
Bastun
  – den ultimata platsen för avkoppling



Vardagslyx 
– en egen bastu   

Idag förses så gott som alla nya hus och lägen-
heter i Finland med en bastu. Doften av tjära, 
ofta även björkris eller eteriska oljor är påtaglig 
i bastun och till den obligatoriska utrustningen 
hör en stäva med skopa samt linnehanddukar att 
sitta på. 

Den perfekta avslutningen på dagen
En bastu är den perfekta platsen för avslappning, 
och ett bastubad har många betydelsefulla och 
positiva effekter på både hälsan, sömnen och det 
allmänna välmåendet. Bastun erbjuder en stunds 
vila, avslappning och fokus. Harmoni för både 
kropp och själ. Att ta ett bastubad återställer 
balansen och är en perfekt avslutning på dagen, 
oavsett om det varit en tung dag eller om man 
vill fira något. 

Din egen tid – eller för umgänge
Att bada bastu kan handla om allt från ett snabbt 
bad på tio minuter till ett socialt möte som pågår 
i timtal. Speciellt sommartid, i skärgården, värms 
bastun ofta upp så att man kan ta ett bad precis 
då man känner för det – mellan simturerna, gril-
landet eller det sociala umgänget. Att bada bastu 
är dessutom ett njutbart sätt att ta hand om sin 
egen hälsa – bastun kallades förr för den ”fatti-
ges apotek”. Flertalet studier har påvisat bastuns 
positiva effekter på bland annat hjärtat – lägre 
blodtryck och ökad blodcirkulation.  Liksom 

träning innebär bastubad en ökad hjärtfrek-
vens och förhöjda svettnivåer, vilket leder 

till avslappning och välmående.

Hälsoeffekterna många
I längden minskar bastubad risken 

för hjärt- och kärlsjukdomar. En finsk 
studie visar att medelålders män, 
som badar bastu dagligen under 
en längre period, halverar risken 
att drabbas av en dödlig hjärt- och 
kärlsjukdom. Studien visade även 
att ju längre tid man tillbringar i 
bastun, desto bättre. Dessutom 

D often av björklöv är intimt 
förknippad med bastun och för 
den invigde är en bastukvast 

av björklöv en oumbärlig accessoar. 
Bastukvasten tar tveklöst bastubadan-
det till en högre dimension, och är lätt 
att binda själv. 

Enligt finsk tradition plockas den första 
björkkvasten på midsommardagen. 
Kvasten ska ligga i blöt en stund före 
användning, och kan även värmas upp 
på bastustenarna – något som sprider 
en underbar doft. Piskandet fungerar 
som massage och stimulerar blodcir-
kulationen, och björklöven innehåller 
saponiner som fungerar som en mild 
tvål. Den eteriska oljan i löven avger 
den kännspaka doften och är även 
antiinflammatorisk och smärtstillande. 
Dessutom skapar piskandet svalkande 
luftvirvlar som lindrar hettan. 

Färska bastukvastar kan förvaras in-
plastade i frysen och tas fram vartefter 
under vintern – ett enkelt sätt 
att förhöja bastubadan-
det på, året runt. 
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stärker bastubadet ditt immunförsvar, sänker 
kolesterolhalten, håller blodsockret under kontroll, 
minskar spänningshuvudvärk samt ger kroppen 
en detoxeffekt.  Huden återfår sin lyster, reuma-
tiska problem samt muskelsmärtor lindras och 
bastubadet hjälper till med att rensa ut slaggpro-
dukter ur din kropp. 

Ett vattenhål i vardagen
Tid spenderad i bastun är otvivelaktigt välinveste-
rad tid och ju oftare du badar bastu, desto bättre. 
Idealet är att basta i 60-80 grader, och att sitta i 
bastun i några omgångar,  cirka tio minuter åt 
gången för att däremellan svalka sig – antingen 
med en dusch, ett bad, bara med frisk luft – eller 
varför inte som finländarna gör vintertid – genom 
att rulla sig i snön! Kontrasten mellan värme och 
kyla ger ofta en kick som utlöser hormoner som 
skapar en känsla av välbefinnande och eufori i 
våra kroppar. Bastuns värme gör gott i stunden, 
och den fungerar som ett vattenhål för vardagen, 
en plats för stilla meditation eller avslappnat 
umgänge. En fulländad plats för nedvarvning och 
avkoppling.
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SpaDealers bastutunnor finns både som stående 
och liggande. Båda modellerna är tillverkade i 
Finland av finskt hållbar värmebehandlat, Ther-
mowood. Värmebehandlad furu avger en svag 
tjärdoft då bastun värms upp. Det ger ytterligare 
en välbehaglig känsla vid bastubadandet. 

Byggsatserna är kompletta, med vägg- gavel- och 
takmaterial, fönster, dörr, bänkar. Väggmaterialet 
är spåntat, 32 mm tjockt, måttsågat med urfrästa 

Bastumodeller

BASTUTUNNA STÅENDE  
Ø180 CM 
• Inre diameter och inre höjd 180 cm.               

Volym 4,5 m³ 
• Total höjd med tak 250 cm. 
• Plats för upp till 5 personer. 

spår för botten och takkonstruktion. Fönster-
bågar med färgat säkerhetsglas samt dörrkarm 
och dörr i färgat säkerhetsglas med beslag 
ingår, liksom även takfilt och LED belysning i 
taket. 

Bastutunnorna kan på kort tid värmas upp 
antingen med ved- eller elkamin. Kamin, spe-
ciallampor och andra tillbehör finns också som 
tillval. 

BASTUTUNNA LIGGANDE 
Ø200 X 260 CM
• Diameter 2 m, längd 2,60 m, in-

vändig längd 1,80 m. Volym 6 m³
• Plats för 6 personer.
• Formen på bastun ger en bra 

luftgenomströmning och jämn 
värme.

• Kan också användas som över-
nattningsstuga.

Monteringsansvisningar samt –video, måttskiss och mera information finns 
på vår hemsida www.spadealers.se

Bastutunnan kan fås 
i följande utförande:
 - som sådan med sittbänk. 

Kan också fås med elkamin 
eller vedkamin och isolerat 
kaminrör samt skyddsplåt.

 - som sådan med liggbänk, 
kan också fås med elkamin.

Bastutunnan kan fås 
i följande utförande:
 - som sådan.
 - komplett med ved-

kamin och skydds-
plåt eller elkamin.
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AQUADROPPER
En unik och smart design 
som återfuktar bastuluften 
automatiskt och kontinuer-
ligt. Även intressant att se på 
när någon gör ens arbete. 
I bastun med liggbänk kan 
man även ta sig en blund 
medan AquaDropper sköter 
luftfuktigheten.

Vedeldad bastukamin 
Harvia M3
med glaslucka, isolerat kaminrör 
i längden 1,25 m eller 1,75 m.
• Liten vedkamin med 16,5 

kW effekt. Lämplig för 3-7 m³ 
bastuvolym.

• Mått 360 x 570 x 380 cm.    
Vikt 25 kg.

• I leveransen ingår: isolerad 
skorsten, förbindningsrör,  
regnhuv och tätning för 
yttertaket.

• Bastustenar ingår vid köp av 
bastupaket.

Elkamin Sawo 6 kW
• Elkamin med 6 kW 

effekt. Lämplig för 
5-9 m³ bastuvolym. 

• Storlek 513 x 228 x 
448 cm.

• Yttremantel i rostfritt 
material. Inbyggd 
styrenhet med      
märklampa. 

Hos SpaDealers hittar du även en mängd olika tillbehör 
som gör bastubadandet än mer njutningsfullt. En stäva 
med skopa hör naturligtvis till, liksom en termometer. 

Våra stävor och skopor finns i flera olika material och 
modeller, liksom termometrar som även är utrustade 
med hygrometer. Ett timglas hjälper dig att hålla koll på 
tiden du suttit i bastun och med en AquaDropper åter-
fuktas bastuluften automatiskt och kontinuerligt. 

Uppvärmning

Njutning

Vattenbehållare 20 l 
till bastukamin
Rostfri 20 l vattenbehållare som pas-
sar till Harvia vedkamin. Den placeras 
ovanpå kaminen och utgör då en del 
av kaminröret. Värmen som går ut via 
detta, då kaminen används, värmer 
upp vattnet i behållaren.

Övriga tillbehör
Speciallampor i form av LED-belysning, rökrör, 
skydddsplåt för vägg, bottenplåt till kamin 
samt skorstenstätning och isolerad skorsten i 
längderna 1,25 och 1,75 m. 
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Högklassig råvara med känsla

SpaDealers bastutunnor är alla tillverkade i hållbar, värmebehandlad furu som går 
under marknadsnamnet Thermowood. Det är ett material som tillåter permanent 
kontakt med vatten, väder och vind, och som förutom de utomordentliga hållbarhets-
egenskaperna även till utseendet påminner om exotiska trädslag.

66

Den värmebehandlade furun, Thermowood, produ-
ceras av finländska Lunawood Ltd, som sedan år 2000 
varit en föregångare och numera även marknadsle-
dande aktör på marknaden. Med sin årliga produk-
tionskapacitet på 105 000 m3 är Lunawood världens 
ledande tillverkare av Thermowood och bolagets 
anseende som ledande producent baserar sig på inno-
vativt tänkande, pålitlighet och samarbete.

Den nordiska skogens skatter
Att Lunawood och Finland därmed är pionjärer på 
området är ingen slump. Finland är de tusen sjöarnas 
och skogarnas land, och det nordiska, bistra klimatet 
har i århundranden producerat långsamt växande, fin-
ådrigt trä. De finländska skogarna erbjuder en källa till 
hållbar utveckling och ett bättre liv – människor mår 
bättre nära naturen och äkta trä ger olika byggnader 
en trivsam känsla.
   Det är kärleken till skogen som gjort Lunawood 
till experter inom branschen och endast den mest 
högklassiga råvaran används för att tillverka Ther-
mowood. Under processen förbättras träets naturliga 
egenskaper samtidigt som man värnar om naturen. 
Den nordiska skogen förvandlas till bästa möjliga 
byggnadsmaterial.

Värme och ånga – inga kemikalier
Lunawood använder främst PEFC-certifierad nordisk 
furu och gran, som sorteras enligt strikta kvalitetskrav. 

Thermowood 
– värmebehandlad furu 
från Lunawood  

• Giftfritt, miljövänligt naturmaterial
• Kådfritt
• Mycket mått- och formstabilt
• Vacker färg och yta,                                

träet helt genomfärgat
• Röt- och vädertåligt - för alla klimat
• God värmeisoleringsförmåga
• Minskad fukt- och mögelbildningsrisk
• Minimal skötsel, oljebehandling en 

gång per år

Läs mer på www.lunawood.com
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Högklassig råvara med känsla

SpaDealers
SpaDealers är ett finlandssvenskt familjeföretag 
grundat 1981 och beläget på Finlands västkust. Sedan 
2003 ligger verksamhetsfokus på olika typer av bad- 
och spaprodukter: spadbad, bubbelbad, badtunnor, 
bastutunnor samt tillbehör till dessa. Produkterna 
exporteras till ett flertal länder och egen planering, 
utveckling och tillverkning ger full insyn i hela proces-
sen som garanterar högsta kvalitet.

Vår målmedvetna satsning på produktutveckling av 
bland annat den traditionella badtunnan, har gjort att 
SpaDealers idag är en av de ledande innovatörerna i 
branschen. Vi är stolta över att kunna erbjuda mark-
nadens största sortiment av olika bad- och bastumo-
deller tillverkade av finländsk, högklassig, värmebe-
handlad furu. Vi ger dig möjligheten att uppleva äkta 
finskt bastubad hemma i din egen trädgård eller vid 
din fritidsbostad. 

Av furu används endast kärnved med friska kvistar 
från toppstocken och till SpaDealers bastutunnor 
används just furu. Den patenterade produktions-
processen bygger på gradvis värmebehandling 
av träet, där dess kemiska och fysiska egenskaper 
förändras permanent. Temperaturen i värmebe-
handlingskammaren höjs stegvis till 212° C och hela 
processen tar upp till 110 timmar eller fem dygn. 
Efter behandlingen har fukthalten i träet reducerats 
till 4-7 %, vilket förbättrar materialets mått- och 
formstabilitet avsevärt. I behandlingen används 
endast vattenånga och värme – inga kemikalier. 
Resultatet är ett väder- och röttåligt samt dessutom 
giftfritt och kådfritt trä som lämpar sig för såväl 
utomhus- som inomhusbruk.

Hållbart, vackert och stabilt
På detta vis ”föråldras” träets massa så att det 
motsvarar hundraåriga träd, och i klassificeringen 
av olika trädslag och deras hållbarhet finns Ther-
mowood i klass två, tillsammans med bland annat 
cederträ och ek.  Träets livslängd förlängs, det blir 
mer hållbart och dessutom vackrare. Det har en 
sammetslen yta, behaglig att röra vid och som 
åldras vackert. 
   De nordiska skogarna är en veritabel skattkam-
mare för konstruktörer med passion och kreativitet, 
vilket både Thermowood och SpaDealers produkter 
är ett konkret bevis på. 
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Många människor har en tendens att leta efter 
mirakelpreparat och exotiska dieter i deras sökande 
efter förbättring av livskvaliteten. I verkligheten är 
nycklarna till ett gott hälsosamt liv ständigt inom 
räckhåll och bland våra dagliga val, som besök i 
bastun.


