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Novinka!
Harvia Koupelnové sauny
Koupelnová sauna je ideálním øe¹ením
pro malé koupelny. Více na str. 13–15.

Návody na montá¾ a pou¾ití v¹ech na¹ich
výrobkù mù¾ete najít na na¹í webové
stránce www.harviasauna.com/manuals.

Výrobky Harvia jsou vyrobeny s ohledem na ¾ivotní
prostøedí. Symbol Harvia Cares znamená, ¾e se spoleènost
Harvia se závazala k trvalé ochranì ¾ivotního prostøedí a
pou¾ivání ekologických procesù pøi výrobì.
Materiál pou¾itý na výrobu této bro¾ury byl také vybrán
s ohledem k pøírodì. Bro¾ura byla vyti¹tìna v papírnì M-
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real Äänekoski Galerie Art Silk na hedvábný papír, který
byl vyroben s pou¾itím døeva z certifikovaných lesù PEFC.
Certifikace lesù systémem PEFC je jedním z procesù v lesním
hospodáøství smìøujícím k dosa¾ení trvale udr¾itelného
hospodaøení v lesích a zároveò usiluje o zlep¹ení v¹ech funkcí lesù ve prospìch ¾ivotního prostøedí èlovìka.

Relaxace – dotek pøírody.
Harvia je více ne¾ jen sauna. S více ne¾ 60-ti lety

Kromì tradièní sauny zahrnuje produktová øada

zku¹eností ve vývoji té nejlep¹í Finské sauny,

i relaxaèní infrakabiny a vysoce kvalitní výrobky

firma Harvia ji¾ ví, co je to skuteèná sauna, jen¾

pro parní sauny. Harvia dìlá sauny pro va¹e

si mù¾ete dobøe vychutnat. V saunách Harvia se

zdraví: zlep¹uje krevní obìh a imunitu, ulevuje

kombinují pøírodní prvky – døevo, kámen a voda,

od svalové bolesti a od stresu, zmíròuje projevy

tím se vytváøí dokonalá uvolòující atmosféra

celulitidy a podporuje hubnutí. V neposlední

pøírody. Finská sauna Harvia je potì¹ením a

øadì nabízí fyzickou a du¹evní relaxaci.

zá¾itkem pro Va¹e smysly. V sortimentu saun
Harvia si vybere opravdu ka¾dý. Sauna Harvia
pøekoná v¹echny Va¹e pøedstavy.

3

4

Va¹e sauna – oáza klidu a relaxace.
Sauny Harvia jsou komplexním øe¹ením. Získáte

oblo¾ení, dekorativních kamenných stìn a

vysoce kvalitní výrobky, estetický design a

dal¹ích výrobkù znaèky Harvia. K tomu, aby se

snadnou montá¾ – v¹e v jednom balení od

Va¹e sauna stala jedineènou a krásnou oázou

jednoho dodavatele. Dopøejte si jedineèný

klidu a dobrého pocitu, Vám Harvia poskytuje

zá¾itek se saunou Harvia.

volný výbìr a vysoce kvalitní výrobky.

Harvia – v¹e , co pro saunu potøebujete.

Moderní koupelnová sauna je ideálním øe¹ením

Komplexní kolekce znaèky Harvia zahrnuje v¹e

pro malé koupelny. ©iroká ¹kála materiálù a

od standardních vysoce kvalitních výrobkù po

vybavení Vám umo¾òuje vytvoøit si svoji vlastní

speciální výrobky øe¹ené dle pøání zákazníka.

saunu pøesnì podle va¹ich pøedstav.

Design sauny Harvia bere v úvahu jak potøeby
moderního èlovìka tak bì¾né po¾adavky na

Pokud si chcete u¾ít pravou finskou saunu v

praktiènost a funkènost. Mù¾ete si vybrat

tradièní podobì, vyzkou¹ejte venkovní saunu

z typizovaných saun Variant, Rondium a Rubic

nebo Kelo saunu Harvia. Za¾ijte to potì¹ení

a jeden ze pìti originálních interiérù sauny.

mít saunu na své zahradì nebo u bazénu.

Vybavte si svou saunu pøesnì podle svých

Zaruèujeme, ¾e Vám venkovní sauna Harvia

pøedstav. Vybírejte z rùzných druhù saunových

zprostøedkuje mnoho nezapomenutelných chvil.

kamen, svìtel, sklenìných dveøí, oken, lavièek,
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S2222R

S2522M

Sauna Variant

Základní návrh sauny Harvia Variant je velice prostorný a poskytne Vám pøíle¾itost pro mnoho
rùzných úprav. Sauna Variant je
nejflexibilnìj¹í z typù saun Harvia: Vybírejte ze ètyø mo¾ností
oblo¾ení stìn a stropu (smrk, borovice, osika, ol¹e). Mù¾ete si vybrat
z nìkolika odstínù sklenìných
dveøí a oken, které nejlépe vyhovují va¹emu vkusu. O¾ivte exteriér
Va¹í sauny Variant prvky kovového a døevìného oblo¾ení. Døevìná

Vybere si opravdu ka¾dý.

obkladová deska je tvoøena vodorovnou deskou lemovanou stylovými kovovými výlisky. Mù¾ete si
vybrat mezi ol¹ovým a osikovým
døevem nebo tepelnì zpracovaným døevem abachi. Kovové prvky
jsou z nerezové oceli.
Design interiéru sauny Variant si
mù¾ete vybrat ze ètyø stylových
provedení (str. 22–23). Sauna Variant je kompletnì izolovaná, a tedy
energeticky velmi úsporná.

Sauna Harvia Variant pøedstavuje
moderní finskou saunu v tom
nejlep¹ím provedení. Lavice, stejnì
jako interiér sauny, jsou navr¾eny
ergonomicky a podle pùvodních
finských tradic sauny.
Lavice, opìrky pro hlavu a záda
jsou standardnì vyrobeny z lehce omyvatelného døeva abachi.
Vysoce kvalitní design lavic a jemné osvìtlení zaruèuje, ¾e budete
pøíjemnì potì¹eni a pøekvapeni.
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S2222KL

Sauna Rondium
Sauna
Harvia
Rondium
je
dokonalou volbou pro u¾ivatele,
kteøí se pøi saunování chtìjí cítit
jako v bavlnce. Dvoukøídlé dveøe
z ohýbaného skla s dekorativní
spodní plochou klenby z nerezové
oceli spolu s LED diodovými svìtly
doplòují tento stylový model sauny.
Dekorativní nerezové prvky na
vnìj¹ích stìnách vytváøejí moderní
dojem. To v¹e vytváøí stylový vzhled
a poskytuje ochranu proti vlhkosti
v blízkosti podlahy. Na externí
oblo¾ení se pou¾ívá tepelnì

Jediná svého druhu.

zpracované osikové nebo ol¹ové
døevo Thermowood. Na vnitøní
stìny a strop se pou¾ívá osika.
Vkusný design interiéru Exclusive
s odnímatelnými lavicemi je
vyroben z døeva abachi a z tepelnì
zpracovaného osikového døeva.
Dekorativní kamenná stìna dodá
interieru sauny stylový kontrast.
Topclass Combi jsou univerzální
elegantní kamna urèená pøedev¹ím
tìm u¾ivatelùm, kteøí si rádi
u¾ívají mírnou, vlhkou saunu

s aromatickou atmosférou. Kamna
se ovládají digitální ovládací
jednotkou Griffin Combi, která
umo¾òuje ovládat teplotu, vlhkost
a osvìtlení v saunì.
Barevná svìtelná terapie Harvia
pøiná¹í do va¹í sauny krásu barev,
rozptýlí napìtí a uvolní mysl. Je
øízena pomocí jednotky Griffin
Colour Light.
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S2121RC

Sauna Rubic

S2123RC

Poselství z budoucnosti.

Spojení nerezu, døeva a skla
vytváøí ze sauny Harvia Rubic
harmonický celek. Pevné nerezové profily v rozích zaji¹»ují saunì
v podobì krychle celistvý vzhled.
Moderní exteriér sauny je tvoøen
ze ètvercových segmentù obkladového døeva a na èerno lakovaného
døevìného podkladu na stìnách
sauny. Vyberte si z materiálù jako
je osikové, ol¹ové nebo tepelnì
zpracované døevo Thermowood
a nakombinujte si vlastní vzhled
sauny.
Pøední stìna je sklenìná. ¾ebrování, které vyjadøuje styl interiéru, je
umístìno pøed okny sauny. Kovová
okrajová li¹ta ve spodní èásti a polo-

hovatelné podpìrné nohy chrání
stìny a konstrukci sauny pøed vlhkostí od podlahy. Propojení tìchto
materiálù pokraèuje i v interiéru
sauny. Nerezové dekorativní prvky
v lavicích a stínítkách Harvia Futura
nesou poselství smìlých kombinací
v saunách budoucnosti.
Nerezové prvky jsou zasazené do
okrajù lavic. Stejná linie pokraèuje
na stínítkách a na ochranné ohrádce kamen. V interiéru se Vám
pøedstavuje moderní oblo¾ení
úzkými profily. Volba materiálu
interiéru Futura je na Vás. Vybírejte z osikového, ol¹ového, tepelnì
zpracovaného osikového døeva
nebo døeva abachi.

Kamna Topclass Combi umo¾ní
vychutnat si ve Va¹í saunì Harvia Rubic jak suchou saunu, tak i
tradièní finskou saunu s vysokou
vlhkostí vzduchu. Kamna se ovládají
digitální ovládací jednotkou Griffin Combi, která umo¾òuje ovládat teplotu, vlhkost a osvìtlení v
saunì. Ovládací jednotka je stylovì
zasazená do nerezového profilu
na èelní stranì sauny. Kamenná
dekorativní stìna je pøipevnìna za
kamny a tvoøí stylovou dekoraci i
ochranu døeva pøed oxidací a tmavnutím. Souèástí sauny je nerezový
set Harvia, který krásnì dotváøí
interiér sauny.
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Novinka!

Koupelnové sauny
Harvia pøiná¹í novou øadu vysoce
kvalitních saun urèených do vlhkých
prostor a tam kde jsou velké výkyvy
teplot. Díky vodìodolným stìnám
sauny, lze saunu pou¾ít i jako sprchový kout.

Ideální øe¹ení do malých prostor.

Koupelnová sauna mù¾e být nainstalována prakticky kdekoli. Je
vhodná nejen do koupelen ale i do
hotelù, apartmánù atd. Stavba sauny je velice rychlá a nenároèná, je¹tì
v den montá¾e se lze saunovat.

Vybírat lze z modelù Sirius, Capella
nebo CapellaDual. Ka¾dý model se
vyrábí v nìkolika rozmìrových variantách. Tyto sauny lze také vyrobit
pøesnì na míru podle Va¹ich potøeb
a pøání.

>>

CapellaDual (SC1409D)

Sirius (SC1111K)
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SC1412

SC1111K

Koupelnová sauna Sirius
Harvia Sirius je moderní sauna
do koupelny, která díky pøední
celosklenìné
stìnì
pøiná¹í
netradièní design sauny. Ka¾dá
sauna má lavici minimálnì 100 cm
dlouhou a tím se do sauny pohodlnì
vejdou 2 osoby. Sauna je vybavena
kamny Harvia Vega Compact.
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Ji¾ základní design interiéru Formula a vnitøní obklad na stìnách
je vyroben z ol¹e nebo osiky. Výbìr
materiálu je pouze na Vás. Design
Interiéru Futura je mo¾no dodat
v osice, ol¹i, termo-osice nebo limba.

Sauna je vybavena pøíslu¹enstvím
v designu kombinujícím døevo ol¹e
a nerez.
Doplòkové pøíslu¹enství na Va¹e
pøání: Osvìtlení optickými vlákny,
dekorativní døevìný grill doplòující
exteriér sauny ke stropu nebo ke
stìnì.

SC1409

SC1409D

Koupelnové sauny Capella a CapellaDual
Sauny Harvia Capella a CapellaDual jsou malé sauny pro 2 osoby,
ideální do malých prostor napø.
koupelen. Nezabírají víc místa ne¾
bì¾ný sprchový kout a jsou vyrobeny novou technologií, díky které
jsou vodìodolné.
Sauna Capella je vybavena lavicemi, stolièkou a vnitøními stìnami
z ol¹e. Sauna CapellaDual kombinuje tradièní finskou saunu
se sprchou. Saunu CapellaDual

pøemìníte na moderní sprchový
bìhem pár vteøin. Zmìna ze sauny na moderní sprchový kout je
velice jednoduchá, staèí pouze
sklopit lavice sauny. Interiér sauny
CapellaDual je vyroben z odolného
Tepelnì upraveného døeva thermowood. Dále je interiér upraven
parafínovým olejem pro je¹tì vy¹¹í
odolnost vùèi vodì. Sprchovací
hlavice s pøíslu¹enstvím je souèástí
dodávky.

Konstrukce obou modelù je
je obohacena pøední pøední
celosklenìnou stìnou s dveømi.
Sauna tak získává moderní vzhled a
opticky zvìt¹uje prostor. V pøípadì
vhodného
umístìní
vzbuzuje
dojem vestavìné sauny.
Doplòkové pøíslu¹enství: vanièka na
zem ( pro modely SC1409 a 1409D ),
osvìtlení optickými vlákny dekorativní døevìný grill doplòující exteriér sauny ke stropu nebo ke stìnì.
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Rondium SG1515KL

Infrakabiny

Radiant SGC0909BR

Relaxujte, kdykoli vás napadne.

V infrakabinì se mù¾ete oddávat relaxaci kdykoli potøebujete,
napøíklad po nároèném dni v práci nebo sportovním výkonu. Teplo
v infrakabinì vychází z radiátorových prvkù, které produkují suché,
dlouhovlnné teplo. Toto zdravé
teplo je stejné jako teplo, které
vytváøí slunce. Toto teplo prostupuje do hloubky nìkolika centimetrù
pod kù¾i a nezasahuje tak vnitøní
orgány.
Infraèervené záøení vám poskytne
pocit relaxace a má také pøínos pro
fyzické a du¹evní zdraví: Zlep¹uje
krevní obìh a imunitní systém, uleví od svalové bolesti, uleví od stresu. Infraèervené kabiny lze namontovat do kteréhokoliv suchého
místa, napø. do va¹í lo¾nice, obýváku nebo pokoje.
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Radiant SGC1210BR

Infrakabina Rondium
Infrakabina Rondium je jediná svého druhu, pokud jde o provedení a
dùraz na detail. Rùzné druhy døeva
v kombinaci s nerezem jí dodávají jedineèný a významný vzhled.
Dekorativní spodní plocha klenby
z nerezové oceli je vybavena tøemi
LED diodovými svìtly. Základový
rám je pokrytý ocelí, co¾ mu dodává stylový a moderní vzhled.
Vnitøní stìny a strop jsou ze
svìtlého osikového døeva. Lavice
jsou takté¾ z osiky a tepelnì upraveného døeva. Na vnìj¹í oblo¾ení je
pou¾ito tepelnì upravené osikové
nebo ol¹ové døevo thermowood.
Vstup
do
sauny
tvoøený
celosklenìnými dveømi z ohýbaného skla nemá práh, tak¾e umo¾òuje
snadný vstup i vozíèkáøùm. Infrakabinu Rondium si mù¾ete vybrat ve

tøech velikostech. K ovládání infrakabiny Rondium se pou¾ívá ovládaí
jednotka Harvia Griffin Infra.
Infrakabina Radiant
Infrakabiny Radiant mají moderní
design a spoustu prosklených ploch.
Velká topná tìlesa jsou umístìna
tak, ¾e dlouhovlnné teplo dosáhne
na v¹echny èásti Va¹eho tìla.
Jednodu¹e obsluhovatelným kontrolním panelem si mù¾ete nastavit
dobu zapnutí a teplotu. Dokonce
mù¾ete poslouchat svou oblíbenou hudbu z vestavìného rádia/CD
pøehrávaèe.
Infraèervené kabiny Radiant jsou
z jedlového døeva, které pøíjemnì
voní, má svìtlou barvu a je pøíbuzné
borovému døevu. Vyberte si ze
dvou rùznì velkých modelù.
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Speciální sauny a infraèervené kabiny,
Wellness na míru pro vá¹ prostor a dle va¹ich pøání.
výrobky pro parní sauny

Standardní
nabídka
saun
a
infraèervených kabin Harvia je
jednou z nej¹ir¹ích na trhu. Ale
v¾dy existuje mo¾nost, ¾e standardní model nebude vyhovovat zamý¹lenému umístìní nebo
po¾adavkùm. Speciální produktové oddìlení firmy Harvia vyrábí sauny a infraèervené kabiny
na zakázku pøesnì podle va¹ich
potøeb a pøání. V¹echny návrhy se
zakládají na tradièní odbornosti a
technologiích firmy Harvia. Speciální sauny a infraèervené kabiny

Okna a dveøe do speciální sauny
si mù¾ete vybrat ze standardní
nabídky firmy Harvia. Na sauny
vestavìné do nízkých prostorù
v podkroví nebo pod schody se
mohou pou¾ít 45-ti stupòové rohy
a naklonìný strop. Pro komerèní
sauny nabízí Harvia obzvlá¹tì pevné lavice a rámy stìn.

je mo¾né postavit podle rozmìrù,
které si zadá zákazník.

pro parní sauny je generátor páry
Harvia Steam, který se lehce ovládá
ovládacím panelem Harvia Griffin
Steam. Jako doplòky jsou k dispo-

Výrobky pro parní sauny
Harvia takté¾ nabízí vysoce kvalitní
a snadno obsluhovatelná zaøízení
pro parní sauny. Hlavním zaøízením

zici vonná pumpa, eukalyptová
vùnì pro parní sauny znaèky Harvia a automatický vypou¹tìcí ventil. Ty vám zajistí je¹tì lep¹í zá¾itek
ze saunování v páøe.
Generátor páry Harvia Steam vás
zavede do oázy relaxace a klidu.
Nechejte uvolòující vlhké teplo
hýèkat va¹e smysly a na chvíli zapomenout na èas a stres.
Dveøe s hliníkovým rámem Harvia
jsou vhodné pro parní kabinu díky
svému tìsnému ulo¾ení a výborné
odolnosti proti vlhkosti.

Generátor páry Harvia Steam
Dveøe s hliníkovým rámem
Ovládací panel Harvia Griffin Steam
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Kuikka

Keitele

Venkovní sauna
Sauna Harvia – pravé potì¹ení
z finské sauny. Pocit otevøeného
prostranství na vlastní kù¾i. Kombinace kterou musíte za¾ít. Ve Finsku
byla po staletí sauna samostatné
stavení s charakteristickými rysy.
Nyní mù¾ete za¾ít stejnou atmosféru s modely venkovních saun
Harvia: Kuikka, Keitele a Saimaa.
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Saimaa

Nezapomenutelná vùnì døeva.

A» u¾ si vyberete tradièní saunová
kamna na døevo nebo pohodlnìj¹í
elektrická kamna, ve venkovní
saunì objevíte charakteristického
ducha sauny Harvia.
V balení sauny najdete v¹echen
potøebný materiál vèetnì materiálu pro støechu sauny, kamna,
komín, lavice a drobné doplòky.

Harvia Saimaa je jedineèný výrobek v produktové øadì venkovních
saun. Velká veranda je ideální pro
umístìní víøivé vany.
A» u¾ vedle bazénu, na zahradì
nebo uprostøed ¹umícího lesa, venkovní sauna Harvia nabízí pravé
chvíle zábavy i klidu.

Sauna Kelo

Vstupte do atmosféry pravé severské sauny.

Sauna Harvia Kelo je postavena
z nejkvalitnìj¹ího døeva pro stavbu
saun. Døeva Kelo a sub-døeva. Kelo
je døevo z mrtvých borovic, které
dlouhá léta stála v chladném klimatu divoèiny Karelian. Za desítky
let se sloupala kùra stromù a døevo
dostalo
¹edostøíbrnou
barvu.
Døevo kelo je vìt¹inou nìkolik set
let staré. Kamna Legend pøíjemnì
dotváøí atmosféru sauny spolu
s ruènì vyrábìnými okny a s tepanými ¾eleznými panty dveøí. Rozmìry
sauny jsou 2900 mm x 2450 mm +
1500 mm je terasa. Rozmìry jsou
poèítány podle klasického zpùsobu

a to od støedu klád. Prùmìr klád
je od 180–240 mm. Na výbìr jsou
kamna Legend na elektøinu nebo
Legend 240 na døevo s nerezovým
komínem.

spojovací materiál. V pøípadì sauny Kelo doporuèujeme, aby saunu
provádìli pøímo øemeslnící od firmy Harvia, kteøí mají s tìmito typy
sauny letité zku¹enosti.

Lavièky, podlaha a strop je vyroben
ze sub-døeva. Sub døevo je døevo,
které po desetiletí le¾elo na dnech
øek a jezer, tím se zmìnili vlastnosti
døeva a toto døevo je nyní pevnìj¹í,
tvrd¹í a s èerveným nádechem.

Døevo – Kelo =
klády ze stojících mrtvých stromù
borovic
Sub-døevo =
øezivo vyrobené z potopených
stromù.

Dodávka sauny Kelo obsahuje
v¹echno nezbytné ke stavbì sauny.
Døevìné prvky, støe¹ní krytinu a
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Solar – NOVINKA!
Ventura

Interiér sauny
Vybavte si svou saunu podle va¹eho vkusu.
Pøi koupi sauny Variant máte na výbìr volbu vnitøního i vnìj¹ího
obkladu a interiéru sauny dle Va¹eho výbìru. Interiérové balíèky pro
saunu Harvia zahrnují lavice, opìrátka a dal¹í prvky k dovybavení
Va¹í sauny. Mù¾ete si vybrat ze ètyø alternativ interiéru: Ventura,
Futura, Solar, Exclusive a Formula. Dále lze interiér doplnit barevnou
terapií Harvia.
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Lavice interiéru Solar na
obrázku
byly
o¹etøeny
parafínovým olejem, aby se
zvýraznily odstíny døevìného
povrchu. Ochrana døevìného
povrchu parafínovým olejem
sni¾uje mno¾ství vlhkosti a
¹píny absorbované døevem.
Harvia Sauna Care Set nabízí
jednoduchý zpùsob, jak èistit a
udr¾ovat døevìné povrchy va¹í
sauny. Balíèek zahrnuje v¹e na
èi¹tìní a o¾ivení va¹í sauny.

Futura

Futura

Ventura - NOVINKA!
Nový smìr v interiérech saun.
Lavice, opìrky a podkoleníky jsou
z ohýbané pøekli¾ky ze døeva Fuma.
Díky zakulaceným hranám je sezení mnohem pohodlnìj¹í. Osvìtlení
je integrováno do zádových opìrek
nebo za podkoleníky.
Futura
Døevo a kov – smìlá kombinace materiálù nese poselství saun
budoucnosti. Ocelový pruh zasazený do pøední strany lavice a ¾ebrování lavic úzkými latìmi dává
interiéru Futura moderní vzhled.
Vyberte si materiál na lavice ze
døeva abachi, osikového, ol¹ového
nebo tepelnì zpracovaného osikového døeva. Opìrky a okolí lavic je
ze stejného materiálu jako lavice.
Osvìtlení je integrováno do zádových opìrek nebo za podkoleníky.

Exclusive

Solar

Solar
Nový typ designu. Zajímavý rytmus barvy a linií. Jestli chcete, aby
sauna vypadala pozoruhodnì, je
Solar právì pro vás. Jako materiál na lavice, opìrky a okolí lavic si
mù¾ete vybrat døevo abachi, osikové, ol¹ové nebo tepelnì zpracované osikové døevo. Dekoraci
lavic, opìrek a zahnutých rohových
modulù lze vylep¹it teplými tóny
ol¹ového nebo tepelnì zpracovaného osikového døeva.
Exclusive
Svìtlý povrch døeva. Jemné, vkusné
linie. Vybavte si saunu elegantnì
interiérem
Exclusive.
Lavice,
opìrky a okolí lavic je vyrobeno
ze døeva abachi, z osikového nebo
ol¹ového døeva dle va¹eho vkusu.
V designu Exclusive lze vylep¹it
dekoraci lavic, opìrek a zahnutých
rohových modulù pomocí ol¹ového

Formula

nebo tepelnì zpracovaného osikového døeva.
Lavice interiéru Ventura, Futura,
Solar a Exclusive jsou odnímatelné
a dají se tedy lehce vyèistit.
Formula
Jednoduché linie, svì¾í tvary. Formula je ten pravý interiér pro Vás,
jestli¾e dáváte pøednost lineárnímu designu. Základní balíèek sauny
Variant zahrnuje interiér ze døeva
a abachi, pokud si v¹ak nevyberete
jiné døevo nebo design interiéru.
Interiér Formula nabízí materiály ze døeva abachi, osiky, ol¹e a
tepelnì zpracované ol¹e na lavice, opìrky a na okolí lavic. Rámy
lavic a krajní podpìry lze vylep¹it
ol¹ovým nebo tepelnì zpracovaným ol¹ovým døevem.
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Saunové dveøe Harvia
Celosklenìné dveøe Harvia byly
pøímo navr¾eny pro pou¾ití do sauny. Na dveøe je pou¾ito 8 mm silné,
tvrzené bezpeènostní sklo. Uzávìry
zadr¾ují teplo v saunovací komoøe
a zaji¹»ují bezproblémové zavírání
dveøí. Vyberte si z pøíjemnì bronzového, moderního prùzraèného
nebo stylovì saténového skla.
Sklenìné dveøe zvy¹ují jas a dìlají
dojem vìt¹ího prostoru. Jsou také
bezpeènìj¹í a ulehèí vám sledovat, co dìlají dìti uvnitø sauny.
Sklenìné dveøe vydr¾í po celá desetiletí bez údr¾by. Dveøe na obrázcích jsou urèené pro saunu Variant
a pro speciální sauny. Na povrchu
saténových dveøí jsou k dispozici dva dekorativní vzory: rákos a
¾enská postava. Materiál rámu
dveøí je stejný jako na stìnách sauny. Oválné madlo je standardním
vybavením dveøí. Vertikální, dlouhé madlo je dal¹í mo¾ností jen¾
si mù¾ete zvolit. Panty dveøí jsou
nastavitelné.

S-dveøe
Satén

G-dveøe
Èiré

Denní svìtlo do Va¹í sauny.

Dvoukøídlové dveøe Harvia
Dvoukøídlové dveøe Harvia jsou
navr¾ené speciálnì pro vìt¹í saunu
Variant a pro speciální sauny. Dávají pocit vìt¹ího prostoru v koupelnì
i v saunovacích zaøízeních a spojují
dva prostory do jednoho stylového celku. V závislosti na nárysu
podlahy jsou dvoukøídlové dveøe
rovné nebo svírají úhel 45 stupòù.
Sklo mù¾e být bronzové nebo
prùzraèné.
Dveøe s hliníkovým rámem
Vzhledem k vynikající odolnosti
vùèi vlhkosti jsou tyto stylové dveøe
s hliníkovým rámem nejvhodnìj¹í
do ka¾dé parní komory a sauny.
Tyto tìsnící dveøe jsou vyrobeny
z 8 mm slného bezpeènostního tvrzeného skla. K dostání jsou ve dvojím provedení jako jednokøídlové
nebo dvoukøídlové celosklenìné
dveøe. Mo¾né barvy skla jsou bronzová, kouøová ¹edá, prùzraèná a
saténová.

G-dveøe
Bronz

Saunová okna Harvia

Hliníkové dveøe
©edé sklo

B-dveøe
Satén, vzor tráva.
Oválné madlo jako
standard.

F-dveøe
Satén, vzor ¾ena.
Vertikální madlo
je mo¾ností jen¾ si
mù¾ete objednat.

Dvoukøídlové dveøe
Èiré

Pøirozené svìtlo uvnitø sauny.

Do saun Variant lze pøidat jedno nebo
i více oken. V¹echna okna znaèky Harvia jsou vyrobena z 8 mm tvrzeného
bezpeènostního skla. Vyberte si z pøíjemnì
bronzového, moderního prùzraèného
nebo stylovì saténového skla. Stejnì jako
v¹echny konstrukce sauny Harvia splòují
také okna ty nejpøísnìj¹í bezpeènostní
standardy.
Harvia také nabízí neotøelou alternativu
ke sklenìným blokùm: okna se saténovým
provedením se vzorem sklenìných blokù.
Okna se lehce pøidìlávají a krásnì ladí se
saténovými dveømi. Rámy jsou z ol¹ového
nebo osikového døeva.
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Okno 4 x 8
Sklo 400 x 850 mm,
bronz. Mo¾né i satén
nebo èiré.

Okno 4 x 15
Sklo 400 x 1500 mm,
bronz. Mo¾né i satén
nebo èiré.

Okno 5 x 9
Sklo 425 x 815 mm,
satén. Vzor skla
ètverce.

Okno 5 x 18
Sklo 425 x 1790 mm,
satén. Vzor skla ètverce.

Barevná terapie

Barevná terapie Harvia
Souhra barev.
S barevnou terapií Harvia máte atmosféru
sauny ve svých rukách. Barvy mají významný
vliv na celkové zdraví lidí. Barevná terapie
Harvia se skládá z vlastního svìtla a øídící
jednotky Griffin Colour Light. Systém lze
nainstalovat ve støednì velkých a velkých
saunách. Zaøízení Colour Light obsahuje ètyøi
rùznì barevné halogenní lampy (zelená,
èervená, modrá a ¾lutá). Ovladaèem barevných svìtel si mù¾ete nastavit po¾adovanou
barvu svìtla, jas a rychlost zmìny barvy svìtla.
Barevná terapie je urèena do interierù Exclusive a Solar. Barevná terapie Futura vkusnì
doplní interiery Formula a Futura.

Barevná terapie Futura

Dekorativní kamenná stìna Harvia
Inovativní dekorace sauny.
Dekorativní kamenná stìna Harvia vám
pomù¾e snadno vytvoøit stylovou saunu. Dá
se lehce instalovat pøímo na oblo¾ení sauny. Dekorativní kamenná stìna se vyrábí
z kvalitní keramické imitace kamene. Velikost nástìnného prvku, který je navr¾en
pro hotové sauny Harvia je 534 x 1870 mm.
Spodnìj¹í èást dekorativní kamenné stìny je
vyrobena z kartáèované oceli, na kterou lze
pøipevnit kamna. Harvia také nabízí dekorativní kamenné stìny pro vy¹¹í sauny. Velikost
tohoto modelu je 534 x 2040 mm.

534 x 1870 mm 534 x 2040 mm

Saunovací výrobky jako
doplòky va¹eho potì¹ení
©iroká nabídka produkt znaèky Harvia
nabízí vše od aroma a¾ po teplomìry, vìdra,
nabìraèky a dal¹í doplòky do sauny.
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Saunová kamna
Prùkopníci v technologii a designu.
Stylová a vysoce kvalitní kamna znaèky Harvia
jsou srdcem va¹í sauny. Populární kamna Harvia
byla v¾dy prùkopníky ve své skupinì výrobkù:
elegantní, odolná a úsporná. V¹estranná øada
produktù a u¾ivatelský komfort jsou dùkazem
vysoce kvalitního designu. Nìkterá kamna
se ovládají samostatnou ovládací jednotkou.
Podrobnìj¹í informace o saunových kamnech
jsou k dispozici v prospektech o elektrických kamnech, døevo spalujících výrobcích a také na stránce www.saunyharvia.cz
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Kamna pro soukromé sauny

Compact
Výkon: 2,0–3,0 kW
Prostor sauny:
1,2–4 m3

Vega Compact
Výkon: 2,3–3,5 kW
Prostor sauny:
1,3–4,5 m3

Vega
Výkon: 4,5–9,0 kW
Prostor sauny:
3–14 m3

Classic Electro
Výkon: 6,0–8,0 kW
Prostor sauny:
5–12 m3

Delta, Delta EE
Výkon: 2,3–3,6 kW
Prostor sauny:
1,3–4,5 m3

Steamer
Extra vybavení
Výkon: 2,0 kW

Delta Combi
Výkon: 2,9 kW
Prostor sauny:
1,5–4 m3

Symphony
Výkon: 4,0–6,0 kW
Prostor sauny:
5–12 m3

Topclass
Výkon: 3,0–8,0 kW
Prostor sauny:
2–12 m3

Forte
Výkon: 4,0–9,0 kW
Prostor sauny:
5–15 m3

Moderna
Výkon: 4,5–8,0 kW
Prostor sauny:
3–12 m3

Topclass Combi
Výkon: 5,0–9,0 kW
Prostor sauny:
3–14 m3

Sound
Výkon: 4,5–9,0 kW
Prostor sauny:
3–14 m3

Fuga
Výkon: 6,0–9,0 kW
Prostor sauny:
5–14 m3

Figaro
Výkon: 6,8–9,0 kW
Prostor sauny:
6–14 m3

Saunová kamna pro privátní I komerní po¾ití

Kivi
Výkon: 6,9–9,0 kW
Prostor sauny:
6–14 m3

Cilindro, Cilindro H & F
Výkon: 6,8–9,0 kW
Prostor sauny:
6–14 m3

Classic Quatro
Výkon: 6,8–9,0 kW
Prostor sauny:
6–14 m3

Senator Combi
Výkon: 7,0–9,0 kW
Prostor sauny:
6–14 m3

Senator
Výkon: 9,0–10,5 kW
Prostor sauny:
8–15 m3

Øídící jednotky

Club, Club Combi
Výkon: 11,0–15,0 kW
Prostor sauny:
9–24 m3

Legend
Výkon: 11,0–16,5 kW
Prostor sauny:
9–35 m3

Profi
Výkon: 20,0–33,0 kW
Prostor sauny:
18–66 m3

Hidden Heater
Výkon: 6,0–12,0 kW
Prostor sauny:
6–17 m3

Kamna na døevo

Elegance
Výkon: 10,5–18,0 kW
Prostor sauny:
9–35 m3

Pro parní kabinu

Generátor páry
Harvia Steam
Výkon: 4,5–10,8 kW
Vyprodukovaná pára:
5,5–14,6 kg/h
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Odborné provedení sauny Harvia se zakládá na letité tradici.
My ve Finsku opravdu víme jak zacházet se døevem a
jak stavìt sauny. Tato odborná znalost se u nás vyvinula
letitou praxí, ale základem v¹eho stále zùstává tradice a
umìní pracovat se døevem, co¾ je zakotveno v genech
Finù. Z této tradice se zrodila spousta funkèních a inovativních øe¹ení. V¹echny sauny znaèky Harvia se vyrábìjí
z tvrdého a pomalu vzrostlého døeva. Kácení stromù se
øídí pøísnými environmentálními standardy EU.

Saunu Harvia lze postavit kdekoli: ve vnitøních prostorech, koupelnách, sklepech, podkrovích nebo v gará¾ích.
Ke ka¾dé saunì doruèujeme instrukce na montá¾, tak¾e
si mù¾ete saunu sestavit sami nebo mù¾ete vyu¾ít
odborníkù, které zamìstnávají dodavatelé výrobkù Harvia. Pro dal¹í informace kontaktujte místního prodejce.

Mo¾nosti obkladù
Smrkové palubky jsou vyrábìny ze zdravého severského smrku, který v sobì má minimum sukù, smolníkù a
kazù.
Palubky z borovice jsou krásné prkna bez sukù a mírným
èerveným nádechem. Èasem døevo je¹tì mírnì ztmavne
a dotvoøí krásný kontrast s interiérem.

Ol¹e má krásný odstín èervené, která se èasem prohlubuje, døevo má mírné rozdíly v barvì a dobøe se udr¾uje.
Termo-døevo si zachovává svùj tvar i po letech. Je to
nejtmav¹í døevo v nabídce Harvia. Pro zvýraznìní døeva
se mù¾e pou¾ít parafínový olej.

Osika je tradièní saunový materiál, který má skvìlé vlastnosti pro pou¾ití v saunì. Barva osiky pøiná¹í dlouhotrvající svì¾í nádech uvnitø sauny.

Smrk

Dveøní klika
Harvia pou¾ívá v saunách dveøe
s oválným madlem s magnetickou západkou. Díky magnetu zùstanou dveøe zavøené
i v pøípadì, kdy polití kamen
vodou zpùsobí tlakovou vlnu.
Západka je navr¾ena s dùrazem
na maximální bezpeèí.
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Borovice

Osika

Polohovatelné nohy
Sauny Harvia se dodávají s polohovatelnými nohami, které se
zasazují do impregnovaného základového rámu sauny.
Zabraòují páøe, aby pronikala
do spodní oøízky stìn. Také
ulehèují usazení sauny do vodorovné polohy na nerovné podlaze.

Ol¹e

Lavice
Truhláøské schopnosti jsou ve
firmì Harvia na ¹pièkové úrovni,
to je nejvíce vidìt na provedení
lavic. Lavice v interiérových stylech Exclusive, Solar a Futura lze
odejmout a tedy i lehce vyèistit.

Tepelnì upravené døevo

Nezávadná podlahová prkna
Sauny Harvia se dodávají
s nezávadnými podlahovými
prkny z hygienického plastu.
Speciální plast na spodní stranì
zabraòuje klouzání prken po
podlaze. Na svrchní stranì jsou
pøíjemná zrnka, která brání
uklouznutí. Prkna se po obou
stranách lehce èistí a dlouho vydr¾í. Jako alternativu si
mù¾ete objednat tradièní prkna z jedlového døeva.

Technické nákresy saun

Sauny Variant
(obr. 6–7)
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Sauny Variant
s dvoukøídlovými
dveømi
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Sauny Rondium
(obr. 8–9)
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Sauny Rubic
(obr. 10–11)
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Koupelnové sauny
(obr. 12–15)
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Infrakabiny
(obr. 16–17)
Infrakabina Radiant

Infrakabina Rondium
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Speciální sauny a
infrakabiny

Speciální sauna

Sauna Kelo

Speciální infrakabina
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Vyhrazujeme si právo mìnit obsah bez
pøechozího oznámení.

Harvia – Synonym mnoha pøíbìhù o saunì.
Teplo sauny nás pøitahuje z nìkolika rùzných dùvodù. Sauna nám pomáhá relaxovat,
vychutnat si pøíjemný èas ve spoleènosti druhých nebo jednodu¹e mít chvilku jen pro
sebe. Komfortní teplo v saunì pøichází v nìkolika formách – v tradièní Finské saunì
vytápìné kamny na døevo, v civilizovaných mìstech v koupelnových saunách, nebo v
moderních infrasaunách. Saunu si mù¾eme vychutnat jak v letních obdobích, tak i v
zimì, v ka¾dodenním ¾ivotì nebo pro oslavu zvlá¹tních momentù a pøíle¾itostí. Sauna
má spoustu povah.
Pøíbìh firmy Harvia je také unikátní. Firmu zalo¾il v roce 1950 Tapani Harvia (19201998) a v desetiletích firma expandovala z malé umìlecké dílny v jednu z firem, která
je svìtovým lídrem ve výrobì saunových kamen. Je firmou, která udává tempo i ve
výrobì saun. Za úspì¹ným pøíbìhem firmy stojí ¹ikovný vynálezce, který nasmìroval
svou podnikatelskou my¹lenku a své zku¹enosti do podoby produktu saunových kamen.
Harvia zùstává rodinnou firmou a její dal¹í spoleènosti zamìstnávají pøes 300 lidí.
Výrobky jsou exportovány do celého svìta.
Harvia vyvinula ¹irokou øadu výrobkù do sauny pro rùzné potøeby lidí, kteøí se rádi
saunují. Harvia mù¾e nabídnout v¹e, co je pro saunu potøebné. Vedle saunových kamen
také sauny pod znaèkou Harvia, interiéry saun a lavice, koupelnové sauny, infrasauny,
parní generátory a saunové doplòky. Cílem firmy je zamìøení na vývoj nových produktù.
Pøáním firmy Harvia je pøiná¹et uvolòující teplo sauny pro v¹echny – jenom zpùsobem,
jaký ka¾dému vyhovuje.
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Kontaktní informace:
Harvia Ltd., P.O. Box 12, FI-40951 Muurame, FINLAND
Tel. +358 207 464 000, Fax +358 207 464 090
harvia@harvia.fi, www.harviasauna.com

