
Harvia GreenFlame
vastuullisesti valmistettu vähäpäästöinen puukiuasmallisto
Harvian GreenFlame-kiukaat toimivat edelläkävijöinä vähäpäästöisten kiukaiden puolesta. GreenFlame-kiu-
kaissa puunpolton häkäpäästöt ovat 70 prosenttia pienemmät ja pienhiukkaspäästöt noin viidenneksen al-
haisemmat verrattuna vastaavaan kokoiseen kiuasmalliin. Harvian GreenFlame-mallisto kasvaa, kun Harvia 
Legend 240 GreenFlame -kiuas saa seurakseen Harvia Linear 22 GreenFlame -kiukaat. Harvian tuotteet on 
tehty kestävältä pohjalta sekä suunniteltu turvallisiksi ja pitkäikäisiksi. 

VASTUULLINEN VALINTA

 Edistyksellinen palotekniikka
 70 % pienemmät häkäpäästöt 
 Alhaisemmat pienhiukkaspäästöt
 Pitkäikäinen rakenne



8–22 m3 40 kg

Malli: WKLI22GM, WKPLI22GM
Mitat: leveys 450 mm, syvyys 510 mm, korkeus 770 mm, paino 73 kg

Malli: WKLI22GESM, WKPLI22GESM
Mitat: leveys 450 mm, syvyys 660 mm, korkeus 770 mm, paino 83 kg

Malli: WKLI22GLSM, WKPLI22GLSM, WKLI22GRSM, WKPLI22GRSM
Mitat: leveys 550 mm, syvyys 510 mm, korkeus 770 mm, paino 78 kg

LINEAR 22
GREENFLAME

LEGEND 240
GREENFLAME

LINEAR 22
GREENFLAME RS 

LINEAR 22
GREENFLAME ES

LINEAR 22
GREENFLAME LS 

Malli:WK200LD
Mitat: leveys 600 mm, syvyys 600 mm, korkeus 835 mm, paino 82 kg

10–24 m3 200 kg 

Harvia Legend 240 GreenFlame -puukiukaan suuren lasiluukun takana loimuava tuli 
palaa puhtaasti – sinä saat vain nauttia maagisen rauhoittavasta tunnelmasta. Keskiko-
koiseen saunaan sopiva kiuas on vähäpäästöinen, kestävä ja helppokäyttöinen. Mahtava 
kivimäärä takaa savusaunamaisen pehmeät löylyt. 

Linjakas ja ajaton musta puukiuas
Harvia Linear 22 GreenFlame

Harvia Linear 22 GreenFlame on linjakas ja ajaton musta puukiuas, jonka suuri lasiluuk-
ku luo tunnelmaa ja tuo puhtaasti palavan tulen kauniisti esille. Keskikokoiseen saunaan 
sopiva kiuas on aiempaa vähäpäästöisempi GreenFlame-tekniikan avulla. GreenFlame 
varmistaa hyvin hallitun palon, varman toiminnan ja pitkän käyttöiän kiukaalle.

Vesisäiliöllisillä Linear GreenFlame -kiukailla voit lämmittää samanaikaisesti saunan 
kanssa kylpyvetesi viidenneksen alhaisemmilla päästöillä. Saunasisustuksesi perusteella 
voit valita sinulle parhaiten soveltuvan mallin. Vesisäiliö on joko kiinteästi edessä (ES), 
oikealla (RS) tai vasemmalla (LS) sivulla. Vesihana on käytännöllisesti kiukaan alaosassa, 
josta kuuma vesi on turvallista laskea astiaan.

Suuren lasiluukun tunnelmaa 
ja puhtaampaa palamista
Harvia Legend 240 GreenFlame
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