
Harvia glasprodukter

Naturligt välbehag.

Glasdörrar  •  Parglasdörrar  •  Dörr med aluminiumkarm  •  Låsbara glasdörrar  •  Skräddarsydda glasväggar
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1 Harvias glasprodukter är speciellt utvecklade 

för bastur. Dörrbladet, såsom andra 

glasprodukter, är av 8 mm härdat säkerhetsglas. 

Tätningen håller värmen kvar i bastun och gör att 

dörren kan öppnas och stängas mjukt. Det är lätt 

att montera Harvia-glasdörrar. Glasdörrarna är 

rektangulära. 

Dörrarna finns i färgerna rökgrå, brons, klarglas 

eller satin. Dörrkarmen är av furu, asp eller al. För 

glasdörrar med satinyta glas av storleken 7 x 19 och 

8 x 19 kan du välja en säv- eller kvinnofigursmönst-

ring som ger liv åt glasytan. Dörrstorlekarna 8 x 21 

och 9  x 21 rekommenderar vi att använda som t.ex. 

mellan omklädnings- och duschrum. Satindörren är 

av mattglas och den skyddar för insyn så den pas-

sar även bra som mellandörr.

I leveransen ingår monteringsfärdig 42 x 92 mm 

karm, silikontätning i karmen, säkerhetsglas, för-

kromade gångjärn, reglerbart rullås och ett handtag 

med Harvia logo. Al- och aspkarmdörrar har handta-

get i lövträd och furukarmdörrar har handtaget av 

furu. På beställning levererar vi andra storlekar.

Parglasdörr ger stil och rymd i din bastu.

2 Parglasdörr ger ditt badrum eller din bastu 
mera rymd och fullbordar utrymmet till en 

elegant helhet. Parglasdörren består av två dörrblad 
som tillsammans skapar en glasväggshelhet som 
går att öppna. Du kan välja som glasets färg antingen 
rökgrå, brons eller ett klarglas. Dörrkarmen är av asp 
eller al.

Glasdörren stängs lätt med hjälp av magnetlås i 
den övre kanten. Gångjärnen är förkromade. Med en 
elegant kromlist (tilläggsutrustning) sammanfogas 
parglasdörren obemärkt till en del av helheten.

Låt din bastu ge ett enhetligt 
intryck med Harvias glasprodukter.

Mjukt ljus till bastun genom glasdörren.



3 Harvias dörr med aluminiumkarm är en utmärkt dörr för ång-
rummet eller bastun. Dörren är planerad för förhållanden som 

ställer höga krav på materialets fuktbeständighet. Dörrhelheten 
innefattar inga trädelar överhuvudtaget. Karmarna i aluminium (40 x 
60 mm) är gråa till färgen. Glaset är härdat 8 mm säkerhetsglas. Tack 
vare tätningen kommer inte ångan utanför ångrummet eller bastun. 
Dörr med aluminiumkarm är en långlivad och tålig lösning.

Aluminiumkarmen monteras med smygskruvar utan synliga skruv-
huvuden. Slutresultatet är elegant och propert. Det stadiga dörr-
handtaget är aluminium. Färgalternativen för dörrglaset är brons, 
rökgrå, klart glas eller satin. Harvias dörr med aluminiumkarm fås 
som enkel- eller parglasdörr. Satinglas är inte tillgängligt till par-
glasdörr.

Dörr med aluminiumkarm – en långlivad och tålig lösning.

Vill du ha en ny bastu? Du kan planera din bastu enkelt i adressen www.harviasauna.com. 

Harvia Sauna Designer är ett planeringsverktyg som är enkelt att använda, där du ritar en planlösning 
av en bastu enligt dina önskemål och väljer allt du behöver till din bastu. Snabbt och enkelt – allt från 
en pålitlig leverantör. Skicka din planlösning till önskad återförsäljare. Du får snart en offert på dina 
drömmars bastu antingen direkt till din e-post eller som du kan hämta hos önskad återförsäljare. 

5 Låsbar glasdörr passar till exempel som dörr mellan omkläd-
ningsrum eller som toalettdörr. Dörren finns i två storlekar: 7 x 

21 och 9 x 21. Karmalternativen är furu eller aluminium. Glaset finns 
i färgen satin. I leveransen ingår monteringsfärdig 42 x 92 mm trä-
karm eller 40 x 60 mm aluminiumkarm, silikontätning i karmen, sä-
kerhetsglas, förkromade gångjärn och låsstomme (handtag och lås 
inkluderas inte i leveransen).

Låsbar glasdörr

4 Design på Legend-glasdörrar är enhetlig med de 
rustika Legend-bastuugnar och -aggregater. Dörrkar-

marna är av svart tonad furu och handtaget är svart målat 
lövträd. Färgalternativen för dörrglaset är brons, rökgrå, 
klart glas eller satin. Legend-glasdörr finns i alla stardard-
storlekar:  7 x 19, 8 x 19, 9 x 19, 8 x 21 och 9 x 21. Dörren 
kan även fås med svartmålade aluminiumkarmar.

Legend-glasdörr

6 Skräddarsydd glasvägg ger ditt badrum eller din bas-
tu mera rymd. Glasväggen tillverkas enligt bastuns 

mått. Karmalternativen är aluminium, asp eller al. Färgal-
ternativen för dörrglaset är klart glas eller satin. Be om en 
offert från Harvias fabrik.

Skräddarsydd glasvägg

7 Med aluminiumlistset färdigställer du installationen av alumi-
niumkarm glasdörren. Listset kan fås till alla glasdörrar och 

även till parglasdörrar. Svart aluminiumlistset är menat till Legend-
dörrar. List till övrekarmen är girad enligt dörrkarmens mått, sidolis-
torna är 2200 mm långa och kan förkortas enligt behov.

Aluminiumlistset
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Brons Klar Satin

Modulmått Karmmått Färgalternativen till dörrbladet  Mönstring Karmalternativen
 (mm)     möjlig *)   
  Rökgrå  Brons   Klar  Satin  Furu Asp Al

STG 7 x 19 690 x 1890 x x x x x x x x

STG 8 x 19 790 x 1890 x x x x x x x x

STG 9 x 19 890 x 1890 x x x x - x x x

STG 8 x 21 790 x 2090 x x x x - x x x

STG 9 x 21 890 x 2090 x x x x - x x x 

Rökgrå

Harvia-glasdörr

Färgalternativ

Mönsteralternativ

Satin, 
säv

Satin, 
kvinnofigur

Valfri upphängning. Om ingenting särskilt anges levereras dörren med högerhängning. Upphängningen kan ändras i 
samband med montering.
*)  Säv- eller kvinnofigursmönster är möjligt till dörren i färgen satin. Endast till högerhängda satindörrar med mönster.

Harvia-parglasdörr

Som alternativ för glasens färg 
är rökgrå, brons eller klart. 
Dörrkarmens materialalternativ 
är al eller asp. 

Naturligt välbehag.

Vi förbehåller oss rätten till 
ändringar. 12/2010

Kontaktuppgifter:

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

Representant i Sverige: 

Harvia Ltd./Hannu Hulanmäki

Almvägen 9, S-195 44 Märsta

GSM +46 70 576 1136, Fax +46 8 5912 2225 

E-post: hannu.hulanmaki@harvia.se

Harvia dörr med aluminiumkarm

Rak modell Karmmått (mm) 

13 x 19  1315 x 1890
13 x 21 1315 x 2090

15 x 19      1515 x 1890        
15 x 21      1515 x 2090        

17 x 19       1715 x 1890        
17 x 21      1715 x 2090         

 
Enkeldörr, storlekar:
7 x 19 (karmmått 690 x 1890 mm)
8 x 19 (karmmått 790 x 1890 mm) 
8 x 21 (karmmått 790 x 2090 mm)
9 x 19 (karmmått 890 x 1890 mm) 
9 x 21 (karmmått 890 x 2090 mm)

Pardörr, storlekar:
13 x 19 (karmmått 1315 x 1890 mm)
13 x 21 (karmmått 1315 x 2090 mm)
15 x 19 (karmmått 1515 x 1890 mm)
15 x 21 (karmmått 1515 x 2090 mm)
17 x 19 (karmmått 1715 x 1890 mm)
17 x 21 (karmmått 1715 x 2090 mm)

*) satinglas är inte tillgängligt till 
parglasdörr med aluminiumkarm.

Som alternativ för glasens färg är rökgrå, brons, klart och satin.*

Harvias låsbar glasdörr

Glaset finns i färgen satin, och 
karmalternativen är furu eller 
aluminium.

Storlekar:
7 x 21 (karmmått 690 x 2090 mm)
9 x 21 (karmmått 890 x 2090 mm) 

Tekniska data

Harvia Legend -glasdörr

Som alternativ för glasens färg är rökgrå, 
brons, klart och satin.

Dörrkarmarna är av svart tonad furu 
och handtaget är svart målat lövträd.
Dörren kan även fås med svartmålade 
aluminiumkarmar.

Storlekar:
7 x 19 (karmmått 690 x 1890 mm)
8 x 19 (karmmått 790 x 1890 mm) 
8 x 21 (karmmått 790 x 2090 mm)
9 x 19 (karmmått 890 x 1890 mm) 
9 x 21 (karmmått 890 x 2090 mm) 

AlFuru Asp

Karmalternativ

Handtag
För dörrkarm i furu är dörrens handtag i furu 
(höger). I asp- och alkarmdörrar är handtag i 
lövträd (vänster).


