
Harvia Glow
Se bastuaggeraget i nytt ljus!

Finsk design

Harvia Glow med sin eleganta design passar i den mo-
derna bastun och ger ett nytt utseende som inspirerar. 
Pelaraggregatet liknar en krona som majestätiskt höjer sig mot taket 
och ger ett verkligt blickfång. Glow kan med fördel fällas in i laven 
och förses med infällnadsram och skyddsräcke.

Vare sig du älskar inredning eller bastubad eller, för den delen både 
och, lämnar Glow dig inte oberörd. Tack vare den stora stenmängden 
i aggregatet, ger det dig härliga bastubad med rykande ånga när du 
häller vatten på de varma stenarna, det är ju ändå ett genuint Har-
via aggregat. Med tillvalet belysning i skyddsräcke och infällnadsram 
höjer du stämningen ytterligare i bastun.

• Tack vare sin höjd är Harvia Glow särskilt lämplig att fällas in i bastulaven. Detta 
imponerande pelaraggregat höjer sig med god marginal över den mittersta 
laven.

• Harvia Glow finns med mekaniska reglage på aggregatet eller med separat 
digital styrpanel som kan monteras i eller utanför bastun för enklare an-
vändning.

• Inne i det snabbuppvärmda aggregatet finns luftkanaler för bättre luftcir-
kulation.

• Harvia Glow fungerar bäst i medelstora familjebastur. Harvia Glow Corner 
placeras i hörn och är mycket yteffektivt för bastu med mindre yta.

Se mera: harvia.fi/sv/harvia-glow/



Komplettera Glow med våra exklusiva 
tillbehör. Skyddsräcke av värmebehand-
lad asp och en infällningsram i stål, båda 
finns tillgängliga med eleganta LED-ljus.

Den separata digitala styrenheten ger 
komfort och noggrannhet till ditt bastu-
bad utan att du behöver böja dig ner 
mot golvet för att justera temperatur, tid 
eller belysning på Glow E-modellerna.

Hörnmodellen Glow Corner ger även 
utrymmeskrävande bastur fördelarna 
med ett pelaraggregat och kan också 
fällas in i laven och förses med infäll-
nadsram och skyddsräcke.

Modell: 
TRT70, TRT70E, TRT70EE, TRT90, TRT90E, TRT90EE  
TRC70, TRC70E, TRC70EE, TRC90, TRC90E,. TRC90EE

Mått: 
TRT bredd 364 mm, djup 364 mm, höjd 1076 mm, vikt 14 kg
TRC bredd 330 mm, djup 330 mm, höjd 1100 mm, vikt 16 kg

6,8–9,0 kW 6–14 m3 80 kg
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TILLÄGGSUTRUSTNING

Infällningsram  
HPC2

Skyddsräcke
HTRT3 
Skyddsräcke med 
LED-belysning
HTRT3L

Belyst  
infällningsram 
HPC2L

Infällningsram  
HTRC1

Skyddsräcke
HTRC3
Skyddsräcke med 
LED-belysning
HTRC3L

Xenio CX170
-styrenhet

REKOMMENDERADE 
PRODUKTER (med E-modellen)

C170VKK
-styrenhet
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