
 Saunas de Exterior - Harvia 



Um grande sentimento de bem-estar proveniente de relaxamento e estética. 

Uma sauna Harvia proporciona a oportunidade para 
um momento de luxuoso relaxamento. O calor abre 
os poros na pele e limpa o corpo. A transpiração 
equilibra-se com a temperatura, mantendo 
simultaneamente a pele limpa, firme e bonita. Uma 
sessão de sauna relaxante irá ajudá-lo a ter uma 
boa noite de sono. 

Pode experienciar uma brisa fresca florestal na sua 
sauna exterior da Harvia. As árvores contam a sua 
própria história através dos seus anéis anuais, das 
suas fibras e dos seus nós. A superfície de madeira 
é bonita e tranquilizante. Tal como qualquer árvore, 
qualquer sauna da Harvia é também um indivíduo 
com a sua própria personalidade. 



             Modelo Kuikka                                                  Modelo Keitele 

O prazer de uma sauna de exterior Harvia 

Sauna Harvia - o prazer genuíno de uma sauna 
Finlandesa. O sentimento de ar livre na sua pele. 
Uma combinação que tem de experimentar! 
Durante séculos a sauna Finlandesa era uma casa  
em separado com o seu aspecto característico. 
Agora pode sentir a mesma atmosfera nos modelos 
de sauna exterior, Kuikka e Keitele, da Harvia. 
Quer escolha o tradicional calorífero a lenha ou um 
calorífero eléctrico, irá encontrar o mesmo espírito 
distinto de sauna na sauna de exterior da Harvia. 

A entrega da sauna de exterior da Harvia não 
comporta apenas a casa, é bem mais do que isso. 
A entrega consiste em todos os materiais 
necessários em madeira, materiais para o telhado e 
feltros betuminosos, materiais de fixação e também 
- de acordo com a sua escolha - um calorífero a 
lenha com chaminé ou um calorífero eléctrico. 
Próxima de uma piscina, num jardim verde ou no 
meio de uma floresta sussurrante, a sauna de 
exterior da Harvia irá proporcionar-lhe momentos 
de prazer autênticos e pacíficos. 



Modelo Kuikka 

Modelo Keitele 

Comprimento 2000 mm + 1000 mm 
( t erraço )  
Largura          2000 mm 
Altura             2500 mm 
Barrotes         135 x 45 mm 

Comprimento 2000 mm + 1000 mm 
( t erraço )  
Largura          3800 mm 
Altura             2760 mm 
Barrotes         135 x 45 mm 


