
Modeller Längd Bastudel Omkläd.del Altandel Duschdel Sittplatser Ca m2 Antal fötter Vikt kg
Mått är angivet i cm om inget annat står       124x1500 mm

1 rum 240 200 – – – 4 – 6 3,60 2 700
1 rum 270 230 – – – 8 4,05 3 750
1 rum + altan 270 200 – 50 – 4 – 6 4,05 3 750 
1 rum + altan 300 200 – 80 – 4 – 6 4,5 3 800
1 rum + altan 330 210 – 100 – 6 4,9 3 875
2 rum 330 190 100 – – 4 – 6 4,9 3 875 
2 rum 360 210 110 – – 6 5,4 3 925
2 rum 390 230 120 – – 8 5,8 3 1000
2 rum 420 230 150 – – 8 6,3 4 1100
2 rum + altan 420 190  100 110 – 4 – 6 6,3 4 1100
2 rum + altan 450 210 110 110 – 6 6,7 4 1200
2 rum + altan 480 230 120 110 – 8 7,2 4 1300
3 rum + dusch 420 190 100 – 85 4 – 6 6,3 4 1100
3 rum + dusch 450 210 110 – 85 6 6,7 4 1200
3 rum + dusch 480 230 120 – 85 8 7,2 4 1300

www.bastuprodukter.com
info@bastuprodukter.com
Kontor och fabrik: 0914-20 200
Mikael: 070-375 42 00
Madelene: 070-375 65 90
Joel: 070-375 00 97

Vedeldade bastutunnor, tillverkas i Västerbotten
Levereras monterade och klara

Längd bastu upp till 540 cm • Diameter 230 cm • Alla invändiga mått är valbara 
Tillverkad i Västerbotten, senvuxen Västerbottensgran 34 mm tjocklek - limträkvinta • Specialspont i u-profil 

Vedeldad kamin, målad på utsidan, LED-belysning • Skorsten och gnistskydd ingår.



Vattenutsläpp och luftintag
I rundningen på bastugolvet finns en längsgående öppning med en täckbräda ovanpå, med en 7 mm 
öppning på var sida, där vatten rinner ut och luft kommer in. För bastu utrustad med duschdel finns det 
ett avlopp installerat, en spygatt med 32 mm slanganslutning. Utventilation sker genom kaminen, tack 
vare kaminens låga placering sugs luft ner mot golvet och ut genom kaminen. Luften går ut via askluckan 
och skorstenen.

Cirkulation på luften  
Tack vare att våran bastu är rund, får man en unik  
luftgenomströmning och cirkulation på värmen  
i bastun. Den varma luften vandrar upp till taket  
och i och med att bastun inte är kantig med hörn  
så stannar inte värmen kvar i takhöjd utan vandrar  
ner efter vägarna och slutligen till golvet där den  
återigen vänder uppåt. En stor fördel med denna  
cirkulation är att man får att en jämn och behaglig 
värme. Bastudelen består av 7 m2 luft, vilket gör  
att uppvärmningen av bastun endast tar ca 25-30  
min.

Fakta bastutunna:
•	 Bastun	finns	i	olika	storlekar
 240-, 270-, 300-, 330-, 360-, 390-, 420-, 450-, 480- bastu.
•	 Kan	även	byggas	större,	upp	till	540	med	
	 valfri	inredning.
•	 Väggar	i	34	mm	Norrlands	gran.
•	 U-profilerad	spont.
•	 Vedeldad	kamin,	Harvia	M3	ingår.
•	 Alla	invändiga	mått	är	valbara.
•	 Diameter	230	cm,	över	tak	utvändigt	238	cm.
	 Det	är	viktigt	att	bastun	har	en	stor	diameter	för	att
	 det	ska	blir	bekvämt	att	sitta.	Samt	att	dörren	blir
	 fullstor,	dvs	det	går	att	stå	raklång	i	bastun.
•	 Höjd	245	cm.
•	 12V	LED-belysning	ingår	i	bastudel,	monteras	
	 under	sittlavarna.	Transformator	och	stickkontakt	ingår.
•	 Som	tillval	finns	12V	belysning	som	drivs	av	solcell	och	batteri.
•	 Shingeltak	med	luftspalt	ingår.	
•	 Dörren	och	karmen	är	tillverkade	i	massivt	limträ.
•	 Dörren	kan	fås	vänster	eller	högerhängd.
•	 Dörr	kan	beställas	med	låsbleck.
•	 Glas	i	dörrar	består	av	6	mm	glas.
•	 Sargar	tillverkas	av	limträ.
•	 Bastun	står	på	konsoler	tillverkade	av	limträbalk.
•	 Levereras	färdigmonterad	med	rostfritt	skorstensrör	och	gnistskydd.
•	 Det	krävs	ej	bygglov	då	våra	bastu	går	under	friggebods	mått.
•	 Luftintag	och	avrinning	i	golvet	på	både	bastudelen	och	omklädningsdelen.
•	 Lådor	för	ved	och	drycker	med	luckor	på	insidan	ingår.
•	 Fotstöds	brädor	medföljer.	Dessa	kan	även	monteras	högst	upp	på	sittlavarna,	och	gör	då	bastun	

till	en	sovstuga	för	två	personer.



Runt  tak med svart takshingelBrutet sadeltak med grått takshingel

Tak till bastu
Ett runt shingeltak till bastu är standard och ingår alltid. 
Välj mellan svart, grått eller rött utförande. 

Taket är reglat med 30 mm luftspalt för konstant 
ventilation mellan tak och bastu. Under shingelplattorna 
ligger det oljehärdad masonit. Det är väldigt viktigt med 
luftspalt mellan bastu och tak, utan luftspalt uppstår 
kondens och fukt.

Som tillval finns ett brutet sadeltak.

Kamin   
Till bastun ingår Harvia M3. Det är ett 
vedeldat bastuaggregat med en 30 kg 
stenkista. Kaminen rymmer en vedlängd på 
35 cm. Det ingår även skyddsplåtar som sitter 
monterade med dubbla luftspalter samt en 
rostfri skorsten. Under kaminen sitter det två 
stycken 130mmØ runda luftintag. Detta ger 
en fin luftströmning och en bra syresatt bastu. 

Som tillägg finns Harvia 20 ES med en 
vattentank på 20 liter, tappkran och ång-
funktion. Kaminen rymmer en vedlängd på 
50 cm. Bastun kan även fås eluppvärmd. Harvia M3 Harvia 20 ES

Runt tak med svart takshingelRunt tak med rött takshingel

Luftspalt



Belysning i bastu
I alla bastur ingår LED-belysning, 
12 V, inkl transformator 220 V och 
stickkontakt.

Ledlisterna sitter monterade under 
bastulavarna i bastudel. De ger ett 
trivsamt sken.

Som tillval finns att beställa belysning 
i omklädningsrummet och/eller i 
altanen.

LED-belysning 12 V. Monteras under lavarna i bastudel, 
inkl transformator 220 V och stickkontakt. 

Tillval - sollcell och batteri

Batteri

Har ni inte ström där bastun ska stå eller 
inte vill dra fram el, finns som tillbehör 
solcell- och batteribelysning. Ledlisterna sitter 
monterade på samma sätt som tidigare, under 
bastulavarna, men drivs av ett batteri som 
laddas av solcell.

Förvaring ved 

Förvaring drycker

Förvaringslådor
På alla bastur sitter förvaringslådor monterade, 
i dem kan man lämpligt förvara ved eller kylda 
drycker. På insidan av bastun finns vikluckor 
anslutna till lådorna. Öppna och förse er med 
en kyld dryck eller ett vedträ för att lägga på i 
kaminen. Lådorna är tillverkade av limträ.

Bastun på bilden har tonade fönster mot insyn. Finns som tillval.



Fönster

Panoramafönster är standard och ger ett härligt ljusinsläpp i bastun. Som tillval kan de tonas mot insyn.

Ryggstöd
Ryggstöd i bastudel ingår i alla bastur, gör det 
bekvämt att sitta samt att den varma luften 
kommer ner bakom ryggen. Ryggstöden är lösa.

Handdukshängare
I alla bastur med omklädningsrum sitter 
handdukshängare. Hylla för förvaring finns som 
tillval.

Glas i bastudörr samt fönster 
bredvid dörr är standard.

Har bastun två eller fler rum 
sitter det likadana fönster i 
mellanvägg/ar samt glas i alla 
dörrar. Från bastun går det att se 
ut åt båda håll.

Mindre eller färre fönster finns 
som tillval för den som önskar.

Tillval

Fönster på långsida. Bastu med runda sargar.

Bastu med mindre fönster.

Bastu med stort dörrglas.



Dusch i bastu 
Genomströmningsberedare:
Monteras under ena sittbänken i 
omklädningsrummet. Vatten och el 
ansluts från utsidan.

Modell: Clage 6,9 KW 400 V. Kräver 
3-fas anslutning. Ger obegränsad mängd 
varmvatten i och med att vattnet värms 
då det passerar beredaren. 

22 liter VV-beredare 
Monteras under ena sittbänken i 
omklädningsrummet. Vatten och el ansluts 
från utsidan.

Modell: Rostfri VV-beredare från Waeco, 
BO22UC08, 800 W 230 V. Ger ca 60-70 liter 
varmvatten.

Avlopp sitter i golvet. Själva golvet har en 
plåtbeklädnad med en spygatt i centrum. 
Avloppet har en 32 mm slananslutning. 
Ovanpå ligger ett trallgolv.

Som tillval finns en duschtunna för inom- och utomhusbruk. Volym 50 liter. Inkl takdusch och handmunstycke. 
Pumpen (12V) drivs av 220V eller som tillval av solcell och batteri, som då sitter monterat på bastun. Tunnan fylls med vatten.
Varmt vatten tas från tanken på kaminen (Harvia 20ES finns som tillval) med hjälp av tappkranen, tanken rymmer 20 liter.
Tillval: bastun kan beställas med vikbänk för att ha duschtunnan inomhus.

Duschtunna

Tillval - handfat

Varmvattenberedaren diskret gömd under bänk

Tillval: värmelåda med frostvakt till 
genomströmningsberedare.



Flyttbar bastu

Transport 
och leverans
Bastun levereras färdigmonterad och 
klar för användning. Den kan lyftas på 
plats med hjälp av kranbil eller lossas 
och placeras med en traktor.

Bastu med o-bromsat underrede Bastu med skidor/medar

Bastuflottar – mer info i separat broschyr samt på vår hemsida



Underlag för bastu
Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på 10 cm, undertill på dessa 
konsoler sitter det brädor av limträ.

Bastun kräver en jämn och plan grund att stå på exempelvis en grusbädd, placera två stycken 
trädgårdsplattor under varje fot på bastun, de ska ligga i ytterkanten på var sida. Det ger bastun extra 
stabilitet. Limträbalkar kan fästas under konsoler för att lättare ställa bastun på plats vid ojämnt underlag.
Limträbalkar kan också användas som medar/skidor och dra/spela bastun på plats.

Se nedan ritningar samt måttabellen vilken anger på vilket avstånd fötterna sitter palcerade under de 
olika bastustorlekarna. Måtten är i CC.

Bastumodell:                                                               Antal fötter:
240  35 – 170 – 35    2
270  35 – 85 – 115 – 35   3
300  35 – 115 – 115 – 35   3
330  35 – 120 – 140 – 35   3 
360  35 – 135 – 155 – 35   3
390  35 – 140 – 180 – 35   3 
420  35 – 116 – 116 – 116 – 35  4 
450  35 – 127 – 127 – 127 – 35  4
480  35 – 137 – 137 – 137 – 35  4
510  35 – 147 – 147 – 147 – 35  4 

Längre bastu än 510 cm får 5 st fötter. Måttspecifikation anges på orderbekräftelse.

150cm

Installation av bastun
Steg 1. När ni får hem er bastu är det viktigt att tänka på att avlägsna masonitskivan som ligger under 
bastuaggregatet.
Steg 2. När den är borttagen, lyft in aggregatet mot bastuväggen, 5 cm ifrån väggen är lämpligt 
avstånd.
Steg 3. Sätt sedan på skorstensröret på baksidan av bastutunnan och skruva fast stödplåt för skorsten 
under övre sargkant.
Steg 4. Dags för utbränning av aggregatet. OBS! Elda kaminen utan bastusten, om kaminen har 
vattentank fyll den med vatten. Urbränningen tar ca 30 min. För att få drag i kaminen ska askluckan 
vara utdragen 2-3 cm. Öppna dörrarna i bastun för god ventilation. Under tiden ni gör er urbränning 
kommer en illaluktande doft och rök att uppstå, den är dock ofarlig.
Steg 5. Er bastu är nu klar för användning, så stäng dörrarna och elda upp till önskad temperatur. 
Rengöring av bastun sker bäst med varmvatten och såpa. Kom ihåg att askluckan ska vara utdragen ca 
2-3 cm för att det ska bli drag i kaminen.
Steg 6. När ni bastat ska alltid askluckan öppen 3-4 cm för draget och ventilation av bastu, samt 
eventuella mellandörrar ska stå öppna. Lämna alltid askluckan öppen. Sommartid ska en hink med 
vatten alltid stå i bastun då den inte används. Vid ångbastu skall plåtlock på vattentanken vara borta. 

Lycka till!

Telefon: 0914 - 20 200, Mikael: 070 - 375 42 00 Madelene: 070-375 65 90 Joel: 070-375 00 97
Robertsforsvägen 30, 937 33 Bygdsiljum
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