BASTUPUNKTEN .
Misa Kolibri

Vårt kanske populäraste bastuaggregat för
hörnmontage och tar därmed minimal plats.
Har relativt effekt ett mycket stort stenmagasin
om ca 12 kg så mycket ånga kan frigöras.
Kolibri finns hos privatpersoner och hotell,
håller bevisligen vad det lovar då det
finns installerat i bastur över 8 m3.
Mått: B 29 x 29 cm, H 59 cm, aggregat diametralt
från bakkant till framkant 30 cm. Avstånd
monterad på medföljande väggfästen längs
vägg från vägghörn 31 cm, diametralt från
vägghörn 35 cm. Avstånd till brännbart
material framför 10 cm, över golv 15 cm.

Misa Sunny

Kolibri

Ett slimmat väggmonterat aggregat som
ändå tar 20 kg bastusten, här kan man
frigöra myckat vattenånga för kraftfulla bad.
Sunny finns i 6 och 8 kW, passar bastur
från 5-11 m3, färg antik silver och rostfritt.
Designen ger ett mycket elegant intryck.
Mått: B 44 x Dmin 24, Dmax 32 cm, H 64 cm
Avstånd från bakvägg 32 cm, avstånd till
brännbart framför agggregatet är 20 cm,
till vägg på sidan 9 cm, över golv 15 cm.

Misa Ace

Ett vägghängt aggregt för dig som redan vid
låg temperatur vill frigöra enorma mängder
vattenånga, kasta på vatten så mycket Du
vill, Ace har ett stenmagasin om 40 kg.
Finns i 6 och 8 kW och passar bastu 5-12 m3,
ett riktigt ess i leken för bastuentusiasten.

Sunny

Mått: B 44 x Dmax 35 cm välvd yta, H 64 cm
Avstånd från bakvägg 35 cm, avstånd till
brännbart framför agggregatet är 9 cm,
till vägg på sidan 9 cm, över golv 12 cm.
Modell

effekt

bastu

bastusten

anslutning

Kolibri

3,6 kW 1,5-4 m3 12 kg 230 1N, 400 3N, 16A, 3x6A

Kolibri

4,5 kW 3-6 m3

12 kg 230 1N, 400 3N, 20A, 3x10A

Sunny 6 kW

5-8 m3

20 kg

400V 3N, 3x10A

Sunny 8 kW

6-11 m3

20 kg

400V 3N, 3x16A

Ace

6 kW

5-8 m3

40 kg

400V 3N, 3x10A

Ace

8 kW

6-12 m3

40 kg

400V 3N, 3x16A
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