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Förverkliga din dröm om en egen bastu!

Aura-modellerna är designade och genomtänkta efter lång erfarenhet 

så att de passar in i skandinaviska badrum. Detaljer, delar och mate-

rial har mycket hög kvalitet och är väl genomtänkta.

Northern Lights Aura-bastun ger verkligen en känsla av rymd. Des-

sutom är den kompakt och en stilig del av inredningen. Aura ger dig 

en behaglig och avkopplande badupplevelse i ditt eget hem efter en 

stressig arbetsvecka.

Aura-bastun får lätt plats även i ett litet badrum, intill duschen, i hör-

net eller i nischen där badkaret har stått. Badrumsbastu är en inred-

ningsdetalj som inte kräver bygglov. I den unika Aura-modellserien 

finns en bastu som passar just ditt hem och din smak.

Aura badrumsbastu är en del av ditt liv och din heminredning. På mor-

gonen kan du ta en dusch utan att bry dig om bastun. Och på kvällen 

kan du sätta på bastun och njuta av den. Du kommer att använda din 

bastu oftare eftersom den är funktionell och trevlig.

Toppdesign!

Rymlig på insidan,

lagom i yttermåtten.

Lätt att sätta ihop

Ditt livs bastu

Northern Lights Sauna grundades 1999 av Teijo Aho för att leverera nya bastuidéer för 

bastuvänner runt om i världen. Han skapade varumärket och utvecklade Heat-modellserien och 

den modellskyddade hörnlaven. Som fortsättning i hans arbete finns nu Aura-modellserien, ett nytt 

steg i den förutsättningslösa bastudesignen, där de viktigaste sakerna är kunden och kvaliteten.



Funktionell bastu...

Northern Lights bastun är designad för att passa in i ett badrum och har 

en interiör som är väl planerad. Man behöver inte bygga om badrummet 

eftersom det finns en passande modell i den stora modellserien för alla 

badrum. Aggregatet kan kopplas direkt till elnätet vilket betyder att det 

inte heller behövs nya elinstallationer. Belysningen sitter under 

sittlaven. Bastun står på justerbara fötter på golvet vilket gör 

att vattnet fritt kan rinna ner i golvbrunnen.

...med bra luftcirkulation

Det väsentliga i en behaglig badupplevelse är en funge-

rande luftcirkulation. Luften kan ta slut i en liten bastu, 

men i Northern Lights bastun finns alltid frisk luft som 

kommer från en fläkt, som även jämnar ut värmen inne i 

bastun. Badupplevelsen blir längre och behagligare.

Inredningen i badrummet...

Känns det svårt att få bastun att passa in i det lilla badrum-

met? För att hitta den rätta modellen för ditt badrum, kan du 

planera rummet på rutat papper eller använda Saunastores 

3D-planeringsverktyg som finns på nätet. Glöm inte heller 

placeringen av duschkabin eller -hörna som behöver 

minst 70x90cm.

...är en stämningsfull helhet

Aura-modellserien har vackra alternativ i olika 

färger. Du kan välja interiören och exteriören i 

svart, vit eller al så att den passar i ditt bad-

rum och förstärker stämningen där. Belys-

ningen i bastun skapar också mer stäm-

ning. Du kan även välja till en stjärnhim-

mel-belysning.



Bastu - en svartvit sak? Men mycket annat också.

Svart Vit

Al - VitAl - Svart

Bastun finns i fyra olika färgalternativ, även spegelvänt.

Standardutrustning: Aggregat och stenar, Belysning, Termometer, Stäva/skopa, Luftfläkt 

Tillval:    Takgaller, Handtag med mugghållare, Stjärnbelysning, Elkabelserie.

   Till vissa modeller även 6kW aggregat och fjärrstyrning.



Northern Lights Aura–badrumsbastu
  Välj en modell som passar till ditt utrymme.

NL1009 AURA | En otroligt praktisk liten bastu, som får 

plats även i ett litet badrum. Bastubad blir en riktig njut-

ning, när de stora glaspartierna ger en känsla av rymd och 

när man har den rätta fuktigheten i bastun. När man inte 

använder bastun, kan man vika upp lavarna och fälla in 

dörrarna. Denna innovation är patenterad.

MÅTT:        W105 cm,  D90 cm,  H202 cm 

VIKT:         200 kg

AGGREGAT:  Harvia JM 30,  230 V,  3,0 kW

TILLVAL:       LED-belysning, takgaller,

        elkabelserie

NL1210 AURA | Bastun representerar den lyckade de-

signen tillsammans med materialen och detaljerna av 

högsta klass. Man kan placera bastun intill duschen tack 

vare den stora glasväggen. Den stora nedre laven ger plats 

för benen, och den kan skjutas inåt för rengöring. 

MÅTT:  W 123 cm,  D 100 cm,  H 202 cm 

VIKT:   210 kg

AGGREGAT: Harvia JM 30,  230 V,  3,0 kW

TILLVAL:   LED-belysning, takgaller, elkabelserie

NL1211 AURA | 3,6kW aggregat ger värme i den här 

badrumsbastun och en avkopplande badupplevelse. Rym-

den och ljuset ger en upplevelse att bastun är större än 

vad yttermåtten är. Fläkten ger frisk luft och gör bastubad 

till en behaglig upplevelse. Man känner genast igen en 

bastu av högt kvalitet.

MÅTT:  W 123 cm,  D 110 cm,  H 202 cm 

VIKT:   220 kg

AGGREGAT: Sawo MX-36NB,  230V,  3,6 kW

TILLVAL:   LED-belysning, takgaller, elkabelserie



NL1212 AURA | I den här bastun förenas de mest öns-

kvärda egenskaperna för en badrumsbastu. Storleken 

passar för många badrum, djupet på sittlaven är 50 cm 

och man kan luta sig mot ett ryggstöd. Det finns gott om 

plats för benen. Den höga kvaliteten fulländar helheten.

MÅTT:  W 123 cm,  D 120 cm,  H 202 cm 

VIKT:   230 kg

AGGREGAT: Sawo MX-36NB,  230V,  3,6 kW

TILLVAL:   LED-belysning, takgaller, elkabelserie

NL1214 AURA | Bastu för två personer, där djupet på 

sittlaven är hela 60 cm med mycket benutrymme. Som 

TILLVAL finns ett kraftigare 6 kW aggregat. Nedre laven 

kan skjutas bakåt vilket underlättar rengöring.

MÅTT:  W 123 cm,  D 140 cm,  H 202 cm 

VIKT:   250 kg

AGGREGAT: Sawo MX-36NB,  230V,  3,6 kW

TILLVAL:   Sawo NR-60NS,  400V,  6 kW

  LED-belysning, takgaller, elkabelserie

NL1216 AURA | Rymlig hörnmodell för två personer. 

Sittlaven är 60cm djup. Mycket plats för benen pga den 

stora nedre laven som ger en känsla av lyx.

MÅTT:  W 123 cm,  D 160 cm,  H 202 cm 

VIKT:   270 kg

AGGREGAT: Sawo NR-60NS,  400V,  6 kW

TILLVAL:   Sawo MX-36NB,  230V,  3,6 kW

NL1409N AURA | Nischmodell som är designad för att 

passa in på platsen där badkaret har stått eller en annan 

fördjupning. Glasväggen ger en känsla av rymd trots de 

små yttermåtten.

MÅTT:  W 143 cm,  D 90 cm,  H 202 cm 

VIKT:   200 kg

AGGREGAT: Harvia JM30,  230V,  3,0kW

TILLVAL:   LED-belysning, takgaller, elkabelserie



Lavarna i den svarta bastun är av värmebehandlad asp, i de andra alternativen al. Fråga gärna 

efter andra kombinationer. Alla bastumodeller kan beställas som spegelvända alternativ. Glaspartier-

na är av härdat klarglas. Kanten på dörrarna har en magnetlist. Gångjärnen är rostfria, riktigt stadiga 

och av hög kvalitet. Aggregat med 6,0 kW har en separat fjärrstyrning.

Obs! Alla bifogade planritningar är endast ungefärliga och inte i exakt skala.

NL1410N AURA | En praktiskt nischmodell som passar 

in i badrummet och har ett djup på 1m.  Välj den här mo-

dellen om ditt badrum har plats för den. Belysningen un-

der sittlaven ger extra känsla av rymd.

MÅTT:  W 143 cm,  D 100 cm,  H 202 cm 

VIKT:   210 kg

AGGREGAT: Harvia JM30,  230V,  3,0 kW

TILLVAL:   LED-belysning, takgaller, elkabelserie

NL1411N AURA | Badrumsbastu med raka väggar och 

en kraftfullare 3,6kW aggregat. Den stora nedre laven gör 

det möjligt att sträcka ut benen och njuta av bastubadet. 

Bastun kan monteras intill duschen pga glasväggen.

MÅTT:  W 143 cm,  D 110 cm,  H 202 cm 

VIKT:   220 kg

AGGREGAT: Sawo MX-36NB,  230V,  3,6 kW

TILLVAL:   LED-belysning, takgaller, elkabelserie

NL1412N AURA | Denna bastu passar bra till nybyggen, 

renoveringar så som hotell eller gym när man tar hänsyn 

till utrymmen. Snygg kvalitetsbastu helt enkelt, färdig på 

en gång.

MÅTT:  W 143 cm,  D 120 cm,  H 202 cm 

VIKT:   230 kg

AGGREGAT: Sawo MX-36NB,  230V,  3,6 kW

TILLVAL:   LED-belysning, takgaller, elkabelserie



NL1414N AURA | En rymlig bastu för en väggnisch eller 

mot en vägg. Nedre laven är riktig stor. Standardaggrega-

tet är på 6 kW, men kan beställas med en mindre aggregat 

för 230V-nät.

MÅTT:  W 143 cm,  D 140 cm,  H 202 cm 

VIKT:   250 kg

AGGREGAT: Sawo NR-60NS,  400V,  6,0 kW

TILLVAL:   Sawo MX-36NB,  230V,  3,6 kW

  LED-belysning, takgaller

NL1416N AURA | Stilig bastu till större utrymmen. Bas-

tubad här blir avkopplande, lavarna är riktigt rymliga. Den 

övre laven kan lyftas upp och den nedre skjutas inåt under 

städning.

MÅTT:  W 143 cm,  D 160 cm,  H 202 cm 

VIKT:   270 kg

AGGREGAT: Sawo NR-60NS,  400V,  6,0 kW

TILLVAL:   LED-belysning, takgaller

NL1510 AURA | En smalare bastu som är lättplacerad i 

ett badrum eller annat utrymme. Modellen är av hög klass, 

har ljust utrymme och ger mycket plats för två personer, 

även tre.

MÅTT:  W 153 cm,  D 110 cm,  H 202 cm 

VIKT:   230 kg

AGGREGAT: Harvia JM30,  230V,  3,0 kW

TILLVAL:   LED-belysning, takgaller, elkabelserie

NL1511 AURA | En bastu att rekommendera. Aggregatet 

är kraftigare 3,6 kW som kopplas i vanligt 230V-nät. Bas-

tun har stora glaspartier och en bred sittlave. Enkel och 

vacker. Den nedre laven kan skjutas inåt för att underlätta 

MÅTT:  W 153 cm,  D 100 cm,  H 202 cm 

VIKT:   240 kg

AGGREGAT: Sawo MX-36NB,  230V,  3,6 kW

TILLVAL:   LED-belysning, takgaller, elkabelserie



Obs! Alla bifogade planritningar är endast ungefärliga och inte i exakt skala.

NL1512 AURA | En riktigt stilig bastu med noggrant de-

signade detaljer. Den nedre laven är stor och praktisk. 

Som TILLVAL kan man beställa ett kraftfullare 6 kW-ag-

gregat.

MÅTT:  W 153 cm,  D 120 cm,  H 202 cm 

VIKT:   250 kg

AGGREGAT: Sawo MX-36NB,  230V,  3,6 kW

TILLVAL:   Sawo NR-60NS,  400V, 6,0 kW

  LED-belysning, takgaller, elkabelserie

NL1514 AURA | En rymlig bastu som motsvarar en lä-

genhetsbastu, men stiligare och av högre kvalitet. Stor 

övre lave och stilig nedre lave, som kan skjutas inåt för att 

underlätta städning.

MÅTT:  W 153 cm,  D 140 cm,  H 202 cm 

VIKT:   270 kg

AGGREGAT: Sawo NR-60NS,  400V,  6,0 kW

TILLVAL:   LED-belysning, takgaller

NL1516 AURA | Den största och stiligaste Aura-model-

len, som har en L-formad övre lave. Här blir badupplevel-

sen riktigt njutbar. Detaljerna och arbetet är av högsta 

klass. Här får fyra badgäster plats.

MÅTT:  W 153 cm,  D 160 cm,  H 202 cm 

VIKT:   300 kg

AGGREGAT: Sawo NR-60NS,  400V,  6,0 kW

TILLVAL:   LED-belysning, takgaller

Northern Lights Aura bastun har många unika egenskaper, som är utprovade efter en lång 

erfarenhet av kunderna. Det finns en cirkulationsfläkt i alla bastumodeller. Den är en väsentlig detalj 

som gör att bastubadet blir en njutbar upplevelse. De övre och nedre lavarna kan tas isär för rengöring 

samt att den nedre laven kan skjutas inåt för städning. Detaljerna är riktigt genomtänkta.



Viktigt inför val och beställning 
av bastun

1.  Gör en noggrann mätning av rummet eller utrymmet 
där bastun kommer att installeras. Gör en planritning på 
ett rutat papper eller använd planeringsverktyget.

2.  När du väljer en bastumodell, ska du reservera 3 cm 
extra för att bastun får plats i rummet. Observera att 
duschutrymmet ska vara minst 70 cm bred.

3.  Finns det vattenledningar eller värmeelement bakom 
bastun? Måste de flyttas?

4.  Gör en anmälan till din bostadsförening eller annan 
ägare av fastigheten.

5.  Välj en bastumodell beroende på vilken sida dörren/
aggregatet ska vara, färgalternativ som passar för ut-
rymmet och vilka tillval du ska ha.

6.  Av tillvalen kan du fundera på dessa:
 * Takgaller, som integrerar  bastun till rummet

 * LED-stjärnbelysning, som ger ljus och en frisk stämning.

 * Dörrhandtag med plats för dricka

 * Elkabelsats som underlättar arbete för elektrikern

7.  Förbered installation, boka tjänsten för installation av 
bastun och elen vid behov. Ta kontakt med säljaren om 
du har frågor.

NL1412N Aura

NL1009 Aura

NL1211 Aura

NL1510 Aura NL1514 Aura NL1512 Aura



Kaikkia saunoja saatavilla seuraavilla puumateriaaleilla: Kuusi, oksaton mänty sekä 
tervaleppä. Kuusi- ja mäntysaunoissa laudemateriaalina lämpökäsitelty haapa ja tervaleppä-
saunoissa myös laudemateriaali tervaleppää. Oven kätisyys valittavissa kaikissa malleissa. 
Ovet karkaistua lasia, sävyinä kirkas, savuharmaa sekä pronssitummennettu.



Saunastore Oy • myynti@saunastore.fi  • +358-40-8282497
www.saunastore.fi  


