SAUNATARVIKKEET

Suomi

Kiuaskivet ja koristekivet

Oliviinidiabaasi

Musta vulkaniitti

Rakenteeltaan kestävä sekä ominaispainoltaan korkea oliviinidiabaasi varaa ja luovuttaa lämpöä hyvin tarjoten loistavat löylyt.

Tumma vulkaniitti on pienirakeinen tummanharmaa kiuaskivi,
joka kastuessaan muuttuu mustaksi luoden uniikin ulkonäön
saunakokonaisuudelle.

AC3000
AC3020

Ø 5–10 cm, 20 kg/ltk
Ø 10–15 cm, 20 kg/ltk

AC3040
AC3045

Ø 5–10 cm, 20 kg/ltk
Ø 10–15 cm, 20 kg/ltk

Elite Pro Heavy Duty

Red Granite -koristekivet

Laadukkaimmasta suomalaisesta oliviinidiabaasista valmistetut
Elite Pro Heavy Duty -kiuaskivet ovat lämpökäsitelty noin 1000
asteessa, varmistaen niiden pitkän käyttöiän ja tehden niistä
erinomaisen kivivalinnan aktiivisessa käytössä oleviin julkiskohteisiin.

Punainen graniitti on näyttävä koristekivi, jolla tuot pehmeiden
löylyjen lisäksi lämmintä tunnelmaa saunatilaasi.

AC3050
AC3055

AC5000Ø 5–10 cm, 10 kg/ltk

Ø 5–10 cm, 20 kg/ltk
Ø 10–15 cm, 20 kg/ltk

Pyöristetyt kiuaskivet
Pyöristetyt oliviinidiabaasi-kiuaskivet muistuttavat luonnon pyöreitä kiviä suurista koskista ja viimeistelevät näyttävästi kiukaan
pintakerroksen.
R-991
R-995

Ø 5–10 cm, 15 kg/ltk
Ø 10–15 cm, 20 kg/ltk

Valkoiset koristekivet
Valkoiset koristekivet tarjoavat pehmeän löylyn ja luovat raikkaan puhtaan viimeistelyn saunaasi.

AC4000

Ø 5–10 cm, 10 kg/ltk

Korkealaatuiset kiuaskivet kaikkiin käyttötarpeisiin
Kiuaskivet ovat olennainen osa saunakokemusta, mutta moni antaa niille harvemmin juuri lainkaan ajatuksen sijaa. Kivien oikea laatu, koko sekä sijoittelu vaikuttavat merkittävästi kiukaan muodostaman lämmön säilyvyyteen ja löylyn muodostumiseen. Harvian valmistamat kiuaskivet sopivat kaikkiin kiukaisiin. Korkean
laadun saunakivissä takaa Geologian tutkimuslaitoksen kanssa toteutettu jatkuva
laadunvalvonta. Harvian kiuaskivet aina turvallisia, puhtaita ja käyttövalmiita.
Kiuaskivien valmistukseen käytetty kallioaines louhitaan ja läpikäydään huolellisesti, jotta ne läpäisevät niille asetetut laatuvaatimukset. Tämä varmistaa, että
kallioaineksesta valmistettavat saunakivet ovat turvallisia kovassa kuumuudessa
eivätkä vapauta päästöjä. Harvian kiuaskivet säilyttävät lämmön ja ovat turvallisia
käyttää myös kovissa lämpötiloissa.
Saunakivet on valittu huolellisesti käsin ja esipesty, joten niiden laatu on korkea ja
vaihtaminen helppoa. Kestävän kehityksen mukaisesti kivet, jotka eivät täytä laatustandardeja, hyödynnetään rakentamiseen ja muuhun teollisuuteen.
Vuosittainen kiuaskivien uusiminen:
• pidentää kiukaan elinikää
• säästää energiaa
• pitää saunatilan siistinä
• takaa parhaan sauna- ja löylyelämyksen

Saunakiulut ja -kauhat

SA006

Saunatarvikesetti

Löylykiulu

Harvia Saunatarvikesetti sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiulun ja kauhan sekä selkeänäyttöisen kosteus- ja lämpömittarin. Harvian saunasetti sopii
saunaan kuin löylyvesi kiukaalle – ja viimeistelee saunasi
tyylikkään sisustuksen. Ruostumaton teräs kestää hyvin
kosteuden ja lämpötilan vaihtelun ja on siksi pitkäikäinen
materiaali kovassakin käytössä. Kädensijat ovat kuumentumatonta puuta, johon on miellyttävä tarttua. Harvian
saunasetti on myös laadukas lahjaidea.

Harvian puiset löylykiulut (4 / 7 l ) ja sanko ovat viimeisteltyä laatutyötä. Muovinen sisäosa pidentää astian
käyttöikää ja helpottaa puhdistusta.

Löylykauha
SAC10107

SA007

SAC10560

Puisen löylykauhan voi halutessaan käsitellä saunan
puupinnoille sopivilla tuotteilla. Kauhan pituus 36 / 48
cm. Kauhan päässä on lenkki tuotteen ripustusta varten. Annathan kauhan kuivua aina saunakerran jälkeen.

Musta kiulu- & kauhasetti
Kauniilla ja selkeää muotokieltä noudattavilla Harvia kiululla ja kauhalla viimeistelet modernin saunasisustuksen.
Kiulun tilavuus on 4 l.
SA10003

SAC10111

Valaistu kiulu

Click-kiulu & -kauha
Harvia Click -saunatarvikesetin selkeälinjainen muotoilu
sopii moderniinkin saunaan. Tyylikkään musta väri vuorottelee kauniisti matan ja kiiltävän pinnan yksityiskohdissa. Settiin sisältyvät kiulu ja löylykauha, jotka on valmistettu Suomessa ja joiden valmistukseen on käytetty
kierrätysmuovia. Harvia Click -tuotteen ergonominen
kädensija istuu hyvin saunojan käteen. Lisäksi löylykauha asettuu kätevästi paikoilleen kiulun kädensijan päälle
säilytystä varten. Muovista valmistettu tuote on kevyt käsitellä ja kantaa.
SA009

SAC10640

SAC10101

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

Saunamittarit

Tuoksut
Löylytuoksut
Harvian löylytuoksuilla loihdit saunaasi juuri sellaisen tunnelman, kuin sillä hetkellä kaipaat. Onko valintasi raikas ja hengitystä avaava piparminttu tai eukalyptus? Vai haluatko tuoda kesäisen rantasaunan tunnelman saunaasi? Valitse silloin
suomalainen juhannuskoivu, perinteinen terva tai rauhoittava
mäntymetsän huumaava tuoksu.

Lämpö-ja kosteusmittari
A-210-THS

Lämpömittari
SAC9200

Saunan hoitoon ja ylläpitoon

Terveyttä lämmöllä sauna- ja höyrytuoksusetti
SAC25100

Lämpö-ja kosteusmittari
SAS92300

Hiekkakello
SAC19900

Sauna Care Set
SAC25070

Sauna Heater Cleanser
SAC25041

Sauna Cleanser
SAC25040

Parafiiniöljy
SAC25060

Harvia by Luhta -saunatekstiilit

Harvia on mahdollistanut miellyttäviä saunakokemuksia jo 70 vuoden ajan. Saunassa ihmiset ovat luonnollisen
rentoutuneita, yhdenvertaisia ja nauttivat elämänsä virkistävimmistä hetkistä. Yhdessä Luhdan kanssa Harvia
takaa täydellisen saunakokemuksen saunatekstiileillä, jotka ovat yksinkertaisen tyylikkäitä ja kestävät aikaa.
Saunatekstiileillä pesuhuoneen ja saunan ilmeen uudistaminen on vaivatonta ja nopeaa.
Vohvelipintainen, laadukas pellavapuuvilla on miellyttävän tuntuinen iholla ja antaa saunatekstiileille modernin, luonnollisen ulkomuodon. Harvia by Luhta -malliston saunatekstiilit kuivuvat nopeasti käytön jälkeen ja
säilyttävät käyttöominaisuutensa ja värinsä erityisen hyvin. Lämpötilasta ja kosteudesta riippumatta Harvia by
Luhta -saunatekstiilit tuntuvat aina miellyttävältä ihoa vasten.
75% puuvilla, 25% pellava, pesu 60°

Pyyhe
SAC80303
80 x 160 cm

Kietaisupyyhe
SAC80304
70 x 150 cm

Laudeliinasetti
(2 kpl)
SAC80301
45 x 50 cm

Saunatyyny
SAC80300
22 x 40 cm

Laudeliina
SAC80302
45 x 150 cm

Legend-saunatarvikkeet

Legend-saunatarvikevalikoimaan kuuluu kiulu, kauha, lämpömittari, puunkantoteline ja
naulakko. Kiulussa, kauhassa ja puunkantotelineessä on puiset kädensijat, jotka eivät kuumene saunan lämmössä. Lämpömittari ja naulakko on tehty lämpökäsitellystä haavasta ja
viimeistelty mustasta teräksestä tehdyillä yksityiskohdilla. Kaikissa Legend-saunatarvikkeissa
on käsityöläisyyden henkeä.

Legend-naulakko
SASPO103

Legend-kauha
SASPO101
Legend-kiulu
SASPO100

Legend-lämpömittari
SASPO104

Legend-puunkantoteline
SASPO102
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