
Welcome 
to the comfort zone
Vítejte 
v zóně komfortu



harvia.com www.sauna.cz



Enjoy a modern cottage feel and spend the summer relaxing. 
Build your own, particularly cozy comfort zone in your own yard, 
equipped with an outdoor kitchen, tub or Jacuzzi.

The Harvia Solide design sauna brings the cottage feel to your 
yard, even if you live in the centre of a city. Make your yard into the 
best place for your entire family to spend time in. This modern yard 
sauna will be the heart that warms up the comfort zone in your 
yard, inviting you to spend time with your loved ones.
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The most
comfortable yard
of the summer

Nejpohodlnější

Wellness
je na vaší zahradě

Užijte si po celý rok relaxaci v útulné atmosféře moderní 

finské chaty. Vytvořte si na vaší zahradě vaši vlastní,

obvzlášť komfortní zónu, vybavenou venkovní kuchyní,

vířívkou či koupací kádí.

Sauna Harvia Solide změní vaši zahradu v moderní oázu 

klidu, i kdybyste bydleli v centru velkoměsta. Zařiďte, aby se 

vaše zahrada stala nejlepším místem pro celou vaší rodinu.

Tato moderní zahradní sauna bude srdcem, jež zahřívá vaše

soukromé wellness, ve kterém budou vaši blízcí chtít trávit čas.



The Harvia Solide design sauna provides you with a new way of enjoying 
your home. This unique design sauna is much more than an ordinary 
yard sauna. The sleek and simple design also fits in well with the look of 
new residential areas. You can paint the exterior of the sauna to match 
the colour of the house or leave it in its original pale-coloured spruce, 
which is given contrast by the stylish black details. The Harvia Solide 
design sauna is available in three sizes, which allows you to choose the 
solution most suitable for your yard.

A new dimension
to your

harvia.com

home

Rozšířený prostor

vašeho
domova

Díky sauně Harvia Solide nabere odpočinek ve vašem domově 

zcela nový rozměr. Tato unikátní designová sauna je mnohem více

než jen obyčejnou zahradní saunou. Její elegantní a minimalistický

design se výborně hodí do moderních rezidenčních oblastí. Povrch sauny 

je možné barevně přizpůsobit, aby ladil s domem, či nechat původní 

odstín běleného smrku, který zvýrazňují kontrastní černé detaily.  

Sauny Harvia Solide vyrábíme ve třech velikostech, což vám umožní 

vybrat ideální řešení pro váš prostor.

www.sauna.cz
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The Harvia Solide design sauna combines the age-old 
sauna tradition with a fresh and modern design. The 
sauna’s design is the handiwork of the sauna factory’s 
director, Vesa Vehmaa, who has many years of experience 
in the product development of saunas and sauna benches.

In this design sauna, the heater chamber is filled with wood 
from the outside, which allows the chamber to be used as 
a fireplace on the other side. The Duo glass wall, made of 
translucent white satin glass, serves as a beautiful interior 
element in the Harvia Solide design sauna while also 
transmitting light and warmth from the sauna to the sitting 
room.

For those who appreciate

Design

harvia.com

Design
Pro ty, co ocení

Sauny Harvia Solide kombinují tradici starých 

finských saun se svěžím moderním designem. 

Tento design je výsledkem osobního vkladu 

ředitele výroby saun v Harvii Vesa Vehmaaeho, 

který zde zůročil mnoho let zkušeností ve 

vývoji saun a saunových lavic.

U tohoto modelu je topeniště kamen plněno 

dřevem zvenčí, což kamnům umožňuje vytápět 

saunu a zároveň být z druhé strany krbem. 

Skleněná stěna Duo, vyrobená z mléčného polo-

průhledného tvrzeného skla, slouží jako výrazný

interiérový prvek, který navíc propouští světlo 

a teplo ze sauny do odpočinkové části.

www.sauna.cz
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The most compact option. 
Comprises only the sauna 

room. 

The medium-size option. 
Includes a sauna, a dressing room 

and an external canopy.

The most comprehensive solution. 
Includes a sauna, a dressing room, a 
sauna cabin and an external canopy.

Harvia Solide
Outdoor 1

Harvia Solide
Outdoor 2

Harvia Solide
Outdoor 3

most suitable
Select the option

for you
ideální
Vyberte si, která je

pro vaše potřeby
 Nejkompaktnější řešení. 
Zahrnuje potírnu a malou 
   pergolu pro zatápění.

    Střední velikost – zahrnuje 
   potírnu, šatnu a pergolu pro 
    vířivku, křesílka či kuchyň.

     Nejkomplexnější řešení -potírna, 
   šatna, velká kabina s odpočívárnou 
a pergola pro vířivku, křesílka či kuchyň.

Harvia Solide
  Outdoor 1

Harvia Solide
  Outdoor 2

Harvia Solide
  Outdoor 3
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Complete your home 
with a sauna

If your yard has limited space or no space at all: The Harvia Solide design sauna is also 
available as an indoor sauna. The rich combination of pale-coloured spruce and black 
colour is also featured in the design sauna designed for indoor spaces. You can also 
choose to furnish your sauna with the beautiful Duo glass wall, which emits light and 
warmth, and pick the bench solution of your choice.

A sauna designed for an indoor space. 
Includes wall and ceiling beams, windows, 
glass doors, a Harvia Virta electric heater 

and lighting.

The Harvia Solide  
indoor sauna

Solide bench with  
a long upper bench  
(standard)

Solide bench with separate 
seats

Scala bench,  
material: heat-treated pine

Pokud máte na zahradě málo místa či vůbec žádné: Harvia Solide vyrábíme 
i v interiérové variantě. Ta je ve stejné kombinaci vyběleného finského smrku 
a kontrastních černých hran a doplňků.

Pokud máte na zahradě málo místa či vůbec žádné: Harvia Solide vyrábíme i v 
interiérové variantě. Ta je ve stejné kombinaci vyběléno finského smrku a 
kontrastních černých hran a doplňků.
Také tuto saunu můžete vybavit krásnou skleněnou stěnou  Duo, která bude 
oboustranně propouštět světlo a teplo, a vybrat si lavice dle vašich preferencí.

Dolaďte si domácnost

osobní saunou

Lavice Solide s oddělenými
sedátky

(standard)

Lavice Solide 
s horní nedělenou lavicí materiál: borovice v termoúpravě

Lavice Scala

Harvia Solide
  interiérová

Stejný design, interiérové řešení.
Zahrnuje silné stěnové a stropní trámy,
    okna, prosklenné dveře, elektrická
kamna Harvia Virta, a stylové osvětlení.
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Outdoor 1

Solide bench with 
a long upper bench 
(standard)

Steel Legend lighting 
(standard)

Solide bench with  
separate seats

The heater’s safety railing is 
equipped with LED lighting

Harvia Legend
240 Duo (standard)  
+ protective sheath
Harvia 20 Duo

Virta HL110 +
Xenio control unit

Virta HL110

Harvia 20 Duo

Legend PO11 +
Xenio control unit

Harvia Forte

Cilindro 110 EE

Cilindro 110 EE Scala bench,  
material: heat-treated pine

LED strip for the upper bench

Outdoor 3

Outdoor 2

OUTDOORS

INDOORS

LOCATION SIZE SAUNA HEATERS BENCHES LIGHTING

Choose and order your product easily at harvia.com

harvia.com

Vyberte a jednoduše objednejte na www.sauna.cz

UMÍSTĚNÍ                 VELIKOST                                                    SAUNOVÁ TOPIDLA                                           LAVICE                                 OSVĚTLENÍ

VENKOVNÍ

VNITŘNÍ

Lavice Solide 
s horní nedělenou lavicí

Cilindro 110EELegend PO11

Virta HL110

Harvia 20 Duo

Virta HL110

Cilindro 110EE  Harvia Forte

Harvia Legend
240 Duo

                    +
jednotka Xenio

                      +
jednotka Xenio

               (standard)
+ ochranný štít
Harvia 20 Duo

Lavice Solide s oddělenými
sedátky

Ochranná ohrádka kamen
se zabudovaným LED světlem

materiál: borovice v termoúpravě
 Lavice Scala

Osvětlení Steel Legend

LED pásek pro horní lavici

www.sauna.cz
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The Harvia Solide design sauna is an effortless solution. The design 
sauna is delivered as a ready package that is easy to erect, and the only 
thing missing is the foundations. When the sauna is erected by building 
professionals, you can have it ready in your yard in just one day.

Contact the building authority in your municipality or city in matters 
pertaining to building permits or ask us for more information!

You can also only choose the Harvia Solide bench kit.
The bench kit will be tailored to your needs.

Erected in one day

Solide bench with 
a long upper bench 
(standard)

Solide bench with separate seats

BENCH KIT

Includes grey, pressure 
impregnated patio boards, 
sleepers (not pressure 
impregnated) and deck screws

Includes black felt, black eaves 
flashing, bitumen adhesive and 
screws

PATIO KIT ROOF KIT

For more information, visit harvia.com

TERASOVÝ SET                 STŘEŠNÍ SET

LAVICOVÝ SET

Také si můžete vybrat Set lavic Harvia Solide.
Set upravíme dle vašich potřeb.

Obsahuje šedá, tlakem
impregnovaná terasová prkna,
nosníky (neimpregnované)
a terasové vruty.

Obsahuje černé střešní pásy,
černé okapy,bitumenový 
tmel a vruty.

Lavice Solide s oddělenými
sedátky

Lavice Solide 
s horní nedělenou lavicí

Postavená za den

Sauna Harvia Solide je řešení s minimální náročností. Tato
designová sauna je dodávána jako kompletní set, jednoduchý na 
postavení, jediné co chybí, je váš pevný podklad.
Pokud si zvolíte montáž od našich vyškolených profesionálů,
může vám na zahradě stát během jednoho dne.

Neváhejte nás kontaktovat pro přesné nacenění vaší nové sauny!Pro více informací navštivte www.sauna.cz
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