpar sig som mellandörr, då dess matta yta förhindrar 
insyn mellan 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 bas-
tun. Dörren är designad för förhållanden som ställer höga krav på materialets fukt-
beständighet. Dörrhelhetens aluminiumkarmar är antingen gråa, vita eller svarta. 
Tack vare tätningen kommer inte ångan utanför ångrummet eller bastun. Dörren 
med aluminiumkarm är en långlivad och tålig lösning.

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

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 omklädnings-
runm 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.

Förenhetliga din bastus utseende  
med Harvias glasprodukter
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. 
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Skräddarsydd glasvägg
Den måttbeställda glasväggen ger mer rymd mellan bastun och tvätt-
rummet. Glasväggen tillverkas enligt måtten i din bastu. Begär offert 
direkt från Harvias fabrik. Glasdörrarna finns tillgängliga antingen med 
eller utan karm.

Glasdörr med breddning
Glasdörren med breddning finns i storleken 9 x 19 (2 x 19 + 

7 x 19). Mer information ges av fabriken. Färgalternativen för glaset är 
rökgrått, brons och klart. Som material för karmen finns alternativen asp 
eller tjäral.

Dubbelglasdörrar
Dubbelglasdörren ger mer rymd i badrummet och bastun och förenar 
rummen till en elegant helhet. Dubbelglasdörren består av två dörrglas, 
som tillsammans skapar en elegant, öppningsbar glasväggshelhet. Som 
färg på glaset kan du välja rökgrå, brons, klar eller satin. Gångjärnen är 
förkromade. Standardleveransen omfattar en kromad dörrknopp. Kar-
men tillverkad i asp, tjäral eller aluminium. 

Harvias dubbelglasdörr uppfyller kraven enligt byggnadsbestämmelser-
na för dörrars minimibredd, enligt vilken en dörröppning bör vara minst 
800 mm. Tack vare att dubbeldörren består av två mindre dörrglas, kan 
den monteras i mindre utrymmen. Glasdörren stängs lätt med hjälp av 
magneten i den övre kanten. 

Tillgänglig i storlekarna 13 x 19, 13 x 21, 15 x 19, 15 x 21,  
17 x 19 och 17 x 21.

Set med aluminiumlister
Med aluminiumlisterna slutför du  installationen av aluminiumkarmdör-
ren. Listerna finns tillgängliga till alla glasdörrar och dubbelglasdörrar. De 
svarta aluminiumlisterna 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.

Välj mellan dessa!

Obs! Du kan även 
måttbeställa 
dörrar från 
Harvia.
Begär en offert!

GLAS-
ALTERNATIV  

brons rökgrå klar satin

KARM-
ALTERNATIV  

furu tjäral asp svart furu

grå 
aluminium

vit 
aluminium

svart
aluminium

Handtag: Kromad dörrknopp 
som standard. Alternativt kan du 
välja ett avlångt trähandtag.
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Belysningsarmaturer till bastun
Välj mellan två alternativa belysningsarmaturer till bastun:

I den stiliga belysningsarmaturen kombineras stål och trä. Måtten är 
230 x 180 x 90 mm (bredd x höjd x djup). Förpackningen innehåller 
armatur och skärm. Skyddsklass IP44. Glödlampa E14 (max. 40 W) 
ingår inte i leveransen. Legend-lampskärmen är svart och skärmens 
utseende passar ihop med de rustika Legend-bastuugnarna.

LED-ljusslinga
Med den indirekta belysningen från LED-belysningen skapar du en 
varm stämning i bastun. LED-belysningen lämpar sig för integrering 
i bastuns lave, till exempel i ryggstödet eller på övre lavens framkant. 
Ljusslingan skräddarsys efter lavarna. Den högsta tillåtna monterings-
höjden för LED-ljusslingan är 1 600 millimeter. Leveransen innehåll-
er ljusslingorna, anslutningskablar till transformatorn, uttagsplint och 
transformator (230 V/12 V). Transformatorn monteras i en IP44-klas-
sificerad box och högst 500 millimeter ovanför golvytan. En transfor-
mator räcker till 10-meter ljusslinga.

Belyst skyddsräcke
De eleganta skyddsräckena, som ökar säkerheten i bastun, finns 
även med LED-belysning – ljuset framhäver bastuaggregatet på 
ett ståtligt sätt och skapar stämning i bastun. Belysta skyddsräck-
en finns tillgängliga för Cilindro-, Cilindro Pro-, Kivi- och Legend- 
aggregaten.

Belyst infällningsram
Bastuaggregaten Harvia Cilindro, Cilindro Pro, Globe och Kivi kan fällas 
in i den nedre laven med en belyst infällningsram tillverkad i rostfritt stål. 
Infällningsramen är en tilläggsutrustning.

Upplyst stäva  
– ett imponerande kärl för bastuvatten
Harvias upplysta stäva är ett modernt och praktiskt kärl för bastuvatt-
net. Den skapar en stämningsfull belysning i bastun, precis där  det 
behövs. Den upplysta stävan kan antingen fällas in i bastulaven eller 
monteras på laven – på så sätt har stävan alltid en egen plats i bas-
tun. Underlagets LED-ljuskälla lyser upp stävan och dess omgivning 
mjukt och jämnt. Stävan är tillverkad av optisk plast som effektivt bry-
ter ljuset. Stävan kan enkelt lyftas från underlaget för påfyllning och 
rengöring. Tack vare det separata underlaget är belysningsarmaturens 
elektriska delar helt skyddade.

Skapa stämning i din bastu  
med belysning
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Bastutillbehörsset i rostfritt stål

Innehåller stäva, skopa, termometer och 
hygrometer. I bastutillbehören förenas rostfritt 

stål och trä i ett elegant utförande.

Legend tillbehörsset  

Tillbehörsuppsättningen  
Legend innehåller skopa och stäva.
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Finslipa detaljerna i din bastuhelhet  
med Harvias tillbehörsutrustning

Badautomat Autodose
Glöm stävan och skopan, här kommer badautomaten. Sitt eller ligg på laven i 
lugn och ro, ett knapptryck och vattnet fräser till på bastustenarna – med eller 
utan doft. Bastur i badinrättningar har nytta av den jämna luftfuktigheten och det 
enkla sättet att kasta bad.

Autodose består av en huvudenhet och styrknappar. I leveransen ingår en tryck-
knapp för vatten och en tryckknapp för vatten-doftblandning. Badautomaten 
fungerar antingen automatiskt med vissa intervaller eller när man trycker på 
knapparna. När badautomaten är i automatiskt läge och man doserar vatten på 
stenarna genom att trycka på knappen, börjar nedräkningen till följande dosering 
om från början.

Infällningsramar för bastuaggregaten
Med den stiligt utformade infällningsramen kan du fälla in Kivi, Globe, Glow, Forte 
och Cilindro E -aggregaten i laven för att ge ett elegant och förfinat intryck. Infäll-
ningsramen i rostfritt stål finns tillgänglig som extrautrustning.

Bastuhögtalare
Med Harvias bastuhögtalare skapar du en fin stämning i din bastu. Genom att 
ansluta högtalarna till dina musikenheter, kan du njuta av önskad musik i bastun 
och badrummet. Harvias bastuhögtalare är helt vattentäta och lämpar sig väl för 
fuktiga utrymmen, då deras IP-skyddsklass är IP65. Färgalternativen är vit och 
stål. Kom ihåg att planera ledningarna för kablage innan du börjar sätta upp pa-
nelen. Tips! Genom att installera högtalare i tvätt- och omklädningsrummet, kan 
du njuta av musiken oavbrutet.

Stenvägg
Med hjälp av Harvias stenvägg skapar du enkelt och ekonomiskt en elegant hel-
het av din bastu. Stenväggen är ett färdigt element, som du kan fästa bakom 
bastuaggregatet eller för att täcka ett hörn. Stenväggen kan enkelt fästas direkt 
på panelen. Stenväggens keramiska plattor är tillverkade i högkvalitativa stenimi-
tationer. 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 bastuaggregat fästs enkelt genom det borstade stålet i sten-
väggens nedre del, och resultatet blir snyggt. 

Bastuutrustning
Harvias omfattande produktsortiment omfattar allt från högklassiga rena bas-
tustenar, stävor samt temperatur- och fuktmätare till bastudofter. Du kan fullbor-
da din bastuupplevelse med bastutillbehörssetet.

Bekanta dig även 
med Harvias övriga 
bastutillbehör på 
adressen  
www.harvia.com
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Tillsammans bygger vi med  
yrkeskunskap och kvalitet 
Harvia är marknadsledare och av oss får du allt som du behöver för en bastuhelhet, vare sig om du 
behöver en traditionell- eller infrabastu, ångrum, spa eller en framtida hybridbastu. 

Ett samarbete med oss innebär bekvämt byggande för dig, prefessionell hjälp i planering och val av 
produkter och ett lätt sätt att genomföra prjekthelheter.

Erbjud dina kunder kvalitetsprodukter från Finland, som höjer värdet på   anläggningen! Harvia är det 
rätta valet när du värderar lättlöpande projektering och professionalitet.

Representationsbastu
Harvia tillverkar skräddarsydda bastuinredningar för stora anläggningar. Vi planerar inredning och ma-
terialval enskilt för varje planlösning och offertförfrågan. För varje representationsbastu står vi för de-
taljerad planering för att säkerställa den senaste teknologin och Harvia kvalitet.

Harvia infrabastu
Via Harvia kan du erbjuda dina spa-, gym- och hotellbesökare en tilltalande infraupplevelse. Vi på 
Harvia har levererat infrabastur för våra kunder runtom i världen i över 10 år. Du en är professionell 
uppskattar erfarenhet av din leverantör och vi hjälper dig planera infrabastur enligt dina önskemål. 
Alla Harvias färdigbastur går exempelvis att tillverka i infraversioner med de tillbehör som passar din 
projektenhet. Våra kvalitativa infraradiatorer är lätta att montera och styrningen fungerar enkelt med 
digitala pekskärmar. infrabastur är moderna just nu, så de är en del av en wellness-megatrend. Långa 
infravågor associeras med wellness och välmående. Känslan är densamma som njutningen av solljuset 
men utan UV-strålning. Utöver de skräddarsydda helheterna erbjuder vi färdiga infrapaket som är mon-
teringsfärdiga och kan placeras i de flesta anläggningarna.

Harvias ångrum
Skillnaden mellan ångrum och den traditionella finländska bastun är lägre temperatur och högre luft-
fuktighet.  I ångrummet stiger luftfuktigheten upp till 100 procent och temperaturen förblir mellan 
40–45 grader. Värmekällan är inte ett bastuaggregat utan en ånggenerator. Med modern teknik är det 
enkelt att bygga ångrum även hemma. Observera att vägg-, tak- och sitsmodulerna i ångrummet måste 
beläggas med våtskikt..

Ångrummets effetk på kroppen är densamma som för traditionell finsk bastu: musklerna slappnar av, 
blodcirkulationen förbättras och du kan även bli av med mindre krämpor. Inandning av ånga är ett tradi-
tionellt knep att bli av med influensasymptom och då i synnerhet täppt näsa. En skön och avslappnande 
stund för bort stress och medför en lugn sinnesstämning.  Därför kan det även vara lättare att somna 
på kvällen och sömnen kan bli djupare och återhämtningen mer påtaglig.

Harvia leverar all utrustning så att du kan bygga dig ett bekvämt ångrum för avslappning.

Harvia Spa Modules
Byggmoduler för stora spaanläggningar – eller till hemmets egna badoas.

Harvia Spa Modules är ett effektivt sätt att bygga inredningar och konstruktioner för spamiljöer i alla 
storlekar. Lösningen omfattar typiska ångrumsväggar, -tak och -bänkar, och tillverkningssättet möjliggör 
nästan alla former som kan tänkas. Metoden lämpar sig mycket väl även för bygge av ett duschhörn, 
som kröner badrummet. I leveransen av Harvia Spa Modules ingår vägg-, tak- och sitsmoduler m.m. 
som monteringsfärdiga moduler. Modulerna monteras på plats, jämnas till med massa, läggs med våt-
skikt kakel och klinker. Kunden behöver enbart välja kakel och klinker och se till att de läggs tillsammans 
med våtskikten.
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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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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 

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.

Vattenbeständig väggkon-
strukstion 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

BADRUMSBASTU
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 badrumsbastur 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 venti-
lationen 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 tillverka-
de 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 levereras i mon-
teringsfärdiga 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.

Kaikki Harvia-kylpyhuonesaunat valmistetaan Harvian saunatehtaalla Muuramessa. Tuotannossa käytetään hy-
väksi todettuja, korkealaatuisia materiaaleja. Kaikki saunat tarkistetaan ennen toimitusta.
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Harvia SmartFold 
-badrumsbastu
Effektivt användande badrummets utrymme
Här börjar en ny era inom användandet av badrummets utrymme. Har-
vias nya badrumsbastu SmartFold som går att vika ihop och omvandla 
tar golvutrymme endast när den används. SmartFold är en verklig li-
vscykelbastu 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 
bestämmelser i tvättrummet. Jämfört med en traditionell bastulösning 
sparar du upp till flera kvadratmeter. Kvadratmetrarna i våtrum är re-
lativt dyra att bygga. Det kan därför vara mer lönsamt att utnyttja det 
utrymme som blir över i de övriga rummen.

Harvia SmartFold gör det möjligt att använda badrummet som ett ef-
fektivt hemvårdsrum. Du får ledigt utrymme för tvättställning, strykjärn 
eller till exempel för att byta krukväxternas mull när hälften av bastuns 
golvkvadratmetrar tas i bruk som extra utrymme.

En tillgänglig bastu för alla användare
En ung familjs vardag underlättas tack vare utrymmesbesparingen men även tillgängligheten och senioranvän-
darna 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 elplane-
ringen. 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 aggregatet 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 
stor glasyta. I alla modeller är lavens bredd över 1 m 
– gott om sittutrymme för två personer att njuta och 
koppla av i värmen av Vega Compact -aggregatet. Bastun 
består av två lavar och en fotpall.  Standardleveransens 
kommer med Formula-lave och paneler i tjäral. Formula 
laven finns tillgängliga även i asp. Du kan välja lavemo-
dellen Futura i fler olika material. Bastuns vattentäta ut-
sida lämpar sig bra som duschvägg. Sirius-bastuns hör-
nmodell ryms bra i badrummets hörn.   

Extra utrustningar:
• Harvia Formula -lavemodell, asp
• Harvia Futura -lavemodell, alternativa 
 material asp, al och 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
• Harvia Formula -lavemodell, al
• Vägg och takpaneler 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

Harvia Sirius, rak- och hörnmodell

Monteringsexempel av modell 
Sirius SC1111K

Bastuns höjd 2080 mm.
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Extra utrustningar:
• Fiberbelysning, 6 fibrer. Ansluts med egen  
 stickpropp till uttaget, utan strömbrytare.  
 Obs! Rummets minimum höjd 2250 mm och  
 med bottenkar 2400 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

Harvia Capella 
-badrumsbastu
Capella-bastun är lämplig för två personer och får plats i ut-
rymmet  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 tillverkade 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.

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



 34 HARVIA • BASTUINREDNING

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 
andra 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

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.

För ytterligare information besök harvia.com
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H A R V I A  S A U N A  D E S I G N E R

B A S T U P L A N E R I N G S P R O G R A M M E T

Exempel på planlösningar
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Prova programmet direkt på adressen:   
saunadesigner.harvia.fi

Harvia erbjuder användandet ett professionellt bastuplande-
ringsprogram för alla som vill designa sin bastu själv. 

Den nya Sauna Designer har skapats för stegvis planering där användaren avancerar för att till 
slut komma fram till en skräddarsydd och måttbeställd bastuhelhet. Slutresultatet är en egen 
drömbastu medfärdig bastuplan och en offert. Programmets integrerade egenskaper med val 
av aggregat-/bastuugn, gör det möjligt att rekommendera de tekniskt mest funktionella lös-
ningarna. En enkel bastuplan kan planeras på ca. tre minuter. Det är lätt att leka runt med de 
olika egenskaperna och söka fram den lösning som passar en bäst.

Programmet fungerar på alla mobilenheter, vilket innebär att du kan planera bastun exempelvis i baksätet 
på bilen på väg ut till stugan. Harvia Sauna Designer omfattar även en kostnadsfri tjänst i vilkenvåra ex-
perter granskar din planering och sedan skickar en offert.

Med Harvia Saunadesigner kan du granska olika inredningsmodeller el-
ler prova olika variationer - Det finns gott om olika varianter.

Du kan använda dig av vårt kunnande inom planering och lämna en offertförfrågan.

Välj mellan att planera själv eller  
att lämna en offertförfrågan till oss.

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

HARVIA SAUNA DESIGNER

Bastuplaneringsprogrammet 
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GLAS-
ALTERNATIV  

brons rökgrå klar satin

KARM-
ALTERNATIV  

furu tjäral asp svart furu

grå 
aluminium

vit 
aluminium

svart
aluminium

Handtag Dörrar

Set med 
aluminiumlister

Gran, 
STP 15 x 95

Rökbastupanel, 
STP 15 x 95

Tjäral
STP 15 x 70 
/ STS 15 x 120

Värmebehandlad
borstad tjäral,  
STS 15 x 120

Värmebehandlad asp
STP 15 x 70

Asp, 
STP 15 x 70 

Fuma 
(Ventura-skiva 300 x 600)

Värmebehandlad 
Radiata tall, 
STS 15 x 140

Lavematerial

Asp Värmebehandlad
asp

Fuma 
(endast Ventura)

Abachi Tjäral

Värmebehandlad 
tall  

(endast Scala)

Obehandlad 
gran

(endast Solide)

Grå gran
(endast Solide)

Vitbetsad gran
(endast Solide)

Svart gran 
(endast Solide)

Dörrknopp  
som standard

Glasdörr

DubbelglasdörrGlasdörr med 
breddning

Dörr med 
aluminiumkarm

Legend-glasdörr Låsbar glasdörr

Skräddarsydd 
glasvägg

Avlångt 
trähandtag 
som alternativ

Glas- och karmalternativ

Vägg- och takpaneler

Obs! Du kan även 
måttbeställa 
dörrar från 
Harvia.
Begär en offert!
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