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Att kasta  
bad i världens 
bästa bastu, 
hur började 
allt?
Vår historia började för över 60 år sedan. Året var 1956 när en smed 
bestämde sig för att ge sig in i kampen om att kasta bad. Tack vare  
hans beslutsamhet, finska sisu och passion för bastukulturen, föddes  
MISA-bastuugnen, vars ursprungliga byggkonstruktion används än idag!

Vi har alltid litat på att kvaliteten talar för sig själv. Det som garanterar 
kvaliteten är hållbart material, och den gedigna finska yrkeskunskapen.
Samtliga produkter tillverkas i Lemi, Södra Karelen i Finland. Hantarbetet 
tillsammans med våra testade och fungerande metoder är både 
energieffektivt och miljövänligt utan att kompromissa om effekten.

I Finland så är bastukulturen väldigt stark, folk bastar i tid och otid. För oss 
så är det lika självklart att basta efter en svettig joggintur, som det är att 
börja julafton med en morgonbastu. Varför inte basta bort vardagsstressen, 
bjuda över kompisarna på en bastukväll eller värma upp bastun för att 
tina upp de iskalla tårna under vinterns kallaste dagar. Men de allra finaste 
bastutillfällena bjuds vid sommarstugan och de magiska sommarkvällarna.
 

Mikko Mäkeläinen  
Verkställande direktör

Visste du att det går åt ca 3 kg 
svetstråd vid tillverkning av ett 
MISA-aggregat? Tack vare den 

rundade eldstaden som är 
svetsad på båda sidor så finns det 
inga svetsfogar på varken sidorna 

eller i taket på eldstaden!
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4– 7  Vedeldade bastuugnar

9 Vattentankar och bastugrytor

10  Misa-skorsten 

11  Anslutningsrör 

12–13  Laavuaggregat

14–15  Elektriska bastuaggregat med  

 stora stenmagasin

16–17  Elektriska bastuaggregat

18  Brandskydd 

19  Bastutillbehör

Att välja rätt!
Man skulle kunna tro att storleken på basturummet har störst betydelse  
när bastuugn/aggregat ska väljas ut, men i själva verket så spelar mycket 
annat in t ex murningen, fönstrens storlek och om vattentank är monterad 
vid bastuugn.

Oavsett om du letar efter en stor eller liten, en vedeldad bastuugn eller ett 
elektriskt bastuaggregat så har vi det du letar efter i vårt breda sortiment!

Exempel:
Basturummet vid sommarstugan
är i storlek 2 x 3 x 2,5 = 15 m³.
Brandväggen är ytterligare 5 m2,
fönstret är 1 m2 och bastuugnen
ska ha en sidomonterad vattentank. 

Såhär räknar du ut rätt effekt med 
följande kalkyl:

15 + 5 + 1 + 3 = 24 m³. 
När resultatet jämförs med typskylten 
på bastuugnen eller bastuaggregatet
så vet du med säkerhet vilken storlek 
som passar bäst!

Innehållsförteckning:

2.

3.

1.

3

Börja med att räkna ut
hur många kubikmeter
basturummet har. Om  
det är en  timmerbastu  
så räknar du  
resultatet x 1,5.

I nästa steg lägger du 
till en kubikmeter per 
motsvarande  
kvadratmeter av  
den murade delen  
i basturummet.

Om det finns ett fönster 
i basturummet lägger 
du till en kubikmeter 
per motsvarande 
kvadratmeter som  
fönstret upptar.

Om bastuugnen ska
ha en sidomonterad
vattentank så lägger  
du till ytterligare  
3 kubikmeter.

1. 2. 3. 4.

m3 m3 m3m3 m3+ + + =3
Murade kvadrat Fönster
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Enkel att sota

Framdel av  
svartemaljerad stål

Svartemaljerad  
framdel

Justerbara fötter
garanterar att bastuugnen passar  
de allra flesta bastun.

Glaslucka
Den stämningsfulla bastuupplevelsen garanteras 
med eldflammans sken genom glasluckan.

Hög verkningsgrad

MISA // 11108 (6–16 m³)
Liten men effektiv, perfekt för mindre bastun. 
Extra utrustade modellerna 11108 O och 
11108 V har rökrörsanslutning på sidan.

Vedeldade  
bastuugnar
Misas starka bastuugnstradition bygger på deras system med ovalt 
förbränningsrum och rökgasgångar som värmer bastun både snabbare och 
med en mindre mängd ved. Dessutom så är de vedeldade bastuugnarna 
utrustade med triangulära förbränningskammare som bildar ett effektivt 
underlag för bastustenarna. Med separat förbränningskammare och rökgångar 
utvinner man effektivt, samtidigt som rätt luftflöde säkerställs, vilket i sin
tur hjälper till med att förlänga bastuugnens livslängd.

M
IS

A
 //

 11
10

8

4
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MISA // 11208 (8–20 m³)
Traditionell bastuugn perfekt för den mellanstora
bastun. Extra utrustade modellerna 11208 O och 
11208V har rökrörsanslutning på sidan.

Modell 11108 11208 11308

Storleken på basturummet, m³ 6–16 8–20 15–30

Verkningsgrad 75,6 % 74,1 % 74,3 %

Längden på brännved, mm n. 250 n. 330 n. 330

Förbränningsrummets  
godstjocklek, mm 4 – 8 4 – 8 4 – 8

Bredd x djup x höjd, mm 450 x 420 x 750 450 x 520 x 750 450 x 520 x 850

Rökrörsanslutning bakom eller ovanpå bakom eller ovanpå bakom eller ovanpå
 I modellerna som har rökrörsanslutning på sidan är rökrörsanslutningen  

   placerad 85 mm från ugnens bakre kant till öppningens kant.

Ytterdiameter för rökrörsanslutning, mm 112 112 112

Rökrörsanslutning från sidan eller  
bakom, från golv till öppningens 
underkant, mm 

590,  
utan justeringsfötter

590,  
utan justeringsfötter

690,  
utan justeringsfötter

Stenmängd, kg 28 33 50

Bastuugnens vikt, kg 57 71 78

Säkerhetsavstånd, mm:
  framför
  åt sidorna
  bakom
  till tak

 
500
300
300
1200 

500
400
400
1250

500
400
400
1250

Misa bastuugnar: 

MISA // 11308 (15–30 m³)
För den lite större bastun, passar såväl hemma som vid
sommarstugan. Det stora stenmagasinet garanterar
riktigt maffig ånga. Extra utrustade modellerna 11308O  
och 11308V har rökrörsanslutning på sidan.

I över 60 år har vi tillverkat bastuugnar med kärlek.
De vedeldade bastuugnarna tillverkas varsamt med de ursprungliga 

byggkonstruktionerna i åtanke. Med stolthet satsar vi på kvalité, hållbart 
material och användarvänlighet utan att glömma miljöaspekterna.

I begynnelsen fanns det bastu,  
aggregat och Misa! 

Golvet bör vara  
av icke brännbart  

material, alternativt  
skyddas av t ex Misa 

Golvskyddsplåt  
// 19806

Kan sido- eller  
toppanslutas  

med vattentank.
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Kiviset  // 11220 (8–20 m³)
 
I den här modellen har man tagit tillvara på tekniken och 
kunskapen från tidigare modeller och fått fram en vedeldad 
bastuugn för den sanna bastuentusiasten. Med ett stenmagasin 
som börjar nästan vid golvnivå och tornar sig uppåt kan du 
få till de riktigt mjuka och behagliga ångorna. Glaslucka samt 
justeringsfötter ingår som standardutrustning.

Visste du att hos Misa är det  
ca 10 personer som hanterar 

tillverkningen av en vedeldad bas-
tuugn, från att det bara är ett ark 
i rostfritt stål till färdig produkt!

Det är finsk kvalitetshantverk 
som bäst!

Höjd 75 cm

Enorma stenmagasinet  
garanterar stadig värme och  
mjuka ångor!

Glaslucka

Rostfritt stål

Mängder av stenar!
Säkerhetsnät för anslutningsrör  
som tillval  // 19850

Justerbara fötter
säkerställer att denna bastuugn kan  
ställas in i de flesta basturummen.

K
iv

is
et

 //
 11

22
0
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Har du ett lite mindre rum eller ett basturum med udda mått?
Tunnelmodellen är ett bra alternativ för dig som vill leka med
bastuinredningen, t.ex. bastulavarnas placering. En annan fördel är att
basturummet hålls rent och fräscht när man slipper skräpet som följer
med veden! Tunnelmodellens unika egenskap är att den värms upp
från det intilliggande rummet. Bastuugnens lucka är förlängt med
en tunnel där ramen täcker upp hålet i väggen. Observera att vid val av
tunnelmodell så måste väggmaterialet där luckan går igenom bestå av
icke brännbart material!

Modell 11208 K 11308 K Kiviset  11220

Storleken på basturummet, m³ 8–20 15–30 8–20

Verkningsgrad 74,1 % 74,3 % 61 %

Längden på brännved, mm ca 330 ca 330 ca 330

Förbränningsrummets  
godstjocklek, mm

4–8 4–8 4–8

Bredd x djup x höjd, mm 450 x 730 x 750 450 x 730 x 850 530 x 600 x 750

Rökrörsanslutning ovanpå ovanpå bakom / ovanpå

Ytterdiameter för  
Rökrörsanslutning, mm

112 112 112

Rökrörsanslutning från golv till 
öppningens underkant, mm

- - 600–640

Yttermantel rostfritt stål / emalj / glaslucka rostfritt stål / emalj / glaslucka rostfritt stål / nät / glaslucka

Stenmängd, kg 33 50 200

Bastuugnens vikt, kg 77 84 69

Säkerhetsavstånd, mm:
  framför
  åt sidorna
  bakom
  till tak

 
500
400
400
1250 

500
400
400
1250

500
250
250
1200

Vedeldade bastuugnar

MISA // 11208K (8–20 m³) 
// 11308K (15–30 m³)

Icke brännbart 
material

max
  

16
0 m

m

MISA  //  Vedeldade bastuugnar

Golvet bör vara
av icke brännbart

material, alternativt
skyddas av t.ex. Misa

Golvskyddsplåt
// 19806
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Ditt livs  
bästa  
bastubad!

8
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Vill du också värma upp vattnet i ett nafs? Då är denna bastugryta i rostfritt stål 
ett säkert val! Tack vare eldstadens konstruktion värms grytan snabbt upp med 
liten vedåtgång. Vattnet håller sig varmt länge även fast grytan inte har någon 
extra isolering. Yttermantel i rostfritt stål med svartemaljerad front.  Glaslucka, 
justeringsfötter samt lock i rostfritt stål ingår som standardutrustning. 

I modellerna som har rökrörsanslutning på sidan är rökrörsanslutningen  
placerad 85 mm från bastugrytans bakre kant till öppningens kant.

Bastugryta  

Sidomonterad vattentank  
// 17100 // 17200 // 17300
Denna sidomonterade vattenbehållare kan
installeras på ugnens högra eller vänstra sida.
För att behålla ett stilfullt utseende är själva 
tankelementet dolt under ytterskalet.

Rökrörsmonterad  
vattentank // 17321
Rökrörsmonterad vattentank monteras direkt 
på aggregatet. Vattnet i tanken värms effektivt 
upp med värmen från rökgasen som går genom 
skorstenens fasta rökrör. Ett rökrörsmonterat 
vattentank går att installera på de flesta  
MISA-aggregat.

Vatten- 
behållare

Sidomonterad  
vattenbehållare 

Rökrörsmonterad 
vattentank

Bastugrytor

Modell 14256 14266

Volym, l ca 50 ca 65

Bredd x djup x höjd, mm 450 x 520 x 750 450 x 520 x 850

Ytterdiameter för 
rökrörsanslutning, mm

112 112

Rökrörsanslutning från golv 
till öppningens underkant, 
mm, bakom (eller på sidan)

590 690

Yttermantel /  
material

rostfritt stål /  
emalj / 
glaslucka

rostfritt stål / 
emalj / 
glaslucka

Vikt, kg 55 60

Artikelnummer 17100 17200 17300 17321

Volym, l 26 33 41 32

Diameter,  
rörets mått, mm

Ø 320 x 500, 
670

Bastuugnens bredd inkl. 
vattenbehållare, mm 

600 600 600

Rörets ytterdiameter, mm 115 / 112

Yttermantel, material rostfritt stål rostfritt stål

Vikt, kg 5,3 5,8 6,5 5,3

Monteras sidomonterad ovanpå

Kompatibel  
med modell:

11108 11208 11308 11108, 11208,
11308, 11220

// 14266// 14256   50 l 65 l

Vattentankar  
och bastu- 
grytor

MISA  //  Vattentankar och bastugrytor

Säkerhetsavstånd: framför, åt sidorna och bakåt 500 mm
Golvet bör vara av icke brännbart material.
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Det eleganta yttre skalet på Misa skorsten är gjort av tegeltexturerat 
galvaniserat stål. Innersta rökröret är utav rostfritt stål. Det finns också 
ett luftnav i skorstenen, så en separat avgasventil behövs inte. Basens 
längd är 1,5 m och skorstenen kan förlängas med 0,5 m, 1,0 m och 
1,5 m förlängningssektioner, enda upp till 10 m! Med de medföljande 
takavattningsplåtarna kan skorstenen monteras på alla takytor oavsett 
lutning. 

Skorstenen har testats och CE-märkts enligt EN 1856-1 i T-600-klassen. 
Det vill säga skorstenen är lämplig för användning med eldstäder med 
kontinuerlig rökgastemperatur på upp till + 600 ° C.

Basdel // 15125R
Vid köp av bas  del ingår ytter- och inner takplåtar. 
De rostfria övre-och nedre ändstyckerna är 
färdigmonterade.

Förlängningssektioner 
// 15200R // 15225R // 15325R
Med förlängningssektioner kan skorstenen förlängas  
enda upp till 10 m. Monteras med medföljande  
anslutningshylsa.

Skorsten
    Yttermått 320 x 320 mm.
    Eldrörets ytterdiameter 115 mm
    Säkerhetsavstånd till konstruktioner 

av brännbart material är 50 mm. 

Misa skorsten Basdel Förlängningssektioner

Modell 15125R 15200R 15225R 15325R

Isolerade delens längd, mm 1500 500 1000 1500

Vikt, kg 39 10 19 25

Skorsten

MISA  //  Skorsten

Det rostfria  
röret har en  
väggtjocklek  

på 1 mm
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Misas CE-märkta anslutningsrör är tillverkade av rostfritt stål. 
Det är enkelt att koppla ihop de olika rören till valfri längd, och tack vare  
de vinklade rörböjen nås vilken vinkel som helst. 

Även förbindelsekanalerna är CE-märkta och har testats enligt EN 1856-2 
standarden vars kontinuerliga rökgastemperatur inte överstiger 600°C

Anslutningsrör

Anslutningsrör

Modell 16111R 16211R 16411R 16511R 16611R 19504R 19716R 19718R 19719R 19720R
 Beskrivning Anslutnings   - 

rör, rak  
1000 mm

Anslutnings -
rör, rak  
500 mm

Anslutnings - 
rör, 45° 
vinkel

Anslutnings-
rör, 90° 
vinkel

Förminsk- 
ningsrör

Rökspjäll Anslutnings- 
fläns

Anslutnings- 
holk

Rörböj  
45°

Genom 
förings- 
krage för  
rökrör

Vikt, kg 3 1,5 3 2 0,7 1,1 1,1 0,7 0,6 0,2

90 °
~

57
0 

m
m

~215 mm

Ø
 1

15
 m

m

Ø 112 mm

16511R

45 °

Ø 112 mm

~
68

0 
m

m

~290 mm

Ø 115 m
m

16411R

50
0 

m
m

Ø 112 mm

Ø 115 mm

16211R

Ø 112 mm

10
00

 m
m

Ø 115 mm

16111R

16611R

Ø 125 mm

Ø 112 mm

~
14

7 
m

m

19718R

Ø 112 mm

Ø 112 mm

 1
30

 m
m

Ø 115 mm

45°

 106 m
m

 106 mm

19719R

Ø 112 m
m

   200 mm

Ø
 1

15
 m

m

Ø
 1

12
 m

m

Ø
 2

25
 m

m

19716R

19720R

   
16

2–
24

5 
m

m
 

m
m

  174 mm

Ø 115 mm

Ø 112 mm

~
14

5 
 m

m 19504R

  Skyddsavståndet till  
konstruktioner av brännbart  
material är 700 mm.

  Vid skarvarna överlappas  
rören med 60 mm.

  Ø-måtten är angett  
i ytterdiameter.

  Godstjocklek 1 mm.

MISA  //  Anslutningsrör
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Laavuaggregatet har en tidlös design och är ett utmärkt val utav 
bastuaggregat. Genom stenmagasinets nästan vertikala lutning 
värms hela basturummet upp från golv till tak. Därmed säkerställs 
ett uppfriskande bastubad med långa mjuka behagliga ångor.
Stenmagasinet är utformat av mattslipad täljsten som tar upp  
och lämnar ifrån sig vattenånga långsamt, detta hjälper b.la till  
att basturummet torkar upp effektivt av eftervärmen. 

Laavuaggregaten

För den sanna  
bastuentusiasten.

 

Skyddsavstånd för Laavu- 
kombinationsaggregat

Misa brandskyddsplåt:
Minskar skyddsavståndet från  
200 mm till 100 mm

Utan brandskyddsplåt: 
300 mm åt sidorna, bakåt  
samt till brännbart material

300
mm

Framför vedinkastet: 
500 mm  500

mm

Icke brännbart material: 
Om väggen är av murad betong 
eller motsvarande räcker det med 
50 mm luftspalt

50
mm

La
av

u-
ko

m
bi

na
ti

on
sa

gg
re

ga
t /

/ 1
00

99
 R

Laavu-kombinationsaggregat 
// 10099 L/R
Både vedeldad och elektrisk kombinationsaggregat!
Tack vare denna unika kombination kan bastun värmas
traditionellt vedeldat eller elektriskt med ett knappvred.
På sidan finns kontrollenheten och glaslucka för vedinkast.
Välj glaslucka i vänster eller högerutförande. Skorsten
ansluts bakom aggregat eller från sidan.

9 kW

12

Ovanför 700 mm700
mm

Golvet bör vara  
av icke brännbart  

material, alternativt 
skyddas av t ex Misa 

golvskyddsplåt  
// 19806
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10009 9 kW

Laavuaggregat
Modell 4 st stenar

10099L (vänster)
10099R (höger)

6-st stenar

10012

8-st stenar
10018

Effekt, kW 9 12 18

Storleken på basturummet, m³ 7–13 10–18 12–24

Rökrörsanslutning ytterdiameter, mm
Från golv till öppningens nederkant: 
- baksidan: mot stensidan, mm
- från sidan: mot luckan, mm

112
 
595–635
575–615

Vikt: aggregat + stenmagasin, kg 94 + 56 63 + 84 86 + 112

Bredd x djup x höjd, mm 500 x 470 x 1240 1030 x 460 x 970 1030 x 460 x 1290

La
av

u-
el

ag
gr

eg
at

 //
 10

01
8Säkerhetsavstånd för Laavu-elaggregat

Framför 300 mm300
mm

Ovanför 600 mm600
mm

Bakom 50 mm50
mm

Åt sidorna 100 mm100
mm

Laavu-elaggregat   // 10012 
  // 10018
 
För den lite större bastun, passar såväl hemma som vid 
offentliga bastun. Stenmagasinet som är utformat av 
mattslipad täljsten finns i två modeller, antingen med 12 kw 
samt 6 st stenar, eller 18 kw med 8 st stenar. Bastuaggregatet 
styrs med styrpanel som säljes separat ( se sidan 17).

12 kW

18 kW

MISA  // Laavuaggregat
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Ace

Bastuaggregaten Ace och Kuiske representerar verkligen den  
sanna finska bastuglädjen. I de långa och mjuka baden glöms 
vardagsstressen snabbt bort. Tack vare det stora stenmagasinet 
samt den öppna nätkonstruktionen kan ångorna och värmen 
styras efter behag.

Väggmonterat bastuaggregat med stort 
stenmagasin. Den öppna nätkonstruktionen 
på framsidan ger aggregatet sitt karakteristiska 
utseende. Utsidan av aggregatet är målad svart 
medans insidan är av rostfritt stål. Vid montering 
kan man enkelt välja, på vilken sida man vill ha den 
inbyggda kontrollpanelen.

Bastuaggregat 
med stora  
stenmagasin

Modell 12960 12980

Effekt, kW 6 8

Storleken på 
basturummet, m³ 5–8 6 –12

Driftspänning 400V 3N~ 400V 3N~

Mått, mm 440 x 360 x 640 440 x 360 x 640

Stenmängd, kg 40 40

Vikt, kg 16,5 16,5

Färg svart/rostfritt stål svart/rostfritt stål

//  12960 
// 12980

Åt sidorna och framför 90 mm
90
mm

Nedåt 120 mm120
mm

Uppåt 1100 mm1100
mm

Skyddsavstånd

Bastuaggregat Ace

A
ce

 

MISA  //  Bastuaggregat med stora stenmagasin

6 kW

8 kW
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Kuiske

Sista touchen på detta eleganta bastuaggregat är den läckra 
svarta färgen. Ännu en snygg detalj är att man t.ex. kan sänka 
in bastuaggregat i bastulaven, den svarta infällningskragen 
säljes separat. Bastuaggregatet kan även att beställas helt i 
rostfritt stål.

I utrymmet för stenmagasinet har man konstruerat en  
luftkanal som gör att bastun värms upp snabbt. Tack vare  
det stora stenmagasinet får man till de riktigt mjuka,  
långa och behagliga ångorna.

Bastuaggregatet styrs med en vägghängd digital 
kontrollenhet, den är konstruerad att vara  
inuti basturummet, men kan 
med fördel även monteras 
utanför. Med den handhållna 
enheten kan man ställa in starttid 
och önskad temperatur i bastun.

Modell 12765M 12775 M 12765R 12775 R

Effekt, kW 6,6 8 6,6 8

Storleken på 
basturummet, m³

5–9 6–13 5–9 6–13

Driftspänning 400V 3N~ 400V 3N~ 400V 3N~ 400V 3N~

Mått, mm Ø320 x 1000 Ø320 x 1000 Ø320 x 1000 Ø320 x 1000

Stenmängd, kg 80 80 80 80

Vikt, kg 11 11 11 11

Färg svart svart rostfritt stål rostfritt stål

//  12765 M och R
// 12775 M och R

Åt sidorna, bakom  
och framför150

mm

Uppåt 900 mm900
mm

Säkerhetsavstånd

Kuiske Bastuaggregat

INFÄLLNINGS-
KRAGE

// 12497 svart

K
ui

sk
e 

 

MISA  //  Bastuaggregat med stora stenmagasin

Färger
    Svart

    Rostfritt stål

6,6 kW

8 kW
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90 mm åt sidorna
samt framför90

mm

130 mm neråt130
mm

1100 mm ovanför1100
mm

Skyddsavstånd Modell 12533K
12533KR

12545K
12545KR

12560NAH
12560NR
12560DAH
12560DR
12560NM

12575NAH
12575NR
12575DAH
12575DR
12575NM

Effekt, kW 3,6 4,5 6 8

Storleken på
basturummet, m³ 1,5–4 3–6 5–8 6–11

Mått, mm 300 x 290 x 590 300 x 290 x 590 440 x 320 x 670 440 x 320 x 670

Stenmängd, kg 12 12 17 20

Vikt, kg 6,5 6,5 14 14

Driftspänning 230V 1N~ / 
400V 3N~

230V 1N~ / 
400V 3N~ 400V 3N~ 400V 3N~

6 kW// 12560DAH // 12560DR
// 12575DAH  // 12575DR
Sunny-aggregaten har även en serie med digital styrpanel.  
Den lättanvända styrpanelen kan placeras i bastun. 

Bastuagggregaten som har denna digitala styrpanel, finns  
tillgängliga i färgerna antiksilver eller rostfritt stål.

Sunny

8 kW

Sunny
Det blir många uppfriskande bastubad med detta aggregat. 
Den är dessutom enkel att använda, styrenheterna är lättillgängliga
och kan skiftas från den ena sidan till den andra. Finns i färgerna; svart, 
antiksilver samt rostfritt stål.

Sunny  
//  12560 NR  
//  12575  NR  
NR-serien är helt tillverkat
i rostfritt stål.

Sunny  
// 12560 NAH 
// 12575  NAH 
NAH-serien har en insida av svart
emalj och ytterhöljet är lackerat
i färgen antiksilver.

6 kW

8 kW

6 kW

8 kW

6 kW

8 kW

Sunny  
//  12560 NM  
//  12575  NM  
NM-serien har en insida av 
svart emalj och ytterhöljet är 
svartlackerat.
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Styrpaneler 

Detta eleganta hörnmonterade
bastuaggregat har den optimala kraftkällan.

Perfekt för den lilla bastun, och lämnar definitivt ingen kall! 
Kolibri är utrustat med en fast styrpanel. Går även att ansluta 
till nätspänning med 230 V 1 N~. Insidan är av rostfritt 
stål. Ytterhöljet går att få med rostfritt stål (KR) eller som 
svartlackerad (K).

Kompatibla med Misas golvmodeller samt Laavu-aggregaten.

13100 kompatibel med aggregat 12100. 
13150 kompatibel med aggregat 12125, 12150 ja 10012. 
13720 kompatibel med aggregat 12125, 12150, 12200,  
10012 och 10018.

När storleken
har betydelse! 

Det här är det säkra kortet för den stora hemmabastun eller
offentliga bastun! Golvmodellen styrs med en styrpanel
(säljes separat). Utsidan av aggregatet är målad svart  
medan insidan är av rostfritt stål.

Säkerhetsavstånd till sidan, fram och baksida är 12 cm,
uppåt 135 cm.

//  12100  //  12125  //  12150  //  12200

Golvmodell

Modell 12100 12125 12150 12200

Effekt, kW 10 12 15 20

Storleken på
basturummet, m³ 8–12 10–14 12–18 15–25

Mått, mm
550  
x 350  
x 750

550  
x 470  
x 750

550  
x 470  
x 750

550  
x 590  
x 750

Stenmängd. kg 33 43 43 60

Vikt, kg 23 30 30 36

Åt sidorna 30 mm30
mm

Neråt 150 mm150
mm

Uppåt 1150 mm1150
mm

Skyddsavstånd

Framför 100 mm100
mm

// 13720 // 13100

17

Vi tillverkar även olika bastu- 
aggregat för offentliga miljöer.

// 12533K/KR   
// 12545K/KR  

3,6 kW

4,5 kW

Kolibri
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Brandskydd
I samband med testningen som krävs för CE-märkningen har de modellspecifika  
skyddsavstånden för vedeldade bastuugnar bestämts. I uppgifterna för bastuugnarna  
har de modellspecifika säkerhetsavstånden som krävs från brännbart material angetts.  
Bastuugnar bör ställas på ett icke-brännbart golv (minst 6 cm tjock betongplatta).  
I sortimentet hittar ni ett stort urval av brandskyddsprodukter som är testade  
och godkända för just Misas bastuugnar.

Golvskyddsplåt
Om golvet är av brännbart material kan
även Misas bastuugnar installeras om golvet
skyddas med ett lämpligt underlag för ugnen.
Golv som är av brännbart material skall
dessutom skyddas med en gnistplåt framför
luckan. Om golvet har vattenisolering bör
även då skyddsunderlag för ugnen användas.
Golvskyddsplåten är tillverkad av rostfritt stål
som är pulverlackerad i svart.

Brandskyddsplåt
Med Misa brandskyddsplåtar är det 
möjligt att minska det säkerhetsavstånd 
som krävs både åt sidorna och bakåt. 
Brandskyddsplåten är tillverkad av 
aluminiumgalvaniserad stålplåt som är 
pulverlackerad i svart. Förpackningen
innehåller medföljande fästanordningar.

Rökrörsmonterat brandskydd
När en vedeldad bastuugn ansluts till en skorsten
med ett oisolerat anslutningsrör bör även
säkerhetsavståndet till brännbart material beaktas.
Med Misas anslutningsrör i temperaturklassen
T600, testade enligt EN 1856-2 standarden, blir
säkerhetsavståndet 700 mm.

Vid användning av dubbelmantlade brandskyddet
minskar du säkerhetsavståndet och behöver inte
heller ha brandskyddsplåtar hela vägen upp bakom
rökröret. Istället kan träytan lämnas synlig.

Golvskyddsplåt // 19806
Storlek: 550 x 620 mm 

Utrustad med justerbara fötter. 
Höjden går att justera 65–100 mm.

Brandskyddsplåt // 19808 
Storlek: 980 x 980 mm 

Brandskyddsplåt // 19809 
Storlek: 480 x 980 mm

Golvskyddsplåt // 19807
Storlek: 700 x 620 mm 

Utrustad med justerbara fötter. 
Höjden går att justera 65–100 mm.

Kompatibel med ugnar
och grytor med
modellnummer:

Skyddsavstånd: 

Säkerhetsavstånd: 

// 19806 
11108, 11208, 11308, 11220, 
10099L/R, 14256, 14266

Rökrörsmonterat
brandskydd // 19800R
Längd 900 mm, rostfritt stål

// 19807 
11108, 11208, 11308 dessa har även
sidomonterad vattenbehållare.

Med det rökrörsmonterade 
brandskyddet blir skyddsavståndet
från Misa-anslutningsröret till
brännbara materialet 185 mm.

185
mm

Enkelt brandskydd:
200 mm från bastuugnen till
brännbart material med ett
brandskyddsplåt.

200
mm

Dubbelt brandskydd:
100 mm från bastuugnen till brännbart
material med dubbla brandskyddsplåtar.100

mm

MISA  //  Brandskydd
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Låt Misas vedeldade grill vara
mittpunkten av trädgården! Med

denna vedgrill skapar du inte bara
stämning utan också lust till matlagning.  
Låt inspirationen flöda, laga mat åt dig,  

familjen eller ett större sällskap, ställ  
vedgrillen på tomten och

bli grillfestens mästerkock!

Bastuskopa // 19710
Material: rostfritt stål, handtag i trä

Bastustenar // 19211
stenmaterial: Peridotit

storlek: 5–10 cm, vikt: 25 kg/låda

Bastustäva // 19750
Material: Trä, innerdel av plast

Bastutermometer // 19711
Ø mm: 130, material: trä

Lisätarvikkeet

tähän uusi kuva

Bastutillbehör
Den allra bästa bastuupplevelsen säkerställs med MISAS bastutillbehör.

Ditt livs bästa 
bastubad!
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Bastupanna  // 19111  
(hängs upp ovanför aggregatet)

Ø mm: 300
material: rostfritt stål

 inkl. monterings tillbehör
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Ditt livs bästa bastubad!




