
Erfar livets
farger med vår
første-klasses 
utendørs spa



INNOVASJON. Vi legger mye vekt på kontinuerlig forbedring med å ivareta vårt
samarbeide med et av landets ledende universiteter (Kaunas University of Technology). 
Vårt seneste prosjekt inkluderer 3D-printet Bluetooth-termometer og
3D-visualiserings-teknologier som hjelper kundene å få en bedre forståelse og velge 
deres foretrukne SPA-modell. Ledere i håndtering av kunder. Sofistikert
kundehåndterings-system som vi benytter gir oss mulighet til å gå gjennom prosessen 
med å etablere ISO 9001-standard. Ved at vi er blant de 5% mest solide finansielle 
bedrifter i det lokale markedet, så legger vi mye vekt på å være ISO-sertifisert og en 
anerkjent bedrift i europeisk målestokk.

Dr. Alb ertas K lovas, CEO for TimberIN MB

KUNDESERVICE PÅ TOPP-NIVÅ. Du kan stole på at bare godt opplærte og
profesjonelle personer assisterer deg gjennom hvert steg av kjøpet. Vi mener at
kundeservice er et av de viktigste ingrediensene i en vellykket virksomhet, og derfor 
fokuserer vi først på opplæring! Som Mr. Horst Schulz, administrerende direktør for 
Starbucks sier “Med mindre du har 100% fornøyde kunder, så må du forbedre deg”,
så vi forbedrer oss kontinuerlig.

INGEN TØFF SALGS-STRATEGI. Vår hovedprioritet er først og fremst å lære opp 
kunden så man kan bli en ekspert før man skaffer seg badestampen. Vi oppdaterer alltid 
nettstedet vårt med de nye SPA-modellene, ofte stilte spørsmål og gir nyttig innsikt i 
dagens markedssituasjon.

STORT UTVALG AV UTENDØRS SPA. Vi er stolte av å kunne tilby en av de største og 
mest skreddersydde SPA-utvalg på nett. Man kan velge mellom mer enn 20 forskjellige
badestampmodeller, 6 forskjellige utendørs konstruksjoner og badstuer, i tillegg til 5
forskjellig designede badestampvarmere for vedfyring.

KVALITET OG TILLIT. Kvalitet oppnås gjennom årelang erfaring. Vi takker hver og en av 
dere som gir oss deres tillit. Enten du er fra UK, Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia,
Danmark, Italia, Norge eller Sverige, så er du ikke alene. Vi har fornøyde kunder over 
hele Europa. Men ikke stol blindt på oss, besøk oss på http://www.timberin.com, velg
din lokasjon og be oss dele spesifikke kontakter for å sjekke vurderingene! Høres det 
greit ut? Ja, det gjør det!

VÅR
HISTORIE
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HAGE-SPA
- Wellness
- Vintage

- Av tre
- Ofuro

- Terrasse
- Polypropylen

HAGE-BADSTUER
- Igloo

- Tønne
- Rektangulær

- Vertikal
- Utendørs dusj

VARMERE FOR
BADESTAMPER

FOR VEDFYRING

TILGJENGELIGE
MODIFIKASJONER

BADESTAMPER I TRE OG BADSTUER FOR
avslapning og familiemoro

SJEKK UTVALGET VÅRT

Her hos TimberIN streber vi etter harmoni mellom utsøkt kvalitet og
konkurransetankegang. Å bade i våre hånd-lagde badestamper eller å slappe av i våre
rustikke badstuer kommer garantert til å bli ditt favoritt tids-fordriv!



WELLNESS

Hei, jeg har kjøpt en Wellness Royal fra TimberIN og er 
meget fornøyd med den. Jeg valgte å få tre-ring på toppen 
og lokkav treverk. Finishen på ringen er veldig bra, den er 
sammenføyd godt i skjøtene og pusset slik at det ikke er fare 
for å få flis i baken hvis en ønsker å sitte på kanten. 
Grunnen til at jeg valgte lokk av treverk var at jeg ønsket å
isolere lokket, flatt lokk er enklere å isolere med jackofoam
5cm plater, og den holder nå meget godt på varmen fra
kvelden før. Temperaturen falt bare noen få grader over 
natten. På grunn av at stampen står nært hytta og ganske 
lavt så ba jeg om å få med 1 meter ekstra røykrør, som sikrer 
at røyken går over taket. Jeg var lenge skeptisk til å betale 
penger på forhånd, men etter en telefonsamtale med en 
kunde som hadde skrevet omtale så ble jeg beroliget og 
betalte hele beløpet på forskudd. TimberIN er etter min 
oppfatning en seriøs og pålitelig selger. Jeg hadde mange 
spørsmål både før og etter at jeg hadde bestilt stampen så 
det ble mange eposter fram og tilbake, men de var hele 
tiden imøtekommende og svarte raskt på mine spørsmål.

Familie Bjøru, Kon�berg



WELLNESS-MODELL

Luksuriøs design og upåkla�lig komfort
Diameter: Indre - 1850 mm; Ytre - 2050 mm
Høyde på benkene: 300 mm
Glassfiber foring
2 ringer i rustfritt stål
Ekstern vanntilførsel
Tre padle

VÅR NR. 1 BESTSELGENDEMODELL 

Ergonomiske seter - koniske vegger og benker

Blank glassfiber-foring
som er lett å vaske

Smart design - alt utstyr
og tilkoblinger er plassert
under panelet.

Integrert           varmeelement - elegant design

Elevert barne - sete

35

• Indre 850 mm
• Indre 950 mm

HØYDE:

• Gran
• Lerk
• Thermotre
• Eik

PANEL AV TRE:

• Hvit
• Blå
• Grå
• Velg din RAL: ralcolor.com

FARGE PÅ FORING:

• Stige
• A typen
• B typen
• C typen

TRAPPER:

• Elektrisk 6 kW
EKSTRA OPPVARMING:

• 430
• 316

TYPE I RUSTFRITT STÅL:

• Vegger
• Bunn

ISOLASJON:

• Glassfiber
• Av tre

LOKK:

• Luft-boble-massasje
• Hydro-massasje
• LED-lys
• Vann-filtrering

SPA-UTSTYR:

• Terskel av tre
• Malt i sort
• Treboks for å dekke filtrerings
• Pipe-beskyttelse

TILBEHØR:

For mer informasjon om de justeringer kan finnes på side 27.

TILGJENGELIGE MODIFIKASJONER



VINTAGE



MODÈLE VINTAGE
Unik rustikk design

Total høyde: 1040 mm
Høyde på benkene: 320 mm

PP foring
2 ringer i rustfritt stål

Slangetilkobling for å tømme det skitne vannet

Luksuriøs bred
terskel av tre

Unik tregesims for
ekstra støtte

Unik tre-finish
(dobbel vintage oljet)

Velg ett av fire forskjellige typer trapper

• Luft-boble-massasje
• Hydro-massasje
• LED-lys
• Vann-filtrering

SPA-UTSTYR:

• Tre
• Solformet
• PP åpen
• PP lukket

BENKER:

• 430
• 316

TYPE I RUSTFRITT STÅL:

• Vegger
• Bunn

ISOLASJON:

• Gran
• Lerk
• Thermotre

PANEL AV TRE:

• Hvit
• Blå
• Grå
• Svart

FARGE PÅ FORING:

• Stige
• A typen
• B typen
• C typen

TRAPPER:

• Intern
• Ekstern
• Elektrisk

VARMEELEMENT:

• 1600 mm
• 1800 mm
• 2000 mm
• 2200 mm

DIAMETER:
TILGJENGELIGE MODIFIKASJONER

• Treboks for å dekke filtrerings
• Pipe-beskyttelse
• Lokk for internt varmeelement
• Lokk av tre
• Ekstern vanntilførsel
• Vannrense-sett

TILBEHØR:

For mer informasjon om de justeringer kan finnes på side 27.

VINTAGE-MODELL

Et utvalg av
varmelementer og badestamp
diametre tilgjengelig.



AV TRE

Vi fikk nylig levert ny, vedfyrt Deluxe Timberin
badestamp i eik, som vi har plassert på fundament
laget for formålet på Vestlandet. Vi er veldig fornųyd
med resultatet. Ikke minst var kvaliteten på stampen
imponerende, og et godt eksempel på håndverk av
hųy kvalitet, det beste jeg har sett når det gjelder
badestamper

Familie Matredal, Masfjorden

Kan varmt anbefale badestamp fra TimberIN.
Bestilte Deluxe modell umontert pga vanskelig
adkomst til hytta men monteringen gikk lekende lett.
Stampen var tett etter 24 timer. Vi ser frem til mange
hyggelige stunder i denne stampen

Familie B erglund, Lark�len



Autentisk bade-opplevelse i en
badestamp av tre

PEFC-sertifisert,
nullavfalls tømmer fra
bærekraftig skog

Tre bånd av
v    vv vrustfritt stål

08TimberinTRE-MODELL

• 1600 mm
• 1800 mm
• 2000 mm
• 2200 mm

DIAMETER:

• Gran
• Lerk
• Thermotre

PANEL AV TRE:

• Intern
• Ekstern
• Elektrisk

VARMEELEMENT:

• Tre
• Solformet

BENKER:

• Treboks for å dekke filtrerings
• Pipe-beskyttelse
• Lokk for internt varmeelement
• Lokk av tre
• Ekstern vanntilførsel
• Vannrense-sett
• Terskel av tre

TILBEHØR:

• Stige
• A typen
• B typen
• C typen

TRAPPER:

• 430
• 316

TYPE I RUSTFRITT STÅL:

• Luft-boble-massasje
• LED-lys
• Vann-filtrering

SPA-UTSTYR:

• Ferdig montert
• Sett for montering

MONTERING:

For mer informasjon om de justeringer kan finnes på side 27.

Tilgjengelig som
et byggesett

I ett med naturen
Total høyde: 1040 mm
Høyde på benkene: 280 mm
Tre foring
2 ringer i rustfritt stål
Slangetilkobling for å tømme det skitne vannet

TILGJENGELIGE MODIFIKASJONER



OFURO

Badestampen ble levert før avtalt tidspunkt,ingen
problem. Stampen var veldig fin.Flott snekkerarbeid
av beste materialer,det samme tilbehøret,så som
tretrapp og lokk. Ovnen var meget fin ,fint
sveisearbeid av rustfritt stål. Solid bygget. Ved første
bad, ble jeg overasket over hvor effektiv denne er.
Etter ca 25 min. Begynte denne virkelig å varme så
vi merket det. Hadde ca 38C da sluttet vi å fyre.

Familie Andb erg, Sjø�gan



OFURO-MODELL

Tilgjengelig som et
byggesett - et
morsomt
gjør-det-selv-prosjekt

Unik oval form

Glassfiber, av tre eller
PP - valget er ditt

Bånd av rustfritt stål

Mindre kapasitet - den
naturvennlige versjonen

Bare for dere to
Total høyde: 1040 mm

Glassfiber, PP, Tre foring
2 ringer i rustfritt stål

Slangetilkobling for å tømme
det skitne vannet

For mer informasjon om de justeringer kan finnes på side 27.

• Vegger
• Bunn

ISOLASJON:

• Luft-boble-massasje
• Hydro-massasje
• LED-lys
• Vann-filtrering

SPA-UTSTYR:

• Treboks for å dekke filtrerings
• Pipe-beskyttelse
• Lokk av tre
• Ekstern vanntilførsel
• Vannrense-sett
• Terskel av tre

TILBEHØR:

• Ferdig montert
• Sett for montering

MONTERING (PÅ OFURO AV TRE):

• 430
• 316

TYPE I RUSTFRITT STÅL:

• Tre
• PP
• Glassfiber

TYPE FORING:

• Gran
• Lerk
• Thermotre

PANEL AV TRE: 

• Hvit
• Blå
• Grå
• Velg din RAL: ralcolor.com

FARGE PÅ FORING:

• Stige
• A typen
• B typen
• C typen

TRAPPER:

• Ekstern
• Elektrisk

VARMEELEMENT:

TILGJENGELIGE MODIFIKASJONER



TERRASSE



TERRASSE-MODELL

• Intern
• Ekstern

VARMEELEMENT:

• Tre
• Glassfiber

GJERDE:

• Hvit
• Blå
• Grå
• Velg din RAL: ralcolor.com

FARGE PÅ FORING:

• Luft-boble-massasje
• Hydro-massasje
• LED-lys
• Vann-filtrering

SPA-UTSTYR:

• Pipe-beskyttelse
• Vannrense-sett

TILBEHØR:

• 430
• 316 

TYPE I RUSTFRITT STÅL:

• Vegger
• Bunn

ISOLASJON:

• Glassfiber
• Av tre

LOKK:

For mer informasjon om de justeringer kan finnes på side 27.

En moderne fremgan�måte for en klassisk modell
Diameter: Indre - 1850 mm; Ytre - 2050 mm
Høyde: 1100 mm
Glassfiber foring
Enkel installasjon
Glassfiber lukket benker

Eksterne varmeelementer
tilgjengelige for mer
plass i stampen.

Mulighetene er uendelige!
Senk denne modellen ned
i bakken, monter den på en
terrasse eller på en elevert
plattform

Blank glassfiber-foring som er lett å vaske

Bredt utvalg av
SPA-valg

Lettvekt - <100kg

TILGJENGELIGE MODIFIKASJONER



POLYPROPYLEN

Bredt utvalg av
SPA-valg



CANADISK RED CEDAR-MODELL

HÅNDLAGET
AV DEN BESTE 

CANADISKE
RED CEDAR

Bredt utvalg av SPA
utstyrs-utvalg

Luksuriøs
terskel av tre

Skjønnhet, varighet,
dimensjonelt stabil,
motstand mot fordreining, 
vridning og råte.

Luksuriøs panellering av
canadisk red cedar - de
mest varige bygge - materialer

Ypp erste eleganse
Total højde: 1040 mm; Højde på bænke: 320 mm
Foringstype: Plast (PP)
Trætype: Canadisk rød ceder
2 fastspænding bånd af rustfrit stål
Slangetilslutning til at dræne det beskidte vand

• Luft-boble-massasje
• Hydro-massasje
• LED-lys
• Vann-filtrering

SPA-UTSTYR:

• Tre
• Solformet
• PP åpen
• PP lukket

BENKER:

• Stige
• A typen
• B typen
• C typen

TRAPPER:

• 430
• 316

TYPE I RUSTFRITT STÅL:

• Vegger
• Bunn

ISOLASJON:

• Hvit
• Blå
• Grå
• Svart

FARGE PÅ FORING:

• Intern
• Ekstern
• Elektrisk

VARMEELEMENT:

• 1600 mm
• 1800 mm
• 2000 mm
• 2200 mm

DIAMETER:
TILGJENGELIGE MODIFIKASJONER

• Treboks for å dekke filtrerings
• Pipe-beskyttelse
• Lokk for internt varmeelement
• Lokk av tre
• Ekstern vanntilførsel
• Vannrense-sett

TILBEHØR:

For mer informasjon om de justeringer kan finnes på side 27.



REKTANGULÆR MODELL

Stilig design, nydelig enkelhet
Total høyde: 1040 mm

Høyde på benkene: 320 mm
PP foring

Polypropylen åpne benker
«A» Type MEGA trapper

Slangetilkobling for å tømme det skitne vannet

Masse
plass - passer for alt fra
8 til 16 badere

Luksuriøs bred
terskel av tre

Bredt utvalg av
panellerings-valg i tre

Moderne firkantet design

Velg mellom gran, lerk, thermowood, eik
eller red cedar for å kle badestampen din

• Hvit
• Blå
• Grå
• Svart

FARGE PÅ FORING:

• Gran
• Lerk
• Thermotre
• Eik

PANEL AV TRE:

• Vegger
• Bunn

ISOLASJON:

• Luft-boble-massasje
• Hydro-massasje
• LED-lys
• Vann-filtrering

SPA-UTSTYR:

• Treboks for å dekke filtrerings
• Pipe-beskyttelse
• Lokk for internt varmeelement
• Lokk av tre
• Ekstern vanntilførsel
• Vannrense-sett

TILBEHØR:

• Intern
• Ekstern
• Elektrisk

VARMEELEMENT:

• Tre
• Solformet
• PP åpen
• PP lukket

BENKER:

• 430
• 316

TYPE I RUSTFRITT STÅL:

• 1600x1600
• 1800x1800
• 2000x2000
• 2200x2200

STØRRELSE:
TILGJENGELIGE MODIFIKASJONER

For mer informasjon om de justeringer kan finnes på side 27.



REKTANGULÆR MODELL

16Timberin

RUND MODELL

Fra koselige
1600mm til romslige
2200mm - velg en størrelse 
som passer dine behov best

Glatt PP-foring

Klassisk rund vtvform

Luksuriøs bred terskel av tre

Total høyde: 1040 mm
Høyde på benkene: 320 mm
PP foring
2 ringer i rustfritt stål
Slangetilkobling for å tømme det skitne vannet

For mer informasjon om de justeringer kan finnes på side 27.

• Treboks for å dekke filtrerings
• Pipe-beskyttelse
• Lokk for internt varmeelement
• Lokk av tre
• Ekstern vanntilførsel
• Vannrense-sett

TILBEHØR:

• Tre
• Solformet
• PP åpen
• PP lukket

BENKER:

• Luft-boble-massasje
• Hydro-massasje
• LED-lys
• Vann-filtrering

SPA-UTSTYR:

• Intern
• Ekstern
• Elektrisk

VARMEELEMENT:

• 430
• 316

TYPE I RUSTFRITT STÅL:

• Vegger
• Bunn

ISOLASJON:

• Hvit
• Blå
• Grå
• Svart

FARGE PÅ FORING:

• Gran
• Lerk
• Thermotre

PANEL AV TRE:

• Stige
• A typen
• B typen
• C typen

TRAPPER:

• 1600
• 1800
• 2000
• 2200

DIAMETER:
TILGJENGELIGE MODIFIKASJONERTil glede for hele familien



HAGE-BADSTUER
17



08TimberinIGLOO-MODELL
18

Kledning av tre

Romslig badsturom

Skråtak kan håndtere en 
stor mengde snø-belastning

Tilgjengelig som
et byggesett

Taket er tilgjengelig i tre farger

Badstu i hytte-stil
Høyde: 2400 mm; bredde - 2350 mm
Etasje: tre 40 mm; vegger - tre 45 mm
Impregnert utenfor veggene
Dekorative gesims

• 2000 mm
• 3000 mm
• 4000 mm
• 5000 mm

LENGDE:

• Gran
• Lerk
• Thermotre

PANEL AV TRE:

• M3
• M3 SL
• VEGA

HARVIA-VARMEELEMENT:

• Ferdig montert
• Sett for montering

MONTERING

• Halv-panorama vindu
• Hel-panorama vindu
• LED-lys
• Vann-tank
• Harvia badstu-sett

TILBEHØR:

• Baldakin
• Omkledningsrom
• Badstu-rom

GULV-TEGNING:

• Sort
• Brun
• Grøn

TAKFARGE:

• Holz
• Glas

DØR:

For mer informasjon om de justeringer kan finnes på side 26.

TILGJENGELIGE MODIFIKASJONER



TØNNE-MODELL

19

Taket er tilgjengelig
i 3 farger

Halvt eller helt panoramavindu
tilgjengelig

Åpen base-struktur for
bedre luftsirkulasjon

Bånd, hengsler
og fester av
rustfritt stål

Unik tønne-form

Tilgjengelig som 
byggesett

Ikonisk Nordisk design
Rustfritt stål strammer band
Vegger - tre 45 mm
Impregnert utenfor veggene
Dekorative gesims

• 1900 mm
• 2200 mm

DIAMETER:

• Harvia M3
• Harvia M3 SL
• Elektrisk Harvia VEGA

HARVIA VARMEAPPARAT:

• Gran
• Lærk
• Termo-træ

TRÆPANELER:

• Fuld trædør
• Glasdør

DØR:

• Halvt panorama-vindue
• Fuldt panorama-vindue
• LED lys
• Vand-tank
• Harvia sauna sæt

TILBEHØR:

• Fuldt monteret
• Samlesæt

MONTERING:

• 2000 mm
• 3000 mm
• 4000 mm
• 5000 mm

LÆNGDE:

• Baldakin
• Omklædningsrum
• Sauna rum

GRUNDPLAN:

• Sort
• Brun
• Grøn

TAG FARVE:

Mere information om justeringerne kan findes på s. 26

TILGÆNGELIGE MODIFIKATIONER:



08Timberin
REKTANGULÆR MODELL

20

Panorama-vindu tilgjengelig
i begge ender

Unik design, mer plass

Kledning i tre

Moderne og romslig
Høyde: 2450 mm, bredde - 2450 mm
Vegger: tre 45 mm
Impregnert utenfor veggene
Dekorative gesims

Taket er tilgjengelig i 
3 farger

• 2000 mm
• 3000 mm
• 4000 mm
• 5000 mm

LENGDE:

• Gran
• Lerk
• Thermotre

PANEL AV TRE:

• M3
• M3 SL
• VEGA

HARVIA-VARMEELEMENT:

• Halv-panorama vindu
• Hel-panorama vindu
• LED-lys
• Vann-tank
• Harvia badstu-sett

TILBEHØR:

• Baldakin
• Omkledningsrom
• Badstu-rom

GULV-TEGNING:

• Sort
• Brun
• Grøn

TAKFARGE:

• Holz
• Glas

DØR:

• Fuldt monteret
MONTERING:

Mere information om justeringerne kan findes på s. 26

TILGJENGELIGE MODIFIKASJONER



VERTIKAL MODELL

Ideell for mindre steder
Diameter: 1900 mm; Høyde - 2400 mm
Etasje - tre 40 mm; Vegger - tre 45 mm
Impregnert utenfor veggene

• Gran
• Lerk
• Thermotre

PANEL AV TRE:

• M3
• M3 SL
• VEGA

HARVIA-VARMEELEMENT:

• Sort
• Brun
• Grøn

TAKFARGE:

• Halv-panorama vindu
• Hel-panorama vindu
• LED-lys 
• Vann-tank
• Harvia badstu-sett

TILBEHØR:

• Ferdig montert
• Sett for montering

MONTERING:

For mer informasjon om de justeringer kan finnes på side 26.

TILGJENGELIGE MODIFIKASJONER

21

En perfekt løsning for
trange steder

Skråtak

Taket er tilgjengelig i 
3 farger

4 vinduer - masse lys

Rask å varme opp

Velg blant gran, lerk og thermowood
for en stilig badstu.



08TimberinUTENDØRS DUSJ
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Tilgjengelig åpen eller
med tak med enkelt dekke

Velg blant gran, lerk og
Thermowood for å matche

badstuen din

Tilgjengelig som
et byggesett

Dusjhode med
fleksibel slange.

Impregnerte
utendørs vegger

Komp lementerer p erfekt en badstu
Impregnert utenfor veggene
Rustfritt stål strammer band
Dusjhodet med slangen
Diameter: 1000 mm
Høyde: 2000 mm
Vegger: 45 mm

• Gran
• Lerk
• Thermotre

PANEL AV TRE:

• Sort
• Brun
• Grøn

TAKFARGE:

• Åpen
• Dør av heltre

DUSJ-DØR:

• Åpen
• Grusdekket

DUSJ-TAK:

• Ferdig montert
• Sett for montering

MONTERING:

For mer informasjon om de justeringer kan finnes på side 26.

TILGJENGELIGE MODIFIKASJONER



VARMERE FOR BADESTAMPER FOR VEDFYRING

23Timberin

EKSTERN
REKTANGULÆR MODELL
Vårt mest populære eksterne varmeelement

28 3522
EKSTERN OCTAGON MODELL
Mer effektiv varmeoverføring gjennom åttekantet design

28 3522

Y850HVC

Y850NBU

E150Y4E

E150M7H

H890N3H

E150N3H

H890R9G

E150HKP

Y850HPY

Y850VQT

For mer informasjon om de justeringer kan finnes på side 26.

ALLE VARMEELEMENTENE ER TILGJENGELIGE
I ET UTVALG AV SKINNENDE NYANSER:



VARMERE FOR BADESTAMPER FOR VEDFYRING

24Timberin

EKSTERN
REKTANGULÆR MODELL

INTERN OVN
Internt varmeelement. Tar lite plass ,men varmer opp raskt

22 2618

EKSTERN RUND MODELL
Vår kraftigste modell - opp til 40kW

24 4020



TILGJENGELIGE MODIFIKASJONER
FOR VARMEELEMENTER

Passer ikke for klor-, bromid- aktiv
oksygen- og tøff salt-behandlinger.
Kun med ikke-tærende rensebehandlinger.

Ekstremt varig og passende for bruk med
klor- bromid- aktiv oksygen-behandlinger og
tøffe salt-behandlinger. Anbefalt for sjøklimaer
og steder med høyt mineralinnhold i vannet.

RUSTFRI STÅLTYPER TILBEHØR
DØR MED GLASS-PANEL

PIPEBESKYTTELSE

ASKESKUFFE OG RAKE

EKSTERN REKTANGULÆR MODELL

28 KW: Bredde: 380 mm; 
Høyde: 550 mm; 
Lengde: 800 mm; 50 kg.

35 KW: Bredde: 380 mm; 
Høyde: 550 mm;
Lengde: 1050 mm; 70 kg.

28

35

22 KW: Bredde: 380 mm; Høyde: 550 mm; 
Lengde: 550 mm; 40 kg.22

EKSTERN RUND MODELL

20 KW: Bredde: 430 mm; Høyde: 530 mm; 
Lengde: 670 mm; 40 kg.

24 KW: Bredde: 480 mm; 
Høyde: 580 mm; 
Lengde: 750 mm; 50 kg

40 KW: Bredde: 600 mm; 
Høyde: 700 mm; 
Lengde: 950 mm; 100 kg

24

40

20

EKSTERN OCTAGON MODELL

22 KW: Bredde: 480 mm; Høyde: 680 mm; 
Lengde: 550 mm; 42 kg.

28 KW: Bredde: 480 mm; 
Høyde: 680 mm; 
Lengde: 750 mm; 55 kg.

35 KW: Bredde: 480 mm; 
Høyde: 680 mm; 
Lengde: 900 mm; 70 kg.

28

35

22

22 KW: Bredde: 600 mm; 
Høyde: 850 mm; 
Lengde: 300 mm; 40 kg.

26 KW: Bredde: 600 mm;
Høyde: 900 mm;
Lengde: 300 mm; 50 kg.

22

26

18 KW: Bredde: 600 mm; Høyde: 700 mm; 
Lengde: 300 mm; 30 kg.18

INTERN OVN

ALLE VARMEELEMENTENE ER TILGJENGELIGE
I ET UTVALG AV SKINNENDE NYANSER

Y850HVC

Y850NBU

E150Y4E

E150M7H

H890N3H

E150N3H

H890R9G

E150HKP

Y850HPY

Y850VQT

430

316

 



TILGJENGELIGE MODIFIKASJONER
FOR HAGEBADSTUER

DIAMETER

1900 
mm

2200 
mm Bare for tønnebadstu

GRAN: Sibirsk gran er det perfekte 
valget for de fleste klimaer. Lys farge.

LERK: Gran er veldig resistent mot 
insekter og forråtnelse. Kornete tekstur 
Lys farge.

THERMOWOOD: Thermowood lages under 
høye temperaturer for å tette tre-porene.
Ekstremt resistent mot forråtnelse og
deformering. Mørk farge

PANEL AV TRE

M3: Varmeelement for vedfyring
plassert på innsiden av badsturommet.

SL: Varmeelement for vedfyring, montert
på bakveggen av sauna med døren på 
eksteriøret for praktisk å varme badstuen
fra et annet rom eller fra utsiden av
bygningen.

VEGA: Elektrisk varmeelement. Kan monteres 
på bakveggen til badstuen eller på en
separat monteringshylle..

HARVIA-VARMEELEMENT

SORT

BRUN

GRØN

ARGE PA TAKER

ÅPEN

DØR AV
HELTRE

DUSJ-DØR

ÅPEN

GRUSDEKK ET

DUSJ-TAK

TRE

GLASS

DØR

GULV-TEGNING

BALDAKIN: En terrasse foran badstuen med
benker på begge sider.

OMKLEDNI NGSROM: Et praktisk sted å skifte 
før du går inn i eller ut av badstuen. Anbefalt
minimum lengde - 1m.

BADSTUROM: Et badsturom med lange benker 
på begge sider. Velg lengden som
passer ditt behov - fra 2m til 5m!

TILBEHØR

HARVIA - BADSTU-SETT

HALVPANORAMA VINDU:
Nyt omgivelsene gjennom halveller
full-panorama vindu, montert på baksiden
av badstuen.

HELPANORAMA VINDU:
Nyt omgivelsene gjennom halveller
full-panorama vindu, montert på baksiden
av badstuen.

LED-LYS: LED-lys er montert under 
benkene i badstu-rommet.

VANNTANK:
En vanntank er montert på toppen
av vedfyrings-ovnen å skape en damp-effekt

LENGDE

2000 
mm

3000 
mm

4000 
mm

5000 
mm

MONTERING

MONTERINGS SETT:
Levert flatpakket for
gjør-det-selv-montering.

FERDIG SAMMENSAT



NY 3D-PRINT BLUETOOTH

Vi er stolte av å kunne presentere lanseringen av vårt nye Bluetooth termometer - et
revolusjonerende tilbehør for å forenkle oppvarmings-prosessen for badestamper. Dette

termometeret er et resultat av vårt løpende samarbeid med Kaunas University of
Technology (KTU) for å bringe innovasjoner til området rundt utendørs spa. Bluetoothtermometeret

blir inkludert som en gratis gave med alle våre glassfiber-modeller i en
begrenset tidsperiode.

Hvordan fungerer det? Termometeret kommer med en app “TimberTemp” som du kan laste ned gratis fra Google Play store for
Android eller fra iTunes for iOs-enheter. Koble termometeret til telefonen din via Bluetooth, plasser det i badestampen, og følg

temperaturendringene i appen. Appen tillater deg å stille inn hvor ofte du vil at termometeret skal rapportere temperaturen og for
å sette varslinger. Hvis du for eksempel ønsker at vannet varmes opp til 38°C. Still ganske enkelt denne temperaturen inn på appen

og den vil varsle deg når vannet varmes opp. Denne funksjonen er veldig nyttig i løpet av de kaldere månedene. Hvis du er bekymret for
at vannet som er igjen i badestampen kan fryse over natten, sett temperaturen til 0°C, og du blir varslet hvis den kjøles ned til denne

temperaturen og vannet trenger å tømmes

SCAN QR CODE
FOR MER

INFORMASJON



GRAN: Sibirsk gran er det perfekte valget 
for de fleste klimaer. Lys farge.

LERK: Gran er veldig resistent mot insekter og 
forråtnelse. Kornete tekstur Lys farge.

THERMOWOOD: Thermowood lages under 
høye temperaturer for å tette tre-porene.
Ekstremt resistent mot forråtnelse og
deformering. Mørk farge.
EIK: Eik er luksus-valget. Har høy
vannoptaksrate, har en tendens til å krympe og 
utvide seg og trenger derfor mer vedlikehold.
Medium fargenyans.

RED CEDAR: Red Cedar regnes som et av de 
mest varige bygge-materialene.
Motstandsdyktig mot slag, krymping og råte.

1600 
mm

For 4-6
personer

2000 
mm

For 8-10
personer

1800 
mm

For 6-8
personer

2200 
mm

For 10-12
personer

HØYDE

850
mm 950 

mm
Bare for
Wellness
modellen

PANEL AV TRE FARGE PÅ FORING

Hvit Blau Grau Schwarz

Velg din RAL
Velg din farge fra RAL fargepallettet
(bare for glassfibermodeller).

BENKER

TRE: Heltre tre-benker

SOLFORMET: Solformet - arrangementet til
benk-plankene likner på utformingen til 
solstråler.

PP ÅPEN: Åpne PP-benker - mer
plass til føttene.

PP LUKKET: Lukkede PP-benker -
naturvennlig valg, mindre vann trengs for å 
fylle opp badestampen.

TYPE FORING
TRE: Helt naturlig opplevelse, ingen kunstige
innebygde materialer blir brukt. Krever
mer vedlikehold.

(PP): Glatt polypropylen finish. Mulig å
tilpasse - 4 størrelser og 3 benk-valg
tilgjengelig. Enkel å rengjøre og
vedlikeholde.

GLASSFIBER: Blank glassfiber-topp finish.
Lett å rengjøre og lang varighet.
Glassfiberforingen er sveiset for å være sømløs.
En størrelse for alle.

VARMEELEMENT
INTERN: Hele badestampoppsettet
tar mindre plass.

EKSTERN: Mer plass i badestampen.

ELEKTRISK: 6kW elektrisk varmeelement
montert på veggen i badestampen.
Vannsirkulasjonspumpe inkludert.6

TRAPPER

STIGE:

B

A

C

LOKK

AV TRE

GLASSFIBER:
Bare for glassfibermodeller

SPA-UTSTYR
LED-LYS: Kommer i 5 farger som kan
byttes - Rød, blå, grønn, gul, lilla.

LUFT-BOBLEMASSASJE: 12 dyser installert i 
veggene på badestampen gir en myk og
avslappende massasje.

HYDROMASSASJE: 6 kraftige dyser 
masserer kroppen horisontalt med stor kraft.

VANNFILTRERING: Kraftig sandfilter 
enhetsfilter gjør hva ingen kjemisk
behandling kan - filtrerer små partikler.

TILBEHØR

TERSKEL AV TRE: Luksuriøs terskel av
tre for ekstra komfort.

MALT I SORT: Sort dekke for glatt og 
moderne utseende.

TRE-BOKS: Treboks for å dekke filtrerings - og
luft - /vannmassasje-utstyr.

PIPEBESKYTTEL: 
Beskyttelse i rustfritt stål rundt
pipen mot brannmerker.

LOKK FOR INTERNT VARMEELE:
Lokk av rustfritt stål for internovn for å 
beskytte den mot miljømessige forhold.

EKSTERN VANNTILF ØRSEL:
Ekstern vanntømming-kran med ballventil
for å tømme stampen raskt ved
behov. Kan kobles til en lengre slange.

ISOLASJON
BUNN:
Bare for glassfiber - og PP-modeller

VEGGER

DIAMETER

MONTERING

SETT FOR MONTERING:
Leveres flatpakket for
gjør-det-selv-montering.

FERDIG MONTERT:
Leveres fullt montert.

TILGJENGELIGE MODIFIKASJONER FOR HAGESPA



BADESTAMP 3D-MODELLERINGSVERKTØY
KOMMER SNART!

www.timb erin.com
TimberIN MB

(00370) 61913266 I +44 (0)7596 195196
sales@timberin.com
www.timberin.com


