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Relaxing Moments & Natural Wellbeing

1950. aastal Tapani Harvia asutatud kerisefirma on kasvanud rah-
vusvaheliseks sauna- ja spaavarustust pakkuvaks ettevõtteks. 
Pakume kõike, mida saunas vajate.

Looduse ürgelemendid puit, kivi ja vesi muudavad Harvia sauna 
lõõgastava heaolu allikaks. Saunaskäik on kosutav kogemus, mil-
lega naudite Soome saunatraditsioonidel põhinevat loomulikku 
heaolu. 

Sauna pehme soojus turgutab teie tervist. Näiteks parandab see 
vereringet, vähendab südamehaiguste riski, lõdvestab lihaseid, 
kindlustab sügavama une, vähendab stressi ning lõõgastab keha ja 
vaimu. 

Kerisest eralduv pehme ja ühtlane soojus on täiusliku saunakoge-
muse süda. Keris on sauna süda – lõõgastava saunamõnu allikas. 
Harvia menukad kerised on alati olnud teerajajad – elegantsed, 
vastupidavad ja ökonoomsed. 

Hindame loodust ja selle mitmekesisust. Seetõttu soo-
vimegi hoolitseda selle puhtuse eest, arendades 
välja võimalikult keskkonnasõbralikke tooteid. 
Harvia mitmekülgne kerisevalik muudab 
just teie vajadustele vastava kerise 
valimise äärmiselt lihtsaks.
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SAUNASOOJUSE TERVENDAV MÕJU
#healingwithheat

Saunasoojus on hea südametervisele
2–3 korda nädalas saunas käimine vähendab südame-veresoonkonna 
haiguste riski 20% võrreldes sellega, kui käia saunas ainult üks kord nä-
dalas. Veelgi rohkem saunas käies võib risk väheneda kuni 65%.
Laukkanen, Khan, Zaccardi & Laukkanen 2015

Saunas käimine parandab unekvaliteeti
Uuring, mis vaatles saunas käimise ja une seost, näitas 70-protsendi-
list kasvu sügava une faasi saavutamises esimese kahe tunni jooksul ja 
45-protsendilist kasvu kuue tunni jooksul. Pärast saunas käimist vähenes 
ärkvel oldud aeg statistiliselt oluliselt.
Putkonen & Elomaa 1976

Saunas käimine kui trenn
Saunasoojus paneb südame kiiremini verd pumpama, laiendades ve-
resooni ja leevendades südame koormust.
Brunt, Howard, Francisco, Ely, Minston 2016

Saunas käimine parandab mälu
Kaks korda nädalas saunas käimine vähendab dementsuse riski viiendiku 
võrra võrreldes sellega, kui käia saunas ainult üks kord nädalas. 4–7 
korda nädalas saunas käies väheneb risk kuni 60%.

Laukkanen, Kunutsor, Kauhanen & Laukkanen 2016

Saunaskäimine hellitab nahka
Saunasoojus mitmekordistab pindmiste veenide kaudu pumbatava vere 
hulka, kiirendades sellega naha ainevahetust. Nahk saab toidetud, säilitab 
niiskuse ning püsib pehme ja elastne.

Viinikka 2020

Saunas käimine ravib lihaseid
Saun on väga hea koht pinges lihaste lõdvestamiseks. Enne treeningut 
saunas käimine hoiab ära lihasvalusid ja suurendab lihaste liikuvust tree-
ningu ajal.
Khamwong, Paungmali, Pirunsan & Joseph 2015
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Vastutus on osa meie igapäevaelust. Oleme oma tegevust ja tooteid jätkusuutlikult arendanud 
juba üle 70 aasta. Selle ajaga on Harvia kasvanud traditsioonilisest kerise- ja saunatootjast 
rahvusvaheliseks juhtivaks sauna- ja spaatööstuse ettevõtteks.

Harvia tooted on valmistatud kestlikel alustel ning loodud ohutuks ja kauakestvaks. Oleme 
pikka aega investeerinud keskkonnaalaste asjaolude arvestamisse, alates projekteerimisest 
kuni tootmise, logistika, kasutamise ja taaskasutuseni.

Meie tegevuse peamised mõjud keskkonnale, inimestele ja ühiskonnale tekivad tootmises ka-
sutatavate toorainete ja materjalide algtootmises, meie enda tootmisruumides, meie tegevu-
ses tööandjana ja meie toodete kasutamise kaudu.

Soovime pakkuda tarbijatele üle kogu maailma sauna lõõgastavat ja tervist parandavat mõju.

Tegutseme vastutustundlikult,  
austades loodust ja inimesi

VASTUTUS
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Meie pühendumus inimeste  
ja planeedi kestlikule arengule

1.  Hea ja tervislik elu
 Loome oma pakkumistega positiivset mõju inimeste  
 tervisele ja pikaealisusele.

 Jagame aktiivselt teaduslikel alustel teavet soojuse  
 kasulikkusest tervisele ja propageerime regulaarselt  
 tervislikku saunakasutust.

2.  Vastutustundlikud kogemused  
 ja naudingud
 Suuname lõppkasutajaid aktiivselt meie tooteid vas 
 tutustundlikult kasutama.

 Investeerime heitmeid vähendavate ja energiatarbimist  
 optimeerivate toodete uurimis- ja arendustegevusse.
 
 Kasutame vastupidavaid ja vastutustundlikult hangitud  
 materjale.

3.  Keskkonnajalajälje minimeerimine
 Püüame vähendada oma tegevusest tulenevaid  
 kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja aidata selle kaudu  
 piirata kliima soojenemist ning osaleda ülemaailmses  
 keskkonnakaitsega seotud tegevuses.

4.  Turvaline ja soe koostöö
 Usume, et kui teeme koostööd ja toetame üksteist,  
 toob see kaasa heaolu ja pikaajalise partnerluse  
 kõigiga – alates meie töötajatest kuni klientide ja  
 partneriteni.
 
 Hoolitseme oma töötajate ohutuse, võrdõiguslikkuse  
 ja kvalifikatsiooni arendamise eest.

Põletage puitu  
puuküttega keristes 
puhtamalt
Kas teadsite, et ka puude süütamisviisil on keskkonna-
mõju? Küttepuude süütamine pealt on kõige keskkonna-
sõbralikum ja energiasäästlikum süütamismeetod, mille 
käigus põlevad suitsugaasid puhtamalt ja tekitavad või-
malikult vähe suitsu.

Järgnevalt jagame soovitusi puidu keskkonnasõbraliku-
ma ja tõhusama põlemise saavutamiseks.

1

2

3

4

5

Asetage halud küttekoldesse  
horisontaalselt, jättes kolde ruumist  
umbes poole tühjaks.

Hakatis ja muud süütevahendid tuleb 
asetada halgude peale.

Süüdake halgude peale asetatud süüte-
vahendid mitmest kohast, et tuli hakkaks 
põlema ühtlaselt ja liiguks allapoole.

Kasutage kuivi halge, niiske puidu  
põletamine raiskab asjatult energiat.

Hoolitsege ka küttekolde puhtusee eest – 
tahmunud küttekolded ja lõõrid  
raiskavad energiat.
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2020, aastal turule toodud Harvia Legend GreenFlame kasutab täielikult uuendatud küttekollet, 
mis soodustab puidu puhtamat põlemist. Küttekolde konstruktsioon vähendab võrreldes sama suu-
re puuküttega kerisega peenosakeste heitkoguseid viiendiku võrra ja vingugaasi emissiooni 70 
protsenti.

Harvia osaleb aktiivselt Ida-Soome ülikooli mitmeaastases projektis KIUAS-2, mille eesmärk on 
vähendada puuküttega keriste heitkoguseid ja töötada välja sertifikaat keriste peenosakeste heit-
koguste võrdlemiseks. Uuendatud GreenFlame‘i küttekolle on osa Harvia pikaajalisest arendustööst 
puhtama puidu põletamise ja heitkoguste vähendamise suunas. Harvia pikaajaline plaan on vähen-
dada puuküttega keriste peenosakeste heitkoguseid poole võrra.

Harvia GreenFlame‘i küttekolle on optimeeritud puidu puhtamaks põletamiseks. Suur klaasuks loob 
meeleolu ning kerise uuenduslik põlemistehnoloogia ja kauakestev konstruktsioon tagavad vastu-
tustundlikuma saunaskäigu.

GreenFlame on Harvia vähese emissiooniga 
puuküttega keriste tootesari
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Õhk juhitakse läbi tuhakarbi ja luugi 
põlemiskambrisse.
 
Seal seguneb õhk ühtlaselt põlemis-
gaasidega, tagades puhtama põlemise.

Kuumad heitgaasid liiguvad läbi sau-
nakerise ülaosa, kandes kuumuse 
tõhusalt üle kerise raamile, kividesse ja 
kogu sauna.  

Põlemisgaasid väljuvad korstna kaudu.

1

2

3

4

Harvia Legend 240 GreenFlame’i puuküt-
tega kerise suure klaasukse taga lõõmav tuli 
põleb puhtalt, võimaldades nautida maagilist 
rahustavat atmosfääri. Keskmise suurusega 
sauna sobiv keris on vähese heitkogusega, 
vastupidav ja lihtsalt kasutatav. Suur kogus 
kive tagab suitsusaunalaadse pehme leili. 
Tutvuge tootega lk 15.

 Uuenduslik põlemistehnoloogia

 70% madalam vingugaasi heitkogus 

 Madalam peenosakeste heitkogus

 Vastupidav konstruktsioon

Harvia 22 GreenFlame on stiilne ja ajatu 
puuküttega keris, mille suur klaasuks loob 
mõnusa meeleolu ja toob puhtalt põleva tu-
le kaunilt esile. Keskmise suurusega sauna 
sobiv keris on tänu GreenFlame‘i tehnoloo-
giale väiksema heitkogusega. Tutvuge too-
tega lk 24.
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Millist soojust eelistate? Kas otsite kerist väiksemale peresaunale või suurele 
üldsaunale? Erinevatele saunadele ja vajadustele on olemas erinevad keri-
sed. Peale isiklike eelistuste peaksite arvestama ka sauna suurust ja ehitust. 
Õnneks on valik äärmiselt rikkalik.

Pehme leil
Pehmet leili soovides on õige lahendus suurem kogus kive. Sauna temperatuur püsib 
mõõdukal tasemel ja suur kivikogus kindlustab niiske ja auruküllase leili. Lisaks võite suit-
sutoruga kuumutada eraldi suitsutoru kaitset Legend, mis suurendab kivide kogust veelgi.  
Soojus ei lõpe isegi mitte siis, kui tuli peaks hetkeks kustuma. Selle asemel püsib tempe-
ratuur stabiilsena. Nautige saunaskäiku koos perega!

Vt Harvia Legend ja suitsutoru kaitse Harvia Legend

Terav leil
Harvia traditsioonilised puuküttega kerised tagavad kuuma ja terava leili. Saunas saavuta-
takse kõrge temperatuur ja tunnete kuumust oma nahal iga kord, kui leili viskate. 

Vt Harvia Pro ja Harvia M

Väike saun ja tõhusalt kasutatud ruum
Väikeses ruumis on kerise ruuminõuded ja kasutuslihtsus veelgi olulisemad. Keris ei to-
hi olla liiga võimas, et saun ei soojeneks liiga kiiresti. Kerist peab olema võimalik ohutult 
kasutada. 

Kerist ümbritsevad kerisekaitsmed võimaldavad paigaldamist väiksesse ruumi, takistama-
ta seejuures õhuringlust, ning kerise saab paigutada seinte ja lava lähedale. Veenduge, et 
kerise ees on ohutuks kasutamiseks ja küttepuude lisamiseks piisavalt ruumi.

Pakume ka selliseid puuküttega keriseid, mida köetakse väljastpoolt sauna. Nende eeliseks 
on hea juurdepääs ja õdus kaminaefekt sauna välisküljel. See aitab teil saunaruumi või-
malikult tõhusalt kasutada ja hoiab sauna puhtana.

Vt kerisekaitsmed ja puuküttega kerised DUO/SL

PUUKÜTTEGA KERISED
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Kerise valimine
Keris on osa sauna sisedisainist ja õhkkonnast. Leidke 
Harvia puuküttega keriste tootevalikust just teile sobiv 
disainilahendus. Puuküttega kerise kogu potensiaali 
ära kautamisel on tähtis osa korralikult ehitatud lei-
liruumil. Kerise võimsus tuleb valida vastavalt sauna 
suurusele ja materjalile. 

Keskmiselt läheb leiliruumi ühe kuupmeetri kütmiseks 
tarvis 1 kW võimsust. Võimsuse vajadus suureneb, kui 
saunas on aknaid või soojust salvestavaid pindu (nt 
telliseid või betooni).

Puuküttega sauna neli kerisevarianti

Mida kerise võimsuse valimisel 
arvestada?
• Valimisprotsessi tasub alustada sauna ruumala  
 mõõtmisest.
• Iga soojustamata seina ruutmeetri kohta lisage  
 sauna ruumalale 1,2 kuupmeetrit.
• Kui leiliruumi siseseinad on valmistatud  
 soojustamata palkidest, korrutage mõõdetud  
 maht 1,5-ga.
• Kasuliku tööriista selliste arvutuste tegemiseks  
 leiate veebilehelt www.harvia.com

Suured saunad
Suured saunad ja traditsioonilised palksaunad vajavad üht-
lase temperatuuri säilitamiseks tõhusat kerist. Keris peab 
kindlasti olema väga võimas, vastupidav ja hea õhuringlu-
sega. 

Võimas, traditsiooniline ja kerisekaitsmetega varustatud 
puuküttega keris on sel juhul kindel valik. Tulekindlad püsi-
seinad võivad näiteks sauna õhuringlust piirata. Kerisekaits-
med tagavad hea õhuringluse ka kerise tagaküljel, kindlus-
tades ühtlase temperatuuri ja kiire soojenemise. 

Tõhusa konstruktsiooniga suur saun säilitab ühtlast tempe-
ratuuri ja soojeneb ruttu, säästes nõnda küttepuid ja kesk-
konda. 

Vt Harvia 36 ja kerisekaitsmed

Saunavee soojendamine
Vett saab saunas hõlpsalt soojendada näiteks kerise veepaa-
gis või katlas. Kiire ja ruumisäästlik lahendus on toru külge 
paigaldatav veepaak või puuküttega keris, mis on varustatud 
veepaagiga. Kuna vesi soojeneb väga kiiresti, pakuvad need 
lahendused saunalistele piisavalt pesuvett. Soovi korral võite 
veepaagile juurde osta eraldi kraani, mis muudab kasutami-
se mugavamaks ja ohutumaks.

Harvia katlad pakuvad lahendust suurema veevajaduse kor-
ral. Katel lisab teie saunale traditsioonilise talusauna hõngu 
ja seda saab kasutada vee soojendamiseks ka siis, kui saun 
on külm. 

Vt korsten-tüüpi veeboilerid ja katlad

TRADITSIOONILINE VEEPAAGIGA SAMMASKERISED TEISEST RUUMIST 
KÖETAV MUDEL
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Käsitöö - Lugusid leilist

Harvia Legend on lugu autentsusest ja väga vastupidavast Harvia-kvalitee-
dist. Kõik Harvia Legend-tooted on osa 1950.aastal asutatud Harvia, tänapäe-
val maailma suurima kerisetootja, kuulsusrikkast loost. Kõik Legend-tooted on 
tehtud käsitsi ja näitavad Harvia meistrite suurepäraseid oskusi. Vali Legend - 
sellest algab ka Sinu legendaarne 
saunalugu.

Harvia Legend pakub saunalisele võrratu saunaelamuse. See suur keris viib saunalise tagasi aega, 
mil keris sündis - see on keris selle kõige puhtamal kujul. Legendi oksüdeeritud terasest kivikambris 
asub suur hulk kive, mis soojenedes annavad isegi suuremas saunas suurpärase leili. Kivikambri ava-
tud konstruktsiooni tõttu saab visata leili kerise kogu välispinnale. Suures kivide hulgas salvestunud 
soojus võimaldab isegi madalamatel temperatuuridel visata rohkem leili - saate meeldivalt niiske sau-
naelamuse.
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LEGEND 150
WK150LD

LEGEND 300
WK300LD

Harvia Legend 150

Harvia Legend 150 pakub meeldivat niisket leili väiksemasse sauna. Keris 
pakub rõõmu nii silmale kui saunalistele. Harvia Legend 150 -kerisel on 
malmist klaasuks, läbi mille kumav tuli täiendab sauna meeleolu. Kerisel 
on paigaldamist lihtsustavad reguleeritavad jalad.

Harvia Legend 300

Harvia Legend 300 pakub suurepärast leili keskmise suurusega ja 
suurtes saunades. Kerisel on suur ja stiilne terasest klaasuks. Korra-
liku suurusega põlemiskambrisse mahuvad ka pikemad küttepuud, 
max. 47 cm. Kerisel on paigaldamist lihtsustavad reguleeritavad ja-
lad.

Kerised mudel
Soovitatav  

leiliruumi suurus 
min-max. m3

Mõõdud
laius x kaal x kõrgus

mm

Kõrgus 
on reguleeritav 

u mm

Kaal
kg

Kivikamber
kg

max.

WK150LD 6–13 530 x 530 x 740 30 58 120

WK300LD 14–28 600 x 660 x 1040 30 94 260

LISASEADMED

Legend kaitsesein
WL200

Tulekolde põrandakaitse
WL100

Legend kerisepiire
SASPO240/ SASPO241

Teraskorstna siiber
WHP270SPM

Teraskorsten (must)
WHP1500M

Legend suitsutoru kate
WL300
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LEGEND 240 GREENFLAME 
WK200LD

LISASEADMED

Legend kaitsesein
WL200

Tulekolde põrandakaitse
WL100

Legend kerisepiire
SASPO240

Teraskorstna siiber
WHP270SPM

Teraskorsten (must)
WHP1500M

Harvia Legend 240 GreenFlame

Tuli mühiseb puuküttega kerise Harvia Legend 240 GreenFlame suure 
klaasukse taga puhtalt, samal ajal kui teie naudite maagilist ja lõõgasta-
vat õhkkonda. Vähesaastav, vastupidav ja hõlpsalt kasutatav keris sobib 
keskmise suurusega sauna. Arvukad kivid kindlustavad traditsioonilise 
ja maheda saunaskäigu. 

Saunakerise südame moodustab põhjaliku uuenduskuuri läbinud põle-
miskamber GreenFlame, mille kavandamisel on erilist tähelepanu pöö-
ratud puhtale põlemisele. Uus põlemiskamber vähendab puidu põlemi-
sel tekkivat tahkete osakeste heitkogust viiendiku võrra ja süsinikoksiidi 
heitkogust 70%. Valige ainulaadne käsitöökeris Legend ja alustage oma-
enda legendaarset saunalugu.

Kerised mudel
Soovitatav  

leiliruumi suurus 
min-max. m3

Mõõdud
laius x kaal x kõrgus

mm

Kõrgus 
on reguleeritav 

u mm

Kaal
kg

Kivikamber
kg

max.

WK200LD 10–20 600 x 600 x 835 0 82 200

Legend suitsutoru kate
WL300
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LEGEND 150 SL
WK150LDSL LEGEND 240 SL

WK240LDSL

Harvia Legend SL

Harvia Legend SL-kerised on mõeldud neile, kes soovivad 
kütta sauna lihtsalt teisest ruumist. Kerise ukse avamis-
suunda saab muuta vastavalt oma vajadustele. Kerisel on 
paigaldamist lihtsustavad reguleeritavad jalad.

Harvia Legendi puuküttega kerised pakuvad võrreldamatut leilielamust. Must terasraam mahutab hämmastavalt palju kive. Suures 
kivikoguses salvestunud soojus tagab tõhusa leili ka madalamal temperatuuril. Leil ei jää lahjaks ka juhul, kui tuli hetkeks kustub. Har-
vian Legend Duo kerise kolle asub saunaruumist väljaspool, mis tähendab, et keris paigaldatakse läbi seina.

Legendi keriste tulekoldes on kaasaegne põlemisõhku jaotav restikonstruktsioon.  Osa põlemisõhust suunatakse tulekolde ülaossa, mis 
muudab põlemise tõhusamaks ja puhtamaks. Restikonstruktsioon pikendab ka kerise kasutusiga. Tavapärasest väiksemad ohutuskau-
gused küljel ja taga asuvate süttimisohtlike pindadeni võimaldavad saunalava vabamat paigutust.

Harvia Legendi teisest ruumist köetavad kerised
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LEGEND 300 DUO
WK300LDLUX

LEGEND 240 DUO
WK240LDLUX

Harvia Legend Duo

Harvia Legend Duo puuküttega kerise suure klaasukse ta-
ga lõõmav tuli loob saunas mõnusa atmosfääri, võimalda-
des kerist kütta ka väljaspoolt leiliruumi. Lõõgastuge mõ-
nusa ahjuleegi paistel, samal ajal kui saun teisel pool seina 
mõnusa leili nautimiseks soojeneb. 

Harvia Legend Duo keriste hoolikalt valmistatud teraskor-
pus mahutab suures koguses kive, mis kuumenevad kii-
resti ning annavad suitsusaunalaadse niiske ja pehme leili. 
Duo kerist on lihtne puhtana hoida ja sellest ei teki sarna-
selt tavalisele puuküttega kerisele leiliruumi tuhka. 

Harvia Duo kerised võimaldavad saunalava vabamalt pai-
gutada ning lisavarustusena müüdav kerisekaitse muudab 
leilivõtmise ja ruumis liikumise ohutuks. Veesoojendami-
seks saab mugavalt kasutada Duo puuküttega keristele 
eraldi saada olevat korstentüüpi Legendi veeboilerit. Sau-
nakogemusele annavad viimase lihvi Harvia Legendi tar-
vikud.

Kerised mudel
Soovitatav  

leiliruumi suurus 
min-max. m3

Mõõdud
laius x kaal x kõrgus

mm

Kõrgus 
on reguleeritav 

u mm

Kaal
kg

Kivikamber
kg

max.

WK150LDSL 6–13 530 x (530 + 200) x 740 30 62 120

WK240LDSL 10–24 600 x (600 + 180)  
x 830 30 82 200

WK240LDLUX 10–24 600 x (600 + 180)  
x 830 30 95 200

WK300LDLUX 15–30 600 x (660 + 120)  
x 1040 30 99 260

LISASEADMED

Legend kaitsesein
WL200

Tulekolde põrandakaitse
WL100

Legend kerisepiire
SASPO240

Teraskorstna siiber
WHP270SPM

Teraskorsten (must)
WHP1500M

Legend suitsutoru kate
WL300
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Legend-kerise suitsutoru kate
Legend puuküttega kerise saab varustada kividega täidetud suit-
sutoru kattega. Suitsutoru katte kasutamisel muutub suitsutoru 
ohutusvahemaa märgatavalt lühemaks, kuna soojuskiirgus jääb 
suuremalt jaolt kividesse. Toode on nii elegantne kui praktiline, 
kuna vett saab visata palju suuremale alale. Toodet sobib kasu-
tamiseks kõigi Legend puuküttega keriste ja Harvia teraskorst-
natega.

Legend-kerise kaitsesein
Legend kaitsesein muudab kerise ohutusvahemaad tunduvalt 
väiksemateks. Vastavalt vajadusele võib paigaldatud kaitseseina 
paneelide hulk olla 1 kuni 3. Toodet saab kasutada kõigi puuküt-
tega Legend keristega. Kaitsesein on valmistatud mustaks värvi-
tud metalllehest.

Legend-kerise kerisepiire
Harvia Legend kerisepiire kinnitatakse Legend kerise ümber. Kait-
sepiire on valmistatud termopuidust. Piirde kinnitused on värvitud 
mustaks. Kaitsepiirde saab kinnitada ka kahele tasemele kerise et-
te. Kahe pooliku kaitsepiirde kinnitamiseks on vaja täiendavaid kin-
nitusklambreid.

Kerise põrandakaitse
Kerise Legend põrandakaitse on valmistatud mustaks värvitud 
alumiiniumi ja tsingiga kaetud teraslehest. Põrandakaitset  ka-
sutatakse näiteks siis, kui keris paigaldatakse hüdroisolatsiooniga 
plaatpõrandale.

Mudel: WL300
Mõõdud: laius 300 mm, sügavus 300 mm, kõrgus 560 mm, kaal 4,5 kg

40 kg

Mudel: WL200
Mõõdud: laius 520 mm, sügavus 125 mm, kõrgus 1000 mm, kaal 6,7 kg

Mudel: WL100
Mõõdud: laius 470 mm, sügavus 665 mm, kõrgus 60–75 mm, kaal 10 kg

Mudel: SASPO240 / SASPO241
Mõõdud: laius 780/850 mm, sügavus 780/850 mm

Harvia Legend keriste lisavarustus 

Legend kaitsepiire
SASPO240 / SASPO241
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Legend klaasuksed
Viimistlege oma sauna sisustus Legend keristega välimuselt kokkusobivate 
mustaks värvitud Legend klaasustega. Klaasuks Legend lengid on mustaks 
värvitud männist ning käepide mustaks värvitud lehtpuust. Klaasi värviva-
riandid läbipaistev, pronks, suitsuhall ja satiinklaas. Legend klaasuks on saa-
daval kõigis standardsuurustes: 7 x 19, 8 x 19, 9 x 19, 8 x 21 ja 9 x 21. Uks 
on saadaval ka mustaks värvitud alumiiniumraamiga. 

Legend saunavalgusti
Legend saunavalgusti välimus on oma nimekohaselt seotud maalähedas-
te Legend keristega. Värv must. Mõõdud 230 x 180 mm (laius x kõrgus). 
Sisaldab valgustit ja lambivarju. Kaitseklass IP44, lamp E14 (max. 40 W) ei 
kuulu komplekti.

Legend veeboiler, 25 liitrit

Legend kerisega suurepäraselt kokkusobiv korstentüüpi veeboiler soojen-
dab pesuvee kiiresti. 25 liitrine veeboiler kroonib Legend kerise suvilasau-
nade kuningaks. Legend veeboileri kraan on viidud eemale kuuma veepaagi 
ja kerise juurest. Kraani on ohutum kasutada ja kuumi veepritsmeid ei ole 
vaja karta. 

SuitsuhallPronks Satiin Ere

Mudel: WP250LD
Mõõdud: laius 360 mm, sügavus 360 mm, kõrgus 910 mm  
(paagi kõrgus kõrgus 450 mm), kaal 10 kg

15 kg

Sauna sisustuse viimistlemine

Mudel: SAS21107
Mõõdud: laius 230 mm, kõrgus 180 mm
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Legend leilikibu
SASPO100

Legend leilikulp
SASPO101

Legend puukorv
SASPO102

Legend-nagi
SASPO103

Legend-termomeeter 
SASPO104

LEGEND-TARVIKUD
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HARVIA LINEAR 16
WKP160C, WKC160

Harvia Linear 16

Harvia Linear 16 -keris on väiksemate saunade paitava soojuse ja mõ-
nusa leili allikas. Läbi malmist klaasukse kumav tuli loob sauna õdusa 
meeleolu. Ukse avanemissuunda saab muuta.

Harvia keriste põlemiskamber ja suitsukanalid on kujundatud selliselt, et 
keris kuumeneb ruttu ja põlemine on puhtam.

Kerised mudel
Soovitatav  

leiliruumi suurus 
min-max. m3

Mõõdud
laius x kaal x kõrgus

mm

Kõrgus 
on reguleeritav 

u mm

Kaal
kg

Kivikamber
kg

max.

WKP160C, WK160C 6–16 420 x 450 x 735 0 46 36

LISASEADMED

Kaitsesein
üks külg WL425

Kaitsesein  
kolm seina, WL475

Tulekolde põrandakaitse
WL100

Teraskorsten
WHP1500M (must)
WHP1500

Teraskorstna siiber
WHP270SPM (must)
WHP270SP
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LINEAR 22 GREENFLAME
WKLI22GM, WKPLI22GM

Harvia Linear GreenFlame 22

Harvia Linear 22 GreenFlame on ajatu ja elegantne must puuküttega keris, mille suur 
klaasuks loob imelise meeleolu ja laseb kõigil saunalistel tuld imetleda. Keris sobib 
suurepäraselt keskmise suurusega saunadesse ja tekitab tänu GreenFlame-tehno-
loogiale  oluliselt vähem heitgaase. GreenFlame kindlustab teie kerise kontrollitud põ-
lemisprotsessi, töökindluse ja pika tööea.

Mudeli Linear 22 GreenFlame kerisekividega saate kogu sauna kiiresti soojaks, pak-
kudes piisavat temperatuuri ka kõige nõudlikumale saunalisele. Linear GreenFlame on 
esmaklassiline saunakeriste tehnoloogia. Kerise keskmes on täieliku uuenduskuuri lä-
binud põlemiskamber GreenFlame, mille kavandamisel pöörati erilist tähelepanu puh-
tale põlemisele. Uus põlemiskamber vähendab puidu põlemisel tekkivaid peenosakesi 
20% ja vingugaasi 70% võrra. Täiustatud põlemiskamber GreenFlame tähistab Har-
via pikaajalist arendustööd puhtama põlemise ja väiksema keskkonnamõju saavuta-
miseks. Pikaajalise eesmärgina on Harvia otsustanud vähendada puuküttega keriste 
peenosakeste heitmeid poole võrra.

LISASEADMED

Kaitsesein
üks külg WL525
Harvia 22

Kaitsesein  
kolm seina WL575
Harvia 22

Kaitsesein
üks külg WL530
Harvia 22 ES

Kaitsesein  
kolm seina WL580
Harvia 22 ES

Kaitsesein  
kolm seina WL585
Harvia 22 LS/RS
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LINEAR 22 GREENFLAME RS 
WKLI22GRSM, WKPLI22GRSM

LINEAR 22 GREENFLAME ES
WKLI22GESM, WKPLI22GESM

LINEAR 22 GREENFLAME LS 
WKLI22GLSM, WKPLI22GLSM

Tulekolde põrandakaitse
WL100
Harvia 22/22ES

Tulekolde põrandakaitse
WL110
Harvia 22 LS/RS

Teraskorstna siiber
WHP270SPM (must)
WHP270SP

Teraskorsten
WHP1500M (must)
WHP1500

Kerised mudel
Soovitatav  

leiliruumi suurus 
min-max. m3

Mõõdud
laius x kaal x kõrgus

mm

Kõrgus 
on reguleeritav 

u mm

Kaal
kg

Kivikamber
kg

max.

WKLI22GM, WKPLI22GM 9–18 450 x 510 x 770 30 73 40

WKLI22GLSM, WKPLI22GLSM 9–18 450 x 660 x 770 30 83 40

WKLI22GESM, WKPLI22GESM 9–18 550 x 510 x 770 30 78 40

WKLI22GRSM, WKPLI22GRSM 9–18 550 x 510 x 770 30 78 40

Keriseid Linear GreenFlame saab kasutada pesuvee soojendamiseks sauna kütmise ajal, vähendades seejuures heitmeid 20% 
võrra. Tänu laiale mudelivalikule leiate kindlasti just teie sauna sisekujundusega sobiva kerise. Veepaak asub kas esiküljel (ES), 
paremal (RS) või vasakul (LS). Kuna veekraan paikneb mugavalt kerise alaosas, saate kuuma vett ohutult igasse anumasse 
lasta.
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HARVIA М3
WKM3

Harvia M3

Harvia M3 on oma disaini poolest klassikaliselt stiilne ke-
ris, mis sobib väiksemasse puuküttega sauna. See muudab 
saunaskäigu meeldivaks elamuseks ning loob traditsioonilise 
sauna meeleolu. Kerisest eralduv ühtlane soojus ning efek-
tiivne tule- ja õhuringlus tagavad naudingulise leili.

Kerised saab varustada korstentüüpi veeboileriga. Harvia 
M3 on varustatud klaasuksega, millest läbi kumav tulelõõsk 
loob saunas veelgi meeleolukama õhkkonna. Keris on stiilset 
grafiitmusta värvi ning selle kivideruumi krae on valmistatud 
roostevabast terasest.
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HARVIA M3 SL
WKM3SL

Kerised mudel
Soovitatav  

leiliruumi suurus 
min-max. m3

Mõõdud
laius x kaal x kõrgus

mm

Kõrgus 
on reguleeritav 

u mm

Kaal
kg

Kivikamber
kg

max.

WKM3 6–13 390 x 430 x 710 0 45 30

WKM3SL 6–13 390 x (430 + 220) x 710 30 50 30

Harvia M3 SL

Harvia M3 SL puuküttega kerise klaasukse taga lõõmav tuli loob saunas mõ-
nusa atmosfääri, võimaldades kerist kütta väljaspool leiliruumi. Lõõgastuge 
mõnusa ahjuleegi paistel, samal ajal kui saun teisel pool seina mõnusa leili 
nautimiseks soojeneb. 

Harvia M3 SL keris on väiksemate peresaunade tõhus leiliallikas. Kerise ki-
vikamber tagab alati nauditava leili ja kuuma sauna lühikese ajaga. Mudelil 
on paigaldamist lihtsustavad reguleeritavad jalad, mille abil on lihtne näiteks 
lõõriava kõrgust õigesse kohta seada. Kerise saab varustada korstentüüpi 
veeboileriga. Kerise väliskest on valmistatud roostevabast terasest. 

Harvia SL kerised võimaldavad saunalava vabamalt paigutada. Veesoojen-
damiseks saab mugavalt kasutada puuküttega keristele eraldi saada olevat 
korstentüüpi veeboilerit. 

LISASEADMED

Tulekolde põrandakaitse
WL100

Teraskorsten
WHP1500M (must)
WHP1500

Teraskorstna siiber
WHP270SPM (must)
WHP270SP

Kaitsesein 
üks külg WL400

Kaitsesein  
kolm seina WL450
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HARVIA PRO 20
WK200

LISASEADMED

Kaitsesein
üks külg WL500
Harvia Pro 20

Kaitsesein 
kolm seina WL550
Harvia Pro 20

Kaitsesein
üks külg WL700
Harvia Pro 26

Kaitsesein 
kolm seina WL750
Harvia Pro 26

Kaitsesein
üks külg WL800
Harvia Pro 36

Harvia Pro 20

Harvia Pro 20 keris on loodud aktiivseks kasutamiseks keskmise suuruse-
ga saunas. Tänu kerise suurele kivikambrile on leil just nii meeldiv ja tu-
gev, nagu soovite. Malmraamiga klaasukse taga lõõmav tuli muudab sauna 
õhustiku mõnusamaks.

Toekas 10 mm paksusega põlemiskambri lagi tagab vastupidavuse. Kerise 
reguleeritavad jalad muudavad paigaldamise lihtsamaks. Jalgu saab ka-
sutada näiteks suitsutoru kõrguse reguleerimiseks. Kerise saab varustada 
korstentüüpi veeboileriga.

Uue põlvkonna Harvia Pro 20 puuküttega kerised on saanud värske kuju 
ja ilme, austades seejuures endiselt klassikalise Pro 20 kerise traditsioone.

 28  | HARVIA



HARVIA PRO 26
WK260

HARVIA PRO 36
WK360

Tulekolde põrandakaitse
WL100

Teraskorsten
WHP1500M (must)
WHP1500

Teraskorstna siiber
WHP270SPM (must)
WHP270SP

Kaitsesein  
kolm seina WL850
Harvia Pro 36

Kerised mudel
Soovitatav  

leiliruumi suurus 
min-max. m3

Mõõdud
laius x kaal x kõrgus

mm

Kõrgus 
on reguleeritav 

u mm

Kaal
kg

Kivikamber
kg

max.

WK200 8–20 430 x 510 x 760 30 60 40

WK260 10–26 430 x 510 x 810 30 65 50

WK360 14–36 510 x 510 x 810 30 70 60

Harvia Pro 26

Harvia Pro 26 toob suurematesse saunadesse superklassi leili. Suur ko-
gus kive tagab korraliku leili isegi siis, kui tuli peaks hetkeks kustuma. 
Kerisel on malmist klaasuks ja terasest kivideruumi krae. Reguleeritavad 
jalad hõlbustavad kerise paigaldamist. Kerise saab varustada korstentüü-
pi veeboileriga. Kerise väliskest on värvitud grafiitmustaks.

Harvia Pro 36

Harvia Pro 36 on võimas keris suurematesse saunadesse. Selle oma-
dused on piisavad korraliku leili andmiseks ka suuremale seltskonnale. 
Tänu suurele kivimäärale saab saunas viibida kauemgi. Leil ei saa otsa 
ka siis kui tuli peaks vahepeal kerisest ära kustuma. Kerisel on terasest 
kivideruumi krae. Tänu reguleeritavatele jalgadele on kerist sauna lihtne 
paigutada.

Kerise väliskest on värvitud grafiitmustaks. Kerise saab varustada kors-
tentüüpi veeboileriga.

Tulekolde põrandakaitse
WL110
Pro 36
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HARVIA PRO 20 ES
WK200ES

Harvia Pro 20 ES

Suvilasaunade lemmik Harvia Pro 20 ES  on praktiline keris, mis pakub korralikku lei-
li. Kerise esiosas on lihtsalt kasutatav 20 liitrine veepaak. Vesi soojeneb samaaegselt 
kui keris soojeneb. Veepaagi kraan on külje peal ja selle käelisust saab vahetada. Läbi 
malmist klaasukse täiendab tule soe kuma sauna meeleolu. Tugev 10 mm tulekolde 
lagi tagab vastupidavuse. Kerisel on suur kiviruum ning sellel terasest krae. Kerisel on 
reguleeritavad jalad. Harvia Pro 20 ES -kerise väliskest on värvitud grafiitmustaks.

 

Harvia Pro 20 LS ja Harvia Pro 20 RS 
Kerised Harvia Pro 20 LS  ja Harvia Pro 20 RS on oma küljel paikneva veepaagiga 
praktilised ja pakuvad korralikku leili. Leiliruuumiga samaaegselt kuumeneb pesuvesi 
30-liitrises veepaagis. Läbi malmist ja kitsaste raamidega klaasukse täiendab tule soe 
kuma sauna meeleolu. Tugev 10 mm tulekolde lagi tagab vastupidavuse. Keristel on 
suur kiviruum ning sellel terasest krae. Keristel on reguleeritavad jalad.

Harvia Pro 20 LS -s on veepaak vasakul (L = left) ja Pro 20 RS -s paremal (R = right). 
Koos Harvia Pro 20 ES -kerisega on sisseehitatud veepaakidega keristest lihtne oma 
sauna sobivaim valida.

Kaitsesein 
üks külg WL600

Kaitsesein 
kolm seina WL650

LISASEADMED

Teraskorsten
WHP1500M (must)
WHP1500

Kaitsesein
üks külg WL500

Kaitsesein 
kolm seina WL590
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HARVIA PRO 20 LS
WK200LS

HARVIA PRO 20 RS
WK200RS

Harvia Pro 20 GreenFlame‘i tarvikute pakett
Sauna kasutajana saate mõjutada oma kerise heitkoguseid, andes sellega oma panuse kliimamuutuste vähendamisse. Harvia Pro 
20 GreenFlame’i tarvikute pakett muudab teie Harvia Pro 20 kerise heitkogused väiksemaks. Täiustatud GreenFlame‘i tehnoloogia 
tõhustab veelgi puidu põletamist ja vähendab oluliselt keskkonda sattuvaid heitmeid. Puidu kontrollitum põlemine vähendab näiteks 
vingugaasi ja peenosakeste emissiooni ning ühtlustab kerise temperatuuri, võimaldades toodet ökoloogilisemalt kasutada ja piken-
dada selle kasutusiga. Harvia Pro 20 GreenFlame‘i tarvikute paketti on lihtne Harvia Pro 20 kerisele paigaldada ka tagantjärele. 

Kerised mudel
Soovitatav  

leiliruumi suurus 
min-max. m3

Mõõdud
laius x kaal x kõrgus

mm

Kõrgus 
on reguleeritav 

u mm

Kaal
kg

Kivikamber
kg

max.

WK200ES 8–20 430 x 650 x 760 30 75 40

WK200RS 8–20 580 x 510 x 760 30 65 40

WK200LS 8–20 580 x 510 x 760 30 65 40

Tulekolde põrandakaitse
WL100
Pro 20 ES

Tulekolde põrandakaitse
WL110
Pro 20 RS/LS

GreenFlame KIT
WXPRO20KIT1
Pro 20/LS/RS

GreenFlame ES KIT
WXPRO2ESKIT
Pro 20 ES

Teraskorstna siiber
WHP270SPM (must)
WHP270SP
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HARVIA PRO 20/36 DUO
WK200SLUX, WK360SLUX

HARVIA PRO 20 SL
WK200SL

Harvia Pro 20 SL

Harvia Pro 20 SL puuküttega kerise klaasukse taga lõõmav tuli loob saunas 
mõnusa atmosfääri, võimaldades kerist kütta väljaspool leiliruumi. Lõõgas-
tuge mõnusa ahjuleegi paistel, samal ajal kui saun teisel pool seina mõnusa 
leili nautimiseks soojeneb. 

Harvia Pro 20 SL keris on keskmise suurusega saunade tõhus leiliallikas. 
Kerise kivikamber tagab alati nauditava leili ja kuuma sauna lühikese aja-
ga. Mudelil on paigaldamist lihtsustavad reguleeritavad jalad, mille abil on 
lihtne näiteks lõõriava kõrgust õigesse kohta seada. Kerise saab varustada 
korstentüüpi veeboileriga. 

Harvia SL kerised võimaldavad saunalava vabamalt paigutada. Veesoojen-
damiseks saab mugavalt kasutada puuküttega keristele eraldi saada olevat 
korstentüüpi veeboilerit. 

Harvia Pro 20 Duo ja  
Harvia Pro 36 Duo

Harvia Pro 20 DUO puuküttega kerise klaasukse taga lõõmav tuli loob 
saunas mõnusa atmosfääri, võimaldades kerist kütta väljaspool leiliruumi. 
Lõõgastuge mõnusa ahjuleegi paistel, samal ajal kui saun teisel pool seina 
mõnusa leili nautimiseks soojeneb. 

Harvia Pro 20 DUO keris on keskmise suurusega saunade tõhus leiliallikas. 
Kerise kivikamber tagab alati nauditava leili ja kuuma sauna lühikese aja-
ga. Mudelil on paigaldamist lihtsustavad reguleeritavad jalad, mille abil on 
lihtne näiteks lõõriava kõrgust õigesse kohta seada. Kerise saab varusta-
da korstentüüpi veeboileriga. Kerise väliskest on valmistatud roostevabast 
terasest. 

Harvia DUO kerised võimaldavad vabamaid lavalahendusi. Veesoojenda-
miseks saab mugavalt kasutada puuküttega keristele eraldi saada olevat 
korstentüüpi veeboilerit.

Kerised mudel
Soovitatav  

leiliruumi suurus 
min-max. m3

Mõõdud
laius x kaal x kõrgus

mm

Kõrgus 
on reguleeritav 

u mm

Kaal
kg

Kivikamber
kg

max.

WK200SL 8–20 430 x (510 + 220)  
x 760 30 70 40

WK200SLUX 8–20 430 x (510 + 280)  
x 760 30 80 40

WK360SLUX 14–36 510 x (510 + 280)  
x 810 30 80 60
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HARVIA 50
WK500

Kerised mudel
Soovitatav  

leiliruumi suurus 
min-max. m3

Mõõdud
laius x kaal x kõrgus

mm

Kõrgus 
on reguleeritav 

u mm

Kaal
kg

Kivikamber
kg

max.

WK500 20–50 510 x 720 x 1050 30 160 120

Harvia 50

Harvia 50 on ühissaunade keriste kuningas, mis on projekteeritud ka 
suuremate rühmade samaaegseks leilitamiseks. Võimas kivimäär tagab 
ühtlase leili suures leiliruumis. Kerise poolt antavas leilis on tunda va-
naaja hõngu ja Soome saunatraditsiooni. Harvia 50 on projekteeritud 
näiteks laagri- ja spordikeskuste ja teenindusvaldkonnaga tegelevate et-
tevõtete tarbeks. Keris on stilliselt grafiitmust. 
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DL91905AA
DL92105AA

Innovatiivsus ja Soome 
disain ühes
Harvia Duo klaassein

Harvia Duo -klaassein on lihtsalt üks geniaalne uudistoode. Harvia läbi 
seina paigaldatavate Duo-keristega koos kasutamiseks mõeldud klaas-
sein ei ole mitte ainult dekoratiivne element, vaid ka meetod valguse ning 
soojuse jaotamiseks leili- ja eluruumi  vahel. Klaas edastab soojuse elu-
ruumidesse suuremas koguses ja palju kiiremini kui kivisein.

Klaasseina ja kerise saab paigaldada ka nii, et kerise uks avaneb terrassile 
ja klaassein laseb loodusliku valguse otse sauna. Hele satiinklaas võimal-
dab ka suurte klaaspindade toomist välissaunadesse, näiteks Harvia So-
lide Outdoor -disainsauna.

Duo-klaassein on lihtne lahendus
• kiviseina ei ole vaja
• komplektis on olemas kõik vajalikud osad,  
 sh kerise tulekolde pikenduse teraskate ja kerise  
 uksealune plekk
• sauna pool on Duo-kerise eelised: saun püsib  
 puhtana, saunalavade paigutamine on sama lihtne  
 kui elektrikerisega saunas

Duo-klaassein sobib kokku kõikide 

Harvia Duo-keristega

TOODE
TOOTEKIRJELDUS KLAAS, PAKSUS 8 MM

Alumiinium-
raam
(mm)

Raami 
värv

Alumiinium-
liistud

Raami süga-
vus

(mm)
Kaal
(kg) Suurus (mm) Värv  ***

DL91905AA 890 x 1890** valge x 60 39 820 x 1820 Satiin

DL92105AA 890 x 2090** valge x 60 43 820 x 2020 Satiin

*  Klaasi ja põranda vahele peab jääma 25–35 mm pragu ette paigutatava pleki jaoks. Ette paigutatava pleki klaasi alla jääv  
 osa on projekteeritud selliselt, et see takistab vee pääsemise ukse pool olevasse ruumi. Ääred tuleb tihendada selleks  
 otstarbeks mõeldud tihendusmassiga.

**  Paigaldusaugu suurus raamidega DL91905AA = min. 900 x 1900 mm, DL92105AA = min. 900 x 2100 mm.

*** Klaasis ei ole rauda, mille tõttu värv ei heida rohkekat helki, vaid on täiesti valge.
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WHP 1500 WHP 1500M

Harvia teraskorsten

Harvia teraskorsten on hõlpsalt paigaldatav ja stiilne korstnalahendus. Ennekõike 
puuküttega keristega, väiksemate kaminamudelitega ja raudahjuga eraldiseisvates 
saunades kasutamiseks projekteeritud teraskorsten talub ka tugevaid temperatuu-
rikõikumisi. 

KOMPLEKTI KUULUB:

• 1,5 m teraskorsten 
• Tarvikukast, mis sisaldab 1 m pikkust soojustamata suitsutoru, vihmamütsi,  
 kummist vihmakraed ja vihmakrae paigaldus komplekti, lakke paigaldatavat  
 roostevabast terasest läbiviigukraed ja läbiviigu isolatsiooni ja ohutuskraed. 
 

Ehitage just teie vajadustele vastav korstnalahendus
1,5 m teraskorstnat saab 0,5 ja 1 m pikenduste abil hõlpsalt pikendada. Teraskorst-
naga pikendusi ja suitsutorusid ühendades (vt lk 39) saate ehitada korstnalahendu-
se, mis vastab just teie vajadustele. Tänu geniaalsele liitemehhanismile ühendatakse 
lisaosad omavahel ning suitsutorud lukustatakse soonte abil oma kohale. Sisetingi-
mustes saab kuni 3 m kõrguse korstna paigaldada ilma tugedeta. Välitingimustes on 
tugedeta paigaldise pikkus 2 m. 

Lugege hoolikalt läbi teraskorstna ja sellega ühendatud kamina või kerise kasutus- 
ja paigaldusjuhised.

TULEOHUTUS JA KERISETARVIKUD 

Puuküttega sauna soe embus on lõõgastumiseks parim koht. 
Kerise mõnus mühin ja leekide õrn valgushelk muudavad sau-
naskäigu maagiliseks kogemuseks. Hea saunadisain ja õiged 
tarvikud tagavad saunaliste ja leiliruumi ohutuse.
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TULEOHUTUS JA KERISETARVIKUD 

Teraskorstna siiber

Harvia soojustatud siiber muudab teraskorstna talvel kasutatava-
tele köetavatele saunaruumidele veelgi sobivamaks. CE-märgisega 
siiber vastab tuleohutusnõuetele ja selle saab paigaldada kõigile 
Harvia teraskorstnatele. Siiber on saadaval kahes toonis: terashal-
ja ja mustana.

Harvia teraskorstna moodulid  
moodustavad tõhusa paketi

A Vihmamüts WZ030115

B Ülemine ots
C Teraskorstna pikendus 0,5–1 m 
 WHP1000 / WHP1000M, WHP500 / WHP500M

D Klamber ja vihmakrae (kummist)
E Väikseim kaugus 100 mm
F Läbiviigu ohutuskrae
G Läbiviigu isolatsioon ZSH-200 või 100 mm tuleklassi kivivill  
 (tihendatakse korstna toetamiseks)
H Läbiviigukrae WZ020115

I Teraskorsten 1,5 m 
 WHP1500/WHP1500M 
J Teraskorstna siiber, WHP270SP/WHP270SPM

K Isoleerimata suitsutoru 1 m, roostevaba teras 
 (lõigatakse sobiva pikkusega)

Lisateavet tuleohutusnõuete kohta saate kohalikult  
tuletõrjeinspektorilt.
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Suitsutorud
Kõikide Harvia puuküttega keristele (välja arvatud Harvia 50) on saadaval suitsutorud, mis on valmis- tatud roostevabast või pul-
bervärviga värvitud terasest. Harvia suitsutorudel on CE-märgistus. 

WZ45M +
WZ45ML

ÜHENDUSMUHV 
WZ011115, läikiv RST 0,7 mm

SUITSUTORU 0,5 m
WZ050M, värvitud teras 2,0 mm
WZ11550, läikiv RST 0,7 mm

SUITSUTORU 1,0 m
WZ100M, värvitud teras 2,0 mm
WZ115100, läikiv RST 0,7 mm

SUITSUTORU 0,2 m
WZ11520, läikiv RST 0,7 mm

WZ45M, värvitud teras 2,0 mm
WZ45ST, läikiv RST 0,7 mm

NURKTORU 45°
WZ45ML, värvitud teras 2,0 mm

NURKTORU 90°
WZ90M, värvitud teras 2,0 mm
WZ90ST, läikiv RST 0,7 mm

KITSENEV TORU 120/115
WZ115120, läikiv RST 0,7 mm

SIIBER
WZ115030SP, 
läikiv RST 0,7 mm

SIIBER
WHP270SP, läikiv RST 
WHP270SPM, must

SOOJUSKIIRGUSE KAITSE
WZ020130, läikiv RST 0,7 mm

SUITSUTORU LÄBIVIIGUKRAE
WZ020115, läikiv RST 0,7 mm

VIHMAMÜTS
WZ030115, 
läikiv RST 0,7 mm

Ühendusmuhv ühendatakse suitsukäigu avaga ja see ei vaja teisi 
tihendeid – lihtne ja puhas. Siseküljel on tihend mõlemas otsas. 
Ühendusmuhvi saab kasutada tagumise ja ülemise ühendusavaga.

Keris
n. 50 mm

ø 114 mm
välismõõt  

ø 115 mm 
sisemõõt

ø 115 mm 
sisemõõt

ø 114 mm 
sisemõõt Lõõr 

Keris
n. 50 mm

Lõõr

ø 114 mm
välismõõt  

ø 115 mm
sisemõõt

ø 114 mm
välismõõt  

ø 115 mm
sisemõõt

ø 114 mm 
välismõõt  

ø 115 mm
sisemõõt

ø 114 mm 
sisemõõt

ø 120 mm 
sisemõõt

ø 115 mm 
välismõõt

ø 130 mm 
sisemõõt

ø 114 mm 
välismõõt

ø 115 mm 
välismõõt

500 mm
1000 mm

45°39
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Kaitseseinad ja -põrandakaitsed
Vastupidavad, kontrollitud ja ohutud Harvia kaitseseinad vähenavad tunduvalt ohutuskaugusi süttivate materjalideni ja seega mahub keris 
väiksemasse ruumi. Palkseinte vajumine ei ole takistuseks kaitseseina kasutamisele. Harvia kaitsesein ja CE-märgistusega Harvia keris 
moodustavad koos kontrollitud terviku.

Kaitseseinad erinevatele keristele
Kaitsesein kinnitatakse kerise külge ja see on sama kujuga kui keris ise, mille tulemusena komplekt on kompaktsem. Igal kerise mudelil on 
oma kaitsesein, mistõttu ei ole tehtud kompromisse ei disainis ega kaitsevõime tagamisel. 

Kaitsesein on saadaval nii täisversioonina kui ka ühe külje kaitseplaadina, mille saab paigaldada kerise mõlemale küljele. Kaitsesein on val-
mistatud värvitud alumiiniumi ja tsingiga kaetud teraslehest. Selle saab paigaldada horisontaalasendis isegi 50 mm kaugusele süttivatest 
matejalidest.

Tulekolde põrandakaitse
Põrandakaitset kasutatakse vastavalt vajadusele näiteks siis, kui tulekolle paigutatakse veeisolatsiooniga plaatpõrandale.

Tähelepanu! Tulekolde esine põrand tuleb kaitsta sädemeplekiga.

KAITSESEINAD KERISED A 
MIN.

B 
MIN.

C 
MIN.

WL400 / WL450 M3, M3SL 50 50 300

WL425 / WL475 Linear 16 30 30 400

WL525 / WL575 22 GreenFlame 70 70 500

WL525 / WL585 22 GreenFlame LS / RS 70 70 500

WL530 / WL580 22 GreenFlame ES 70 70 500

WL500 / WL550 Pro 20, Pro 20 SL, Pro 20 Duo, Pro 20 SL 62 62 422

WL500 / WL590 Pro 20 LS, Pro 20 RS 62 62 422

WL600 / WL650 Pro 20 ES 62 62 422

WL700 / WL750 Pro 26 Pro 73 73 526

WL 800 / WL 850 Pro 36, Pro 36 Duo 90 90 700

WL200 Legend 150/150 SL, 240/SL/Duo, 300/300 Duo 30 30 –

PÕRANDAKAITSE

WL100
M3, M3SL, Harvia Linear 16, Pro 20, Pro 20 SL/Duo, Pro 20ES, Pro 26,  
22 Linear GreenFlame, 22 Linear GreenFlame ES,  
Legend 150/150 SL, Legend 240/SL/Duo, Legend 300/300 Duo, 50 L cauldron

WL110 Pro 20 LS/RS, 22 GreenFlame LS/RS, Pro 36/Duo
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60–75 mm

WX017

WL400/WL450

WL500/WL550

WL600/WL650
WL700/WL750
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M1, M2, M3/SL
20 Pro/SL/Duo
20 Boiler/20 SL Boiler

26 Pro
20 ES Pro/S

36/36 Duo
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0
1
0

min. 50

m
in

. 
5
0

B

A

A C A

B

B min. C min.
50 50

62 62

73 73
90 90
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300
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B min.

26 Pro, Classic 280

SL/Duo

SL/Duo

375

300

M1, M2, M3/SL, 20 Pro, 20 SL/Duo,
20 ES Pro/S, 20 Boiler, 20 SL Boiler, 
Premium, Classic 140/SL, Classic 220/Duo

SL/Duo

ми
н 

50
 м

м

мин 50 мм

мин 50 мм

A

B

30 mm

50 mm

30 mm

60–75 mm

665 mm 635 mm

470 mm 560 mm

WL300

56
0 

m
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300 mm

SASPO240: 850 mm
SASPO241: 780 mm

LEGEND KAITSEPIIRESAMMASKERISEDTRADITSIOONILISED KERISED

HARVIA | 43



Pada toob sauna 
traditsioonide hõngu
Harvia pajad on loodud suuremate veekoguste soojendamiseks ennekõike suvi-
latingimustes. Need loovad ehtsat Soome vana aja rannasauna meeleolu. Va-
lida saab traditsioonilise paja vastavalt oma veevajadusele kahe erineva pa-
jamudeli hulgast, kas 50- või 80-liitrise. Vastupidava, roostevabast terasest 
valmistatud sisemise veenõu saab hõlpsasti puhastamiseks välja tõsta.

Harvia Pada 80 liitrit

80-liitrise paja traditsiooniline vermikuliitisolatsioon hoiab välispinna jaheda-
mana. Harvia 80 l paja väliskorpus on värvitud mustaks.

Mõõdud: laius 590 mm, sügavus 590 mm, kõrgus 810 mm, kaal 85 kg
suitsuaugu läbimõõt 140 mm

HARVIA PADA 50 LIITRIT
WP500

HARVIA PADA 80 LIITRIT
WP800

Mõõdud: laius 435 mm, sügavus 500 mm, kõrgus 700 mm, kaal 36 kg,
suitsuaugu läbimõõt 115 mm

Harvia Pada 50 liitrit

Tänu 50-liitrise paja tulekambri struktuurile on põlemisprotsess ühtlane ja 
soojus suunatakse otse sisemise veenõu alla, ning vesi soojeneb tõhusalt. Va-
hetatav tulekamber muudab toote kauakestvaks.

Harvia 50 l paja väliskorpus on valmistatud roostevabast terasest.

VEE SOOJENDAMINE JA TOIDUVALMISTAMINE 
Puhta vee soojendamine ja pesemine on iidne traditsioon, mis kuulub 
puuküttega saunas käimise juurde. Kandke vesi sauna ja soojendage 
seda mõnusa elamuse saamiseks traditsioonilises saunakatlas. Kuidas 
oleks võtta suvilameeleolust viimast, nautides pärast saunaskäiku oma-
enda suitsetatud köögivilju või kala?
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Puuküttega keristele 
mõeldud boilerid

Harvia korstentüüpi veeboiler 

Korstentüüpi veeboileri (22 l) paigaldatakse otse kerise peale. Vesi soojeneb kiiresti, 
sest läbi mahuti kulgev toru töötab korstnana. Sobib kõigi Harvia puuküttega keris-
tega välja arvatud Harvia 50.

Mõõdud: laius 355 mm, sügavus 190 mm, kõrgus 410 mm, suitsuaugu läbimõõt 115 mm
KORSTENTÜÜPI 

VEEBOILER 
WP220ST

THERMIO
VEEDBOILER

WP250TH

Harvia Thermio veeboiler, 25 liitrit

Thermio veeboileri elegantne teraskorpus sobib igasse sauna. Vesi soojeneb 
Thermio veeboileris kiiresti, sest veepaagi seinaks on suitsutoru. Kraan on vii-
dud kuuma veepaagi ja kerise juurest eemale. Veekraani saab kinnitada kolmel 
erineval viisil lavalaudade või seina külge. Kraani on ohutum kasutada ja kuumi 
veepritsmeid ei ole vaja karta. 

ELEKTRIBOILER
WP350ST

Harvia elektriboiler

Harvia elektriboiler kinnitatakse seinale. Lihtsa kasutusega ja efektiivne vee-
boiler on mõeldud kasutamiseks kohtades, kus ei ole saadaval sooja veevõr-
gu vett, näiteks suvilate saunades, köökides, puhketubades ja kämpingutes. 
Veepaagi maht on 27 liitrit. Vesi soojeneb mahuti põhjas paikneva kütteplaadi 
toimel, tänu millele on boilerit lihtne puhastada. Temperatuuri saab regu-
leerida termostaadiga. Valige usaldusväärne ja vastupidav Harvia kvaliteet ja 
nautige pesemisel ja saunas sooja vett.

Mõõdud: laius 420 mm, sügavus 210 mm, kõrgus 400 mm

Mõõdud: laius 360 mm, sügavus 280 mm, kõrgus 910 mm (säiliön kõrgus 450 mm), 
kaal 7 kg, suitsuaugu läbimõõt 115 mm

Ohutu kraanilahendus

Legend ja Thermio veeboileri kraanid on viidud eemale kuuma veepaagi ja ke-
rise juurest. Veepaagi põhjast läheb paari meetri pikkune silikoonvoolik, mille 
otsas on kraan.

Kraani võib paigaldada kinnitusklambri abil saunalava ääre alla või integree-
rida selle lava äärelaua sisse. Kinnitusklambri abil saab kraani ka seina külge 
kinnitada.

HARVIA | 45



Mõõdud: laius 420 mm, kõrgus 700 mm, kaal 17 kg

Harvia suitsuahi

Elegantne välimus, vastupidavus ja kasutusmugavus teevad Harvia 
suitsuahjust nõutava kvaliteettoote. Valmistamisel on kasutatud pal-
ju roostevaba terast. Kõik restid on kroomitud ja neid saab pesta na-
gu tavaliselt. Suitsuahju komplekti kuuluvad kuumutusosa, rasvaplaat, 
suitsutusrest, tõstesang ning leegikumas küpsetamise alus koos kinni-
titetga. Lisavarustusena on saadaval terasest lõkkel küpsetamise pann.

Harvia suitsuahjuga valmistad peaaegu ükskõik mida. Lisatarvikuna 
võib juurde osta lõkkepanni, millel saab küpsetada kala, liha, pannkoo-
ke ja juurvilju. Tulekambris on lihtne küpsetada ahjukartuleid, naerist 
või teha kasvõi röövlipraadi. Leegikumas küpsevad broilerid ja pihvid 
kiiresti. Ka mitmed maitsvad magustoidud õnnestuvad suitsuahjus.

HARVIA SUITSUAHI
WS100
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SAUNATARVIKUD

Legendi saunatarvikud
Legend saunatarvikute valikusse kuuluvad kulp, veeämber, termomeeter, 
küttepuukorv ja riidenagi. Kulbil, veeämbril ja küttepuukorvil on puidust 
käepidemed, mis ei lähe saunas liiga kuumaks. Termomeeter ja riidena-
gi on valmistatud kuumtöödeldud haavapuust ning viimistletud mustade 
terasdetailidega. Kõigi Legendi saunatarvikute juures on tunda oma ala 
meistrite kätt.

Saunatarvikute komplekt
Harvia saunatarvikute komplekti kuuluvad roostevabast terasest äm-
ber ja kulp ning kergesti loetav termo-/hügromeeter. Harvia sauna-
tarvikute komplekt sobib teie saunaga nagu vesi kerisekividega, andes 
viimase lihvi teie stiilsele sisekujundusele. Roostevaba teras talub väga 
hästi niiskuse ja temperatuuri muutusi, mistõttu on see vastupidav 
materjal ka sagedase kasutamise puhul. Käepidemed on kasutamisel 
mugavad, sest need valmistatakse puidust, mis ei lähe väga kuumaks. 
Harvia kvaliteetne saunakomplekt sobib suurepäraselt ka kingituseks.

Harvia saunatarvikud täiendavad teie sauna stiilset interjööri ja 
moodustavad osa suurepärasest saunaelamusest. Meie mitme-
külgne tootevalik hõlmab kõike, alates kvaliteetsetest puhas-
test kerisekividest ja keristest kuni termomeetrite,  
niiskusandurite ja leiliaroomideni.
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Ämber
Harvia puidust kibud (4/7 l) ja ämbrid esindavad kvaliteedi tippklassi. 
Plastist siseosa annab tootele pikema kasutusea ja muudab puhasta-
mise lihtsamaks.

Leilikulp
Puidust leilikulpi saab soovi korral töödelda sauna puitpindadele so-
bivate toodetega. Kulbi pikkus: 36/48 cm. Kulbi otsas on riputusaas. 
Laske kulbil pärast iga saunaskäiku kuivada.

Clicki kibu ja kulp
Harvia Clicki saunatarvikute komplekti lihtsa joonega disain sobib ka mo-
dernsesse sauna. Stiilne must värv vaheldub kaunilt mati ja läikiva pin-
naga detailides. Komplekti kuuluvad Soomes valmistatud kibu ja leilikulp, 
mille tootmisel on kasutatud taaskasutatud plasti. Harvia Clicki toodete 
ergonoomiline käepide istub hästi saunalise kätte. Lisaks saab leilikulbi 
mugavalt kibu käepidemele asetada. Plastikust toodet on kerge käsitseda 
ja kaasas kanda.

Must kibu ja kulbi komplekt
Kauni ja lihtsa vormikeelega Harvia kibu ja kulp võimaldavad täiendada 
moodsat saunainterjööri. Kibu maht on 4 l.

Leiliaroomid
Harvia leiliaroomide abil saate luua oma saunas just sellise atmosfääri, 
mida parasjagu soovite. Kas teie valik on värske ja hingamist avav pipar-
münt või eukalüpt? Või soovite tuua luua leiliruumis suvise rannasauna 
meeleolu? Sel juhul valige soome jaanipäevaaegse kase, traditsioonilise 
tõrva või rahustava männimetsa joovastav lõhn.

Pink
Pink on valmistatud lepapuidust. Pingi töötlemiseks saab kasutada sauna 
puitmaterjalide töötlemiseks sobivaid tooteid.

Saunahoolduskomplekt
Sauna puitpindade regulaarne hooldus pikendab nende kasutusiga. Har-
via saunahoolduskomplekt on mõeldud sauna puitpindade töötlemiseks ja 
saunaruumide puhastamiseks. Komplekti kuuluvad üks pudel saunapu-
hastusvahendit, parafiiniõli, käsn, kaitsekindad ja liivapaber.

Harvia by Luhta tekstiilid
Harvia by Luhta saunatekstiilid on valmistatud kvaliteetsest puu-
villa- ja linasegusest vahvelkangast, mis tundub nahal mõnus ning 
annab rätikutele kaasaegse naturaalse välimuse. Tekstiilid on suu-
repärase imamisvõimega ja kuivavad pärast kasutamist kiiresti. 
Lihtne, stiilne ja ajatu disain teeb saunaelamuse veelgi paremaks 
ning pärast lõõgastavat saunaskäiku on mõnus suur rätik endale 
ümber võtta.
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Harvia kerisekivid

Kerisekivid on saunaelamuse lahutamatu osa, kuid tihti kerisekivide valimisele erilist tähelepanu ei pöörata. Kivide õige kvaliteet, suu-
rus ja paigutus avaldavad olulist mõju kerises tekkiva soojuse salvestamisele ja leili tekkele. Harvia kerisekivid sobivad kõikidele keris-
tele. Kerisekivide kõrge kvaliteedi tagab pidev kvaliteedikontroll, mida teostatakse koostöös Soome Geoloogiakeskusega. Seetõttu on 
meie kerisekivid alati ohutud, puhtad ja kasutusvalmis – üle kogu maailma.

Kerisekivide valmistamisel kasutatud kivimaterjal kaevandatakse ja sorteeritakse hoolikalt nii, et kõik kivid vastaks neile seatud kvali-
teedinõuetele. See tagab, et saunakivid on ka ekstreemses kuumuses ohutud ega eralda heitmeid. Harvia kerisekivid on tuntud oma 
ohutuse poolest ka kõige kõrgematel temperatuuridel ja need säilitavad maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks hästi soojust.

Kerisekivid on hoolikalt käsitsi valitud ja eelpestud, mis tagab kõrge kvaliteedi ja lihtsa vahetatavuse. Kvaliteedistandarditele mittevas-
tavaid kive kasutatakse vastavalt meie kestliku arengu põhimõtetele ehituses ja muudes tööstusharudes.

Kerisekivide iga-aastane vahetamine:
• pikendab kerise kasutusiga
• säästab energiat
• hoiab saunaruumi puhtamana
• tagab parima sauna- ja leilielamuse
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Oliviindiabaasist kerisekivid  
– traditsioonilised kerisekivid
Struktuurilt vastupidav ja suure erikaaluga oliviindiabaas akumuleerib 
ja edastab hästi soojust, pakkudes suurepäraseid leilielamusi.  

Elite Pro Heavy Duty
Kvaliteetseimast soome oliviindiabaasist valmistatud Elite Pro Heavy 
Duty kerisekivid on kuumtöödeldud umbes 1000 kraadi juures, et ta-
gada nende pikk kasutusiga ning muuta kivid suurepäraseks valikuks 
aktiivses kasutuses olevates avalikes saunades.  

Must vulkaniit
Tume vulkaniit on peene struktuuriga tumehall kerisekivi, mis märjaks 
saades muutub mustaks, andes saunale ainulaadse ilme.  

Ümardatud kerisekivid
Ümardatud oliviindiabaasist kerisekivid meenutavad suurtest kärestik-
kudest pärit looduslikke ümaraid kive, mis annavad kerise pinnakihile 
esindusliku viimistluse. Väikese kiviruumiga elektriliste ja puuküttega 
keriste puhul soovitame kasutada ümaraid kerisekive sama suurusk-
lassiga murtud pinnaga kivide peal, mis suurendavad vee aurustumise 
pindala kiviruumi alumises osas. Selle tulemusena ei saa vesi otse läbi 
kiviruumi valguda. Sellise kombinatsiooniga tagate pehme leili ja tõhu-
sa soojuse edastamise.

Punasest graniidist dekoratiivkivid atmosfääri loomiseks
Punane graniit on esinduslik dekoratiivkivi, mis lisaks pehmema leili 
edastamisele loob saunas mõnusa meeleolu. 

Valged dekoratiivkivid kerise krooniks
Valged dekoratiivkivid tagavad pehme leili ja annavad teie saunale 
värske puhta välimuse.

AC3000  Ø 5–10 cm, 20 kg/kasti
AC3020  Ø 10–15 cm, 20 kg/kasti

AC3050  Ø 5–10 cm, 20 kg/kasti 
AC3055  Ø 10–15 cm, 20 kg/kasti

AC3040 Ø 5–10 cm, 20 kg/kasti
AC3045  Ø 10–15 cm, 20 kg/kasti

R-991 Ø 5–10 cm, 15 kg/kasti
R-995  Ø 10–15 cm, 20 kg/kasti

AC5000Ø 5–10 cm, 10 kg/kasti

AC4000 Ø 5–10 cm, 10 kg/kasti

Kerisekivid

Dekoratiivkivid
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Kerised mudel
Soovitatav  

leiliruumi suurus 
min-max. m3

Mõõdud
laius x kaal x kõrgus

mm

Kõrgus 
on reguleeritav 

u mm

Kaal
kg

Kivikamber
kg

max. *)

Kolde lagi
mm

Ohutuskaugused süttivatest 
materjalidest, mm Suitsuaugu 

läbimõõt,
mm

Suitsuaugu 
asukoht, mm Kaitseseinad

mudel

Põranda-
kaitse
mudel

A
min

B 
min

C 
min

D 
min X Y Z

M3 6–13 390 x 430 x 710 0 45 30 5 1300 300 300 300 115 560 640 120 WL400/WL450 WL100

Linear 16 6–13 420 x 450 x 735 0 46 36 5 1300 300 350 400 115 560 635 130 WL425/WL475 WL100

Pro 20 8–20 430 x 510 x 760 30 60 40 10 1300 300 300 300 115 560 670 120 WL500/WL550 WL100

Pro 20 ES 8–20 430 x 650 x 760 30 75 40 10 1300 300 300 300 115 560 670 120 WL600/WL650 WL100

Pro 20 LS / RS 8–20 580 x 510 x 760 30 65 40 10 1300 300 300 300 115 560 670 120 WL500/WL590 WL110

22 Linear ES GreenFlame 9–18 450 x 510 x 770 30 73 40 10 1265 400 380 500 115 558 708 136 WL525/WL575 WL100

22 Linear LS/RS GreenFlame 9–18 450 x 660 x 770 30 83 40 10 1265 400 380 500 115 558 708 136 WL530/WL580 WL100

22 LS/RS GreenFlame 9–18 550 x 510 x 770 30 78 40 10 1265 400 380 500 115 558 708 136 WL525/WL585 WL110

Pro 26 10–26 430 x 510 x 810 30 65 50 6 1280 375 375 375 115 690 750 130 WL700/WL750 WL100

Pro 36 14–36 510 x 510 x 810 30 70 60 6 1250 500 500 500 115 680 750 130 WL800/WL850 WL110

Harvia 50 20–50 510 x 720 x 1050 30 160 120 10 1250 500 500 500 140 890 1090 130

Legend 150 6–13 530 x 530 x 740 30 58 120 5 1000 200 250 500 115 560 640 180 ± 5 WL200 WL100

Legend 240 GreenFlame 10–20 600 x 600 x 830 30 82 200 10 1200 200 250 630 115 560 670 200 ± 5 WL200 WL100

Legend 300 14–28 600 x 660 x 1040 30 94 260 6 1000 200 250 680 115 690 750 210 ± 5 WL200 WL100

Kerised mudel
Soovitatav  

leiliruumi suurus 
min-max. m3

Mõõdud
laius x kaal x kõrgus

mm

Kõrgus 
on reguleeritav 

u mm

Kaal
kg

Kivikamber
kg

max. *)

Kolde lagi
mm

Ohutuskaugused süttivatest 
materjalidest, mm Suitsuaugu 

läbimõõt,
mm

Paigaldusaugu 
suurus mm Seina paksus 

maks mm
Kaitseseinad

mudel

Põranda-
kaitse
mudel

A
min

B 
min

C 
min

D 
min Laius Kõrgus

M3 SL 6–13 390 x (430 + 220) 
x 710 30 50 30 5 1300 300 300 300 115 210 390 150 WL400/WL450 WL100

Pro 20 SL 8–20 430 x (510 + 220)  
x 760 30 70 40 10 1300 300 300 300 115 210 390 150 WL500/WL550 WL100

Pro 20 Duo 8–20 430 x (510 + 280)  
x 760 30 80 40 10 1300 300 300 300 115 405 485 150 WL500/WL550 WL100

Pro 36 Duo 14–36 510 x (510 + 280)  
x 810 30 80 60 6 1250 500 500 500 115 405 485 150 WL800/WL850 WL110

Legend 150 SL 6–13 530 x (530 + 200) 
x 740 30 62 120 5 1000 200 250 500 115 210 390 150 WL200 WL100

Legend 240 SL 10–24 600 x (600 + 180)  
x 830 30 82 200 10 1000 200 250 630 115 210 390 150 WL200 WL100

Legend 240 Duo 10–24 600 x (600 + 180)  
x 830 30 95 200 10 1000 200 250 630 115 405 485 120 WL200 WL100

Legend 300 Duo 15–30 600 x (660 + 120)  
x 1040 30 99 260 6 1000 200 250 700 115 405 485 120 WL200 WL100

SammaskerisedTraditsioonilised kerised

TEHNILISED ANDMED

*)  Kivikambrisse mahtuv kivikogus sõltub näiteks kivide 
koostusest, kujust ja ladumisviisist. Harvia soovitab puuküt-
tega keristele 10 - 15 cm läbimõõduga kerisekive.

Ülemine ühendusava
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X Y

Z

min. 60 mm

Kerised mudel
Soovitatav  

leiliruumi suurus 
min-max. m3

Mõõdud
laius x kaal x kõrgus

mm

Kõrgus 
on reguleeritav 

u mm

Kaal
kg

Kivikamber
kg

max. *)

Kolde lagi
mm

Ohutuskaugused süttivatest 
materjalidest, mm Suitsuaugu 

läbimõõt,
mm

Suitsuaugu 
asukoht, mm Kaitseseinad

mudel

Põranda-
kaitse
mudel

A
min

B 
min

C 
min

D 
min X Y Z

M3 6–13 390 x 430 x 710 0 45 30 5 1300 300 300 300 115 560 640 120 WL400/WL450 WL100

Linear 16 6–13 420 x 450 x 735 0 46 36 5 1300 300 350 400 115 560 635 130 WL425/WL475 WL100

Pro 20 8–20 430 x 510 x 760 30 60 40 10 1300 300 300 300 115 560 670 120 WL500/WL550 WL100

Pro 20 ES 8–20 430 x 650 x 760 30 75 40 10 1300 300 300 300 115 560 670 120 WL600/WL650 WL100

Pro 20 LS / RS 8–20 580 x 510 x 760 30 65 40 10 1300 300 300 300 115 560 670 120 WL500/WL590 WL110

22 Linear ES GreenFlame 9–18 450 x 510 x 770 30 73 40 10 1265 400 380 500 115 558 708 136 WL525/WL575 WL100

22 Linear LS/RS GreenFlame 9–18 450 x 660 x 770 30 83 40 10 1265 400 380 500 115 558 708 136 WL530/WL580 WL100

22 LS/RS GreenFlame 9–18 550 x 510 x 770 30 78 40 10 1265 400 380 500 115 558 708 136 WL525/WL585 WL110

Pro 26 10–26 430 x 510 x 810 30 65 50 6 1280 375 375 375 115 690 750 130 WL700/WL750 WL100

Pro 36 14–36 510 x 510 x 810 30 70 60 6 1250 500 500 500 115 680 750 130 WL800/WL850 WL110

Harvia 50 20–50 510 x 720 x 1050 30 160 120 10 1250 500 500 500 140 890 1090 130

Legend 150 6–13 530 x 530 x 740 30 58 120 5 1000 200 250 500 115 560 640 180 ± 5 WL200 WL100

Legend 240 GreenFlame 10–20 600 x 600 x 830 30 82 200 10 1200 200 250 630 115 560 670 200 ± 5 WL200 WL100

Legend 300 14–28 600 x 660 x 1040 30 94 260 6 1000 200 250 680 115 690 750 210 ± 5 WL200 WL100

Kerised mudel
Soovitatav  

leiliruumi suurus 
min-max. m3

Mõõdud
laius x kaal x kõrgus

mm

Kõrgus 
on reguleeritav 

u mm

Kaal
kg

Kivikamber
kg

max. *)

Kolde lagi
mm

Ohutuskaugused süttivatest 
materjalidest, mm Suitsuaugu 

läbimõõt,
mm

Paigaldusaugu 
suurus mm Seina paksus 

maks mm
Kaitseseinad

mudel

Põranda-
kaitse
mudel

A
min

B 
min

C 
min

D 
min Laius Kõrgus

M3 SL 6–13 390 x (430 + 220) 
x 710 30 50 30 5 1300 300 300 300 115 210 390 150 WL400/WL450 WL100

Pro 20 SL 8–20 430 x (510 + 220)  
x 760 30 70 40 10 1300 300 300 300 115 210 390 150 WL500/WL550 WL100

Pro 20 Duo 8–20 430 x (510 + 280)  
x 760 30 80 40 10 1300 300 300 300 115 405 485 150 WL500/WL550 WL100

Pro 36 Duo 14–36 510 x (510 + 280)  
x 810 30 80 60 6 1250 500 500 500 115 405 485 150 WL800/WL850 WL110

Legend 150 SL 6–13 530 x (530 + 200) 
x 740 30 62 120 5 1000 200 250 500 115 210 390 150 WL200 WL100

Legend 240 SL 10–24 600 x (600 + 180)  
x 830 30 82 200 10 1000 200 250 630 115 210 390 150 WL200 WL100

Legend 240 Duo 10–24 600 x (600 + 180)  
x 830 30 95 200 10 1000 200 250 630 115 405 485 120 WL200 WL100

Legend 300 Duo 15–30 600 x (660 + 120)  
x 1040 30 99 260 6 1000 200 250 700 115 405 485 120 WL200 WL100

Ülemine ühendusava

Tagumine ühendusava

Põranda kaitsmine
Kerise võib paigaldada otse betoonpõrandale, kui põrand ei ole plaaditud ja 
betooni paksus on vähemalt 60 mm Kontrollige, et kerise alla jäävas betoo-
nivalus ei ole elektrijuhtmeid ega veetorusid.

Plaaditud põrand. Plaadiliimid ja -segud ning plaatide all kasutatud veetõk-
ked ei talu kerise soojuskiirgust. Kaitse põrandat Harvia tulekolde põranda-
kaitsega või vastava soojuskiirguskaitsega.

Ohutuskaugused

Ülemine ühendusava

HARVIA | 53



 54  | HARVIA



HARVIA | 55



Harvia | P.O. Box 12 | FI-40951 Muurame, FINLAND |  Tel. +358 207 464 000 | harvia@harvia.fi |  www.harvia.com

@ harviaglobal
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Maailma suurimalt kerisetootjalt saab 
kerise igasse sauna


