
Cilindro Black Steel XE är en helt ny serie moderna elektriska bastuaggregat

med mekanisk eller digital styrning. Med Harvia Xenio digitala styrpanel kan 

du enkelt ställa in en timer för bastuaggregatet och justera belysningen i bas-

tun, utöver temperaturen, helt efter dina önskemål.

De nya Harvia Cilindro Black Steel aggregaten ger frihet att skapa en modern 

bastudesign och kan med fördel fällas in i bastulaven eller placeras effektfullt 

framför en glasvägg. Styrpanelen kan monteras inne i bastun eller på väggen 

utanför. Den kan också fällas in i väggen.

Och viktigast av allt, den stora stenmängden är optimerad för att ge ett mjukt, 

men ändå kraftfullt ångande bastubad. Allt enligt den finländska bastukultu-

ren.



XENIO

TILLÄGGSUTRUSTNING

ÖVRIGA TILLÄGGSPRODUKTER 

Infällningsram
HPC1

Infällningsram 
HPC2, belyst
infällningsram 
HPC2L

Skyddsräcke HPC3, 
skyddsräcke med
LED-belysning 
HPC3L

Badautomat
autodose
SASL1

Designrör för
badautomaten
SASL2M

Säkerhetsbrytare
SFE-D350

Dörrströmbrytare 
SAB00101

Mobilt  
fjärrstartsystem
FS-SY

Harvia by Luhta
-bastutextiler

Modell: PC70XE, PC90XE
Mått: bredd 320 mm, djup 320 mm, höjd 930 mm, vikt 10 kg

7–9 kW 6–14 m3 90 kg

Harvia Xenio styrpanel med pekskärm gör den mycket användarvänlig.  
Bastun är redo för sköna bastubad precis när du vill.

• Slå på eller av bastuaggregatet från en valfri plats.
• Justera temperaturen i bastun exakt efter önskad nivå och njut av jämn och skön värme.
• Justera bastubelysningen.
• Sätt timern så att bastun värms upp exakt till önskad tidpunkt. Du får då ett trevligt 

och avkopplande bastubad till exempel efter en joggingtur.
• Dra nytta av fjärraktiveringsfunktionen. Genom att använda Harvias mobila 

fjärrstartsystem och en separat säkerhetsanordning kan du starta din bastu  
var och när du vill.

Bastutillbehörsset 
SA007
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