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Olivine diabas  
Olivindiabas, som till sin struktur är hållbar och har en hög spe-
cifik vikt, lagrar och avger värme väl och ger fantastiska bad.  

Elite Pro Heavy Duty
Bastustenarna Harvia Elite Pro Heavy Duty är tillverkade av 
finsk olivindiabas av högsta kvalitet och de har värmebehand-
lats vid cirka 1000 graders temperatur, vilket säkerställer deras 
långa livslängd och gör dem till ett utmärkt val av sten för all-
männa bastur som används aktivt.   

Svart vulkanit
Mörk vulkanit är en småkornig mörkgrå bastusten som blir näs-
tan svart när den är våt, vilket ger bastun ett unikt utseende. 

Rundade bastustenar
De rundade bastustenarna i olivindiabas påminner om naturliga 
runda stenar från stora forsar. De ger bastuaggregatets översta 
stenskikt ett elegant utseende. 

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

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

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

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

Red Granite-dekorationsstenar
Röd granit är en stilfull dekorationssten som förutom att ge 
mjuka bastubad också skapar en varm stämning i din bastu. 

Vita dekorationsstenar 
De vita dekorationsstenarna ger mjuka bastubad och skapar ett 
fräscht utseende i din bastu.

AC5000Ø 5–10 cm, 10 kg/låda

AC4000 Ø 5–10 cm, 10 kg/låda

Bastustenar och dekorationsstenar



Högkvalitativa bastustenar för alla ändamål

Bastustenarna är en väsentlig del av bastuupplevelsen, men många ägnar dem 
knappt en tanke alls. Rätt kvalitet, storlek och placering av stenarna har en be-
tydande effekt på lagringen av värmen som bastuaggregatet och ångbildningen 
genererar. Harvias bastustenar passar i alla bastuaggregat. Vi garanterar bas-
tustenar av hög kvalitet genom kontinuerlig kvalitetskontroll tillsammans med 
Geologiska forskningscentralen. Harvias bastustenar är alltid säkra, rena och redo 
att användas.

Stenmaterialet som används för att tillverka bastustenarna bryts och granskas 
noggrant för att säkerställa att de uppfyller kvalitetskraven som ställs på dem. 
Detta säkerställer att bastustenarna tillverkade av stenmaterial är säkra i extrem 
värme och inte skapar utsläpp. Harvia bastustenarna är kända för sin säkerhet 
även i extrema temperaturer och för att hålla värmen bra, vilket hjälper uppnå 
maximal effekt.

Bastustenarna är noggrant utvalda för hand och förtvättade, så deras kvalitet är 
hög och det är lätt att byta dem. I linje med hållbar utveckling används stenar som 
inte uppfyller kvalitetskraven inom bygg- och andra industrier.

Byte av bastustenar årligen:
• förlänger aggregatets livslängd
• sparar energi
• håller basturummet rent
• garanterar den bästa bastu- och ångupplevelsen
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Set med bastutillbehör
Setet med bastutillbehör innehåller en stäva och en skopa 
i rostfritt stål samt en fukt- och temperaturmätare med 
tydlig display. 

Harvias bastuset passar i bastun som vattnet på de he-
ta stenarna och ger bastuinredningen det där lilla extra. 
Rostfritt stål tål variationer i fuktighet och temperatur väl 
och är därför ett hållbart material även i tuff användning. 
Handtagen är av trä som inte blir hett och är behagligt att 
ta i. Harvias bastuset är dessutom ett utmärkt gåvotips.

Svart set med stäva och skopa
Harvias eleganta stävor och skopor fulländar den moder-
na bastuinredningen. Stävans volym är 4 l.

Click-stäva och -skopa
Den tydliga designen på Harvia Click-setet med bastutill-
behör är väl lämpad även för moderna bastur. Den ele-
ganta svarta färgen skiftar vackert mellan ytans matta 
och blanka detaljer. I setet ingår en vattenhink och en 
bastuskopa som är tillverkade i Finland av återvunnen 
plast. Det ergonomiskt utformade handtaget på Harvia 
Click-produkten ligger bra i handen. Bastuskopan kan 
även läggas på vattenhinkens handtag för praktisk för-
varing. Produkten är gjord av plast och är lätt att hantera 
och bära.

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

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

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

Bastustävor och bastuskopor





Mätaren Dofter

Fukt- och temperaturmätare  
A-210-THS

Fukt- och temperaturmätare 
SAS92300

Temperaturmätare
SAC9200

Timglas
SAC9200

Bastudofter
Med Harvias bastudofter skapar du just den stämning du vill 
ha i din bastu. Väljer du uppfriskande pepparmynta eller eu-
kalyptus som öppnar luftvägarna? Eller vill du skapa en stäm-
ning som påminner dig om sommarkvällar i strandbastun? Välj 
då finsk midsommarbjörk, traditionell tjära eller den förtrollan-
de doften av lugnande tallskog.

Healing with heat sauna & steam scent set
SAC25100

Sauna Heater Cleanser
SAC25041

Sauna Cleanser
SAC25040

Paraffin olja
SAC25060

Sauna Care Set
SAC25070

Underhållsprodukter



Dofter



Harvia har stått för sköna bastubad i 70 års tid. I bastun blir människor naturligt avslappnade och jämlika och 
kan njuta några av livets mest uppfriskande stunder. Harvia garanterar – tillsammans med Luhta – en perfekt 
bastustund med bastutextilier som är enkelt eleganta och tidlösa. Bastutextilierna gör det snabbt och lätt att 
ge tvättrum och bastu en ny air.

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

75% bomull, 25% lin, tvättas 60°C

Badlakan 
SAC80303

80 x 160 cm

Sitthandduk
SAC80302

45 x 150 cm

Sitthandduksset
(2 st)

SAC80301 
45 x 50 cm

Bastudyna
SAC80300
22 x 40 cm

Bastukilt
SAC80304

70 x 150 cm

Harvia by Luhta textiler





Legend-bastutillbehör

Legend stäva
SASPO100

Legend skopa
SASPO101

Legend vedkorg
SASPO102

Legend klädhängare
SASPO103

Legend termometer
SASPO104

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





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