Alt du trenger
til hytte og fritid!
Sunwind tilbyr løsninger for en mer komfortabel fritid

VINTERKAMPANJE 2021

Dusjkabinett
Aurora Black
Foto: Eventyrlig Oppussing / Ragnar Hartvig

NÅ

4.490,Før kr 5.490,-
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Badstueovn Harvia M3
for vedfyring

NÅ

5.695,-

Solcelleanlegg Entry 160 watt
NÅ

11.690,-

Fjernstyrt diesel-/parafinovn Wallas 40
komplett pakke

Før kr 12.990,-

NÅ

29.900,Før kr 32.900,-

Før kr 6.295,-

Solventilator
AirPlus 100

Batteri Sunwind Lithium Heat
300At

Kaffetrakter
for gassbluss

NÅ

NÅ

NÅ

3.590,Før kr 3.990,-

23.990,Før kr 25.195,-

699,Før kr 799,-

Tilbudene gjelder f.o.m. 08.02. t.o.m. 08.03,
eller så langt lageret rekker.
Med forbehold om trykkfeil. Frakt tilkommer.

Energi

Oppfyll
drømmen
om nok
strøm på
hytta
Fordeler med litium batterier:
• Lades raskt opp, lav indre motstand
• Høy energitetthet gir lav vekt
• Svært god lademottakelighet,
høy virkningsgrad
• Du kan utnytte mer av lagret energi
i et litiumbatteri vs. andre batterier,
dette gjør at man kan installere færre
amperetimer når man velger et
litiumbatteri.
• Velg et batteri med innebygget
varmefolie dersom ladning i kuldegrader er viktig for deg.
• Lang levetid, tåler et høyt antall
utladninger.

Solcelleanlegg Entry 160 watt
Vår største økonomipakke. Egnet for deg som primært ønsker lys sommer/vinter på hytta.
Suppler gjerne med et ekstra batteri for lenger driftstid.
• Solcellepanel Entry 160 watt
m/braketter
• Batteri Sunwind AGM 260 At
• Regulator Peak Power
MPPT 20A
• Koblingsutstyr
• Lamper, 3 stk
Art.nr 103270

NÅ

11.690,Før kr 12.990,-

Solcelleanlegg Oppgraderingspakke 350 watt AGM
Denne solcellepakken er satt sammen for deg
som ønsker å oppgradere eksisterende solcelleanlegg, eller for deg som har behov for en ny
kraftig pakke uten tilbehør som lamper etc.
• Solcellepanel Sunwind Grid
350 watt half cut m/braketter
• 2 stk batteri Sunwind
AGM 260At
• Regulator Peak Power 30A

SPAR 3.000,-

NÅ

15.999,Før kr 18.999,-

Art.nr 103333

Gridpaneler
også egnet
for hytteanlegget!
Les mer om halfcut Grid-paneler
her:

SPAR 2.000,-

NÅ

27.999,Før kr 29.999,-

Solcelleanlegg Oppgraderingspakke 350 watt Litium
Denne solcellepakken er satt sammen for deg
som ønsker å oppgradere eksisterende solcelleanlegg, eller for deg som har behov for en ny
kraftig pakke uten tilbehør som lamper etc.
Denne pakken leveres med et Litium Heat
300At-batteri som gir mange fordeler, se infotekst til venstre.
• Solcellepanel Sunwind Grid
350 watt half cut m/braketter
• 1 stk batteri Sunwind Lithium Heat 300At
• Regulator Peak Power 30A
Art.nr 103334
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Energi
Solcellepaneler Entry
Monokrystaliske solcellepaneler
som er gode og prisvennlige
alternativer for hytteeieren.

NÅ

Entry 90 watt
• Effekt: 90 watt

999,Før kr 1.290,-

• Ladestrøm: 5,4A
• 100,5 x 52 x 3,5 cm
Art.nr 102290

Entry 160 watt

NÅ

• Effekt: 160 watt

1.899,Før kr 2.290,-

• Ladestrøm: 9,6A
• 130,6 x 66,6 x 3,5 cm
Art.nr 102260

Batterier Sunwind AGM
Tette, fullstendig vedlikeholdsfrie batterier med god lademottagelighet og lav selvutlading.
Koble gjerne flere batterier sammen for økt kapasitet. 550 inn-/utladninger til 50%.

AGM 136 At
Art.nr 153422

NÅ

2.990,Før kr 3.390,-

AGM 260 At NÅ
Art.nr 153445

AGM 292 At

5.190,Før kr 5.990,-

Art.nr 153490

NÅ

6.190,-

Vindmølle X400
12 volt
Vindmølle i høy kvalitet egnet
til hytter ved kysten eller fritt
på fjellet. Brukes gjerne
i kombinasjon med solcelleanlegg.

Miljøavgift tilkommer
på alle batterier.

Før kr 6.990,-

Batteri Concorde 305 At
Dette Concorde-batteriet scorer meget høyt
på levetid, sikkerhet og tekniske egenskaper.
Egnet for deg som bruker hytta ofte. Kun 1%
selvutlading per måned. Kan dyputlades.
Opptil 1000 inn-/utladninger til 50%.
Art.nr 555015

NÅ

Batteri Sunwind Lithium Heat 300At

10.895,Før kr 11.995,-

Vedlikeholdsfritt LiFePo4 litiumbatteri med innebygget varmefolie,
ved ladning i minusgrader varmes batteriet først opp til 0°C.
Egner seg ypperlig i et solcelleanlegg eller som et
forbruksbatteri. Lades raskt opp, kan lade i kuldegrader, har lang levetid og svært god lademottakelighet. Integrert
Bluetooth og BMS.
Art.nr 152230

NÅ

•
•
•
•

Lav startvind og høy effekt
Lavt støynivå
Regulator inkludert
Diameter rotor: 133 cm

Art.nr 541150

NÅ

13.490,Før kr 14.990,-

SPAR 1.500,-

23.990,Før kr 25.195,-

Med forbehold om trykkfeil eller utsolgt. Frakt vil tilkomme i de fleste deler av landet.
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Energi
Solcelleregulator PeakPower

Sunwind sinusomformere 600W

Populære solcelleregulatorer med forbedret energieffektivitet som gir bedre utnyttelse av solenergien. MPPT-teknologi
gir inntil 30% bedre lading enn en PWM-regulator.

En omformer omgjør 12 volt likestrøm
(DC) til 230 volt vekselstrøm (AC).
Disse omformere med ren sinus er
meget anvendelige. Beskyttet mot
underspenning, kortslutning og overbelastning.

PeakPower MPPT 20A
Ladestrøm: 20A
Art.nr 540169 NÅ

1.599,-

1.599,Før kr 1.990,-

Art.nr 541268

PeakPower MPPT 30A
Ladestrøm: 30A

NÅ

NÅ

1500W

Før kr 1.790,-

Art.nr 540174

Art.nr 541266

300W

1.799,-

NÅ

Art.nr 541263

999,-

NÅ

2.999,Før kr 3.695,-

Før kr 1.390,-

Før kr 1.995,-

Skap koselig stemning
i hytta med riktige
lamper
Vi fører et bredt utvalg av spesiallamper for 12 volt solcelleanlegg.
Lampene Lodge og Wood leveres uten lyspærer og vi anbefaler LED
filamentpære fra vårt sortiment for et koselig, varmt lys.

Taklampe Lodge
Art.nr 540992

NÅ

396,-

Før kr 495,-

Taklampe
Design Wood 25
Art.nr 540918

Gulvlampe
Lodge

NÅ

Art.nr 540996

NÅ

636,-

796,Før kr 995,-

Før kr 795,-

Bordlampe Lodge

Taklampe
Design Wood 33
Art.nr 540919

Art.nr 540994

NÅ

316,-

NÅ

876,-

–:20%
på utvalgte
lamper

Spar strøm
på hytta
med
LED-pærer
LED-pærer har
svært mange
fordeler. Les mer
om dem her:

Før kr 1.095,-

Før kr 395,-

Bestill varene i vår netthandel på www.sunwind.no
4

www.sunwind.no

Urnorsk på grillen

Gassgrill Vilja
• 3 brennere
• Støpepejernsrist
• Effekt: 10,5 kW

NÅ

• Mål: 134 x 55 x 115 cm
Art.nr 440522

2.990,-

Før kr 3.690,-

Kulegrill Freda – kull
• Grillareal: Ø: 54 cm
• Høyde: 103 cm
• Ventilasjonsringer

NÅ

• Avtakbar askeoppsamler

990,-

Grilling hele
året, med
gass, ved eller
kull

Urnorsk på grillen er en serie med griller,
bålpanner og tilbehør – designet av nordmenn
for å brukes under norske forhold. Matlagingen blir en fest på de solide Urnorsk-grillene
uansett vær! I et land med mye vær året gjennom, og en befolkning som ønsker å tilbringe
mest mulig tid utendørs skal Urnorsk-serien
tåle en støyt, og litt til. Alle produktene er
produsert og testet etter en rekke krav som
muliggjør nettopp den tøffe bruken vi utsetter
grillen for med helårsgrilling her i Norge.

Før kr 1.190,-

Art.nr 440508

Grillsett Reiskap
3 deler
Art.nr 440418

NÅ

349,Før kr 449,-

NÅ

11.799,Før kr 12.995,-

Baksteovn Runa
– vedfyrt

Utepeis Dis
– vedfyrt

Vedfyrt baksteovn med størrelse
og vekt som gjør den ekstra godt
egnet til bruk i mindre hager og
terrasser.

Dis er en elegant grill og utepeis til bruk året rundt.

• Håndlaget i Italia i høy kvalitet

• Må plasseres på ikkebrennbart materiale.
Underlagsplate er tilgjengelig som tilbehør.

• Matlagingstemperaturen på
450°C oppnås på kun 25 minutter, og holder lenge
• Mål utvendig:
B x D x H: 73 x 61 x 39 cm
Art.nr 447070

• Mål: 36 x 36 x 151 cm
• Grillrist medfølger

Art.nr 420540

NÅ

2.199,-

Oppskrifter til din
grill!
Her finner du oppskrifter på
ulike retter.

Før kr 2.495,-

Med forbehold om trykkfeil eller utsolgt. Frakt vil tilkomme i de fleste deler av landet.
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Varme

Kom frem til ferdig
oppvarmet hytte!

Aldri mer kald hytte!
Les mer om fjernstyring av varme
for hytter med eller uten strøm.

Wallas diesel- og parafinovn for fjernstyring
Wallas installeres fast til pipe eller gjennom yttervegg
(veggjennomføringsett tilkommer). Dette garanterer trygg
forbrenning og nullforbruk av rommets oksygen. Leveres
komplett med fjernstarter for styring med SMS eller app.
Leveres med valgfri tank: 33 eller 175 liter.
Front i antrasitt eller i hvit.
• Trygg i bruk, røykfri og luktfri
• Svært lavt strømforbruk – perfekt for hytter
med 12V
• Kan brukes med diesel eller parafin

Send SMS
og kom fram til

VARM
HYTTE!

• Med fjernstyring

Wallas 40 antrasitt 4 kW
inkl. fjernstarter og tank

Kan brukes
med
diesel eller
parafin

Art.nr m/33 l tank: 545120
Art.nr m/175 l tank: 545121

Wallas 40 hvit 4 kW
inkl. fjernstarter og tank
Art.nr m/33 l tank: 545158
Art.nr m/175 l tank: 545157

Wallas 26 antrasitt 2,6 kW
inkl. fjernstarter og tank
Art.nr m/33 l tank: 545124
Art.nr m/175 l tank: 545125

NÅ

Wallas 26 hvit 2,6 kW
inkl. fjernstarter og tank

29.900,Før kr 32.900,-

SPAR 3.000,-

Art.nr m/33 l tank: 545119
Art.nr m/175 l tank: 545118

NÅ

28.990,Før kr 30.990,-

SPAR 2.000,Hytter uten strøm kan
fortsatt fyre med parafin
Hytter uten strøm er unntatt forbudet mot fyringsolje og parafin.
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Varme

Flyttbare parafinovner

Det perfekte valget for deg som ønsker en ekstra varmekilde du enkelt kan ta med deg fra rom til rom.
Disse varmeovnene er svært effektive, enkle å ta i bruk og krever ingen montering eller installasjon.

Zibro 2,4 kW
Art.nr 520084

NÅ

2.999,Før kr 3.590,-

Varmedrevne
vifter

Disse viftene brukes på varmeovnen i
hytte eller hus. Termoelektrisitet sørger
for at viften blåser varmen fra ovnen ut
i rommet. Viftene er selvgående uten
batterier eller elektrisitet.

Zibro 2,7 kW
Luktfri med dobbel
forbrenning.
Art.nr 520087

NÅ

4.090,Før kr 4.790,-

Vifte Neat 864
Arbeidstemperatur: 65 - 340° C
Luftstrøm: 425 m3/t
Art.nr 520130

NÅ

795,Før kr 1.295,-

Vifte Sirocco

Termoelektrisk LED-lampe The Luminiser
The Luminiser er en lanterne som benytter en liten andel lampeolje (utbyttbar
beholder) for å skape kraftig LED-lys. Ingen strøm eller batterier nødvendig!
Godt egnet på telttur, på hytta, i båten eller på camping.

Arbeidstemperatur: 50 - 350° C
Luftstrøm: 350 m3/t

Oljebeholder til The Luminiser 8 stk
Art.nr 224082

Art.nr 520110

NÅ

695,-

NÅ

99,Før kr 149,-

Før kr 890,-

Mosquioto Stop til The Luminiser

NÅ

2.199,-

Art.nr 224084

NÅ

149,Før kr 249,-

Før kr 2.495,-

Finn svar i produkthjelpen på www.sunwind.no
Med forbehold om trykkfeil eller utsolgt. Frakt vil tilkomme i de fleste deler av landet.
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Varme
Lei av rå hytte med fuktig
sengetøy?
En solventilator er løsningen! Les mer om
hvordan du kommer frem til en tørr hytte
ved å følge QR-koden.

Kom frem til tørr hytte!
En solventilator bidrar til å heve lufttemperaturen i hytta og redusere luftfuktigheten.
Solventilatoren er drevet av solen og er 100% miljøvennlig. Airplus 100 og 120 har også
regulerbart luftinntak så du kan ventilere luft eller varme opp inneluften.

Airplus 40

Airplus 100

• Luftvolum: 36 m
• Mål: 83 x 56 x 8,5 cm

• Luftvolum: 100 m3
• Mål: 100,6 x 66,4 x 8,5 cm

Art.nr 105065

Art.nr 105071

3

NÅ

2.490,Før kr 2.795,-

NÅ

Airplus 120

3.590,Før kr 3.990,-

• Luftvolum: 120 m3
• Mål: 146 x 66,4 x 8,5 cm
Art.nr 105076

NÅ

Fakler Helene
Flotte fakler i lekkert design for parafin/
lampeolje. Leveres komplett med veke.

Helene med spyd

199,-

115 cm for plassering NÅ
i bakken.
Før kr 249,Art.nr 224034

Helene med fot
27 cm for plassering
på bord.
Art.nr 224032

NÅ

169,Før kr 199,-
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3.990,Før kr 4.590,-

Vedkurv Tyrihans
Art.nr 553176

NÅ

150,Før kr 890,-

SJEKK PRISEN!

Varme

Varm opp raskt
med en gassovn

Byggtørkere for gass

Byggtørkerne leveres komplett med industrislange og gassregulator
for tilkobling til industriflaske (polkobling). Byggtørkerne er av
svært høy kvalitet og godkjent etter både CE- og TÜV-direktiv.

Gassovner er meget populære grunnet den hurtige og effektive
varmen som avgis. Disse gassovnene dekker den enkeltes behov
– enten det er til terrassen, hytta, forteltet eller hjemme.

Gassovn Windflame
En meget effektiv oppvarmingskilde
på 4,2 kW. Godt egnet til hurtig
oppvarming. Propanbeholderen
plasseres inne i ovnen.

Byggtørker 10 kW
For areal maks. 80 m3
Art.nr 425300

NÅ

• Mål HxBxD:
72,5 x 47 x 41 cm

1.299,Før kr 1.499,-

• Effekt: 4200 watt
• Gassregulator kommer
i tillegg
Art.nr 425135

NÅ

999,Før kr 1.199,-

Byggtørker 30 kW
For areal maks. 232 m3
Art.nr 425310

NÅ

1.799,Før kr 1.999,-

Vegghengt gassovn Eco
Vegghengt gassovn med utlufting gjennom vegg. Denne ovnen
er trygg i små rom og soverom da alle avgasser slippes ut og
den ikke forbruker oksygen fra rommet. Termostatstyrt.
Veggjennomføringssett for trevegg medfølger.
• Mål: 46,2 x 22,5 x 58,5 cm
• Effekt: 710-1790 watt
Art.nr 425205

NÅ

10.895,Før kr 11.995,-

Finn din nærmeste forhandler på www.sunwind.no
Med forbehold om trykkfeil eller utsolgt. Frakt vil tilkomme i de fleste deler av landet.
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Kjøkken & gass

Gjør som kokkene
– lag mat på gass
En gasstopp gir deg full kontroll over varmen – et gassbluss lar deg
regulere varmen fra meget svak til meget sterk på et øyeblikk.

Gasskomfyr Chef Pro 60 cm x 60 cm

Gasskomfyr Elegance

Chef Pro er utstyrt med både støpejernsrist, glasslokk, 12V tenning og
12V lys. Komfyren har svært god plass til både koking, steking og baking.
Utstyrt med grillelement som i tillegg til grilling gir deg mulighet til å
veksle mellom over/undervarme. Nødvendig med luftespalte på sidene.

Italienske kvalitetskomfyrer. Elegance gasskomfyr er utstyrt med fire gassbluss og termostatstyrt stekeovn. Grillelementet gir, i tillegg til grilling,
mulighet til å veksle mellom over- og undervarme. Elegance har lys i
stekeovnen og 12 volt tenning. Elegance krever ikke luftespalte på sidene
og kan bygges inn.

Art.nr sort: 340106
Art.nr hvit: 340108

NÅ

4.999,Før kr 5.695,-

Elegance hvit
53 x 50 cm
Art.nr 340010

NÅ

Elegance rustfri
53 x 50 cm

7.490,Før kr 8.490,-

Art.nr 340012

Elegance hvit
60 x 60 cm

NÅ

Art.nr 340014

8.890,8.990,Før kr 9.890,-

Elegance rustfri
60 x 60 cm
NÅ
Art.nr 340022

Før kr 9.990,-

Bordkomfyr Cuisine hvit
Praktisk og plasseringsvennlig bordkomfyr
for små hyttekjøkken så vel som for jaktlaget på tur! Komfyren har fire gassbluss
og gasstekeovn med grillelement.
• Effekt bluss: 850/1500/1500/2300 watt
• Effekt stekeovn/grill: 2200/1900 watt
• Mål (H x B x D): 45 x 50 x 55 cm
Art.nr 340004

NÅ

2.490,Før kr 3.190,-

10

www.sunwind.no

SPAR 1.000,-

SPAR 1.000,-

SPAR 1.000,-

Kjøkken & gass
Parker frittstående kokeapparat
Emaljerte kokeapparater for plassering på benk. Tennsikringen sørger
for at gassen blir stengt av dersom flammen skulle slukke.

1 bluss

2 bluss

Art.nr 542051

Art.nr 542052

NÅ

NÅ

1.099,Før kr 1.299,-

Tips for matlaging på gass
Det er ingen begrensninger på hvilke retter
du kan tilberede i en gasstekeovn. Skann
QR-koden og les ekspertenes tips her!

1.599,-

Plystrekjele Whistle
1,8 liter.
Art.nr 470466

Før kr 1.899,-

NÅ

179,Før kr 199,-

3 bluss
Art.nr 542053

NÅ

2.099,Før kr 2.399,-

Kaffetrakter for gassbluss
- Home Away
Med Home Away kaffetrakter
kan du trakte kaffe på varmekilder som gassbluss eller grill.
Art.nr 400030
NÅ

699,Før kr 799,-

Gasskjøleskap Ventus

Gasskjøleskap Ventus 168

Vår kjøleskapserie Ventus har vært solgt i markedet i en årrekke
og holder svært høy kvalitet. Viktige stikkord for alle modellene
er design, kvalitet og driftsikkerhet. Kjøleskapene har et stilrent
og elegant utseende som gjør at de passer inn i de fleste miljøer.
Døren kan hengsles om. Kjøleskapene er termostatregulerte og har
batteritenning som gjør de enkle å tenne.

• Hvit
• Volum kjøl: 129 liter
• Volum frys: 25 liter
• Mål: 60 x 65 x 131 cm
Art.nr 542168

Se flere modeller på sunwind.no

Gasskjøleskap Ventus 100
med toppkontroll
• Hvit
• Volum kjøl: 85 liter

NÅ

8.999,Før kr 9.990,-

• Volum frys: 10 liter
• Mål: 52 x 60 x 82 cm
Art.nr 541800

NÅ

7.399,Før kr 8.190,-

Få de siste nyhetene på www.facebook.com/sunwind.no/
Med forbehold om trykkfeil eller utsolgt. Frakt vil tilkomme i de fleste deler av landet.
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Vann
Dusjkabinetter Aurora
Aurora er stilrene dusjkabinetter i høy kvalitet som egner seg like godt på hytta
som hjemme. Dusjveggene leveres som hele vegger og er svært enkle å montere.
Bærekonstruksjon i rustfritt stål gjør at kabinettene vil holde i mange år.
Dusjstang, slange og hånddusj medfølger.

80 x 80 x 195 cm
Art.nr 671630

90 x 70 x 195 cm

NÅ

Art.nr 671620

3.690,-

Dusj uten innlagt vann og
strøm
Les her hvordan du går frem for å få varmt
vann i dusjen, og i kranen på både badet
og kjøkkenet.

Før kr 4.490,-

70 x 90 x 195 cm
Art.nr 671610

Dusjkabinett
Aurora Round Black
NÅ

Stødig og solid dusjkabinett.
Doble skyvedører, og enkel
montering. Vegger i herdet
klart glass på 5 mm. Sortlakkerte aluminiumsprofilerer,
avtakbar front.

1.150,Før kr 1.350,-

Art.nr 551315

Dusjstang, slange og hånddusj
medfølger.

80 x 80 x 195 cm
Art.nr 671680

NÅ

4.490,Før kr 5.490,-
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SPAR 1.000,-

www.sunwind.no

Håndvask Easy
Portabel vask godt egnet til håndvask og tannpuss i anneks,
på utedoen eller campingen. Vasken leveres komplett med
tank for rent vann (19 liter), tank for avløp (24 liter) og kran
med fotpumpe. Muliggjør også håndvask på offentlig plass
der ikke annet er tilgjengelig.

Vann
Dusjkabinett
Dusjkabinett
Aurora
Aurora
Home
Home

SPAR 1.000,-

Hvit 90 x 90 x 205 cm

4.490
4.990,-

Aurora
Home
praktisk
6-kantet
form
med dusjsøyle integrert
Aurora
Home
harhar
en en
praktisk
6-kantet
form
med
Art.nr 671660
NÅ
i bakre integrert
hjørne. Skyvedør
og enkel
montering.
dusjsøyle
i bakre hjørne.
Skyvedør
og Vegger i herdet klart
glass
på 5 mm. Vegger
Hvit- eller
sortlakkerte
aluminiumsprofilerer,
avtakenkel
montering.
i herdet
klart glass
på
Før kr 5.490,bar Hvitfront.eller
Dusjstang,
slangealuminiumsprofiog hånddusj medfølger.
5 mm.
sortlakkerte
lerer, avtakbar front.
Sort 90 x 90 x 205 cm

Hvit 90 x 90 x 205 cm

Dusjstang, slange og hånddusj medfølger.
Art.nr 671660

NÅ

Art.nr 671670

SPAR 1.000,-

Før kr 5.990,-

Sort 90 x 90 x 205 cm
Art.nr 671670

SPAR 1.000,-

NÅ

4.490,4.990,Før kr 5.490,-

SPAR 1.000,-

NÅ

Før kr 5.990,-

Vannbøtte Polaris

Bedehuskjele Odd

Robust vannbøtte i rustfritt stål.

Romslig kaffekjele/bedehuskjele på 7 liter.

• 10 liter

• Praktisk for oppvarming av vann p å hytta

• Solid, med bunnring

• Kan brukes som kaffekjele

• Produsert i en svært høy rustfri stål
kvalitet som gir lang holdbarhet

• Produsert i rustfritt stål

• Godkjent for drikkevann

• Kan brukes på vedovn, elektrisk
ovn eller gassbluss

Art.nr 641225

Art.nr 400028

NÅ

849,Før kr 990,-

Hyttekjele Kjell

NÅ

345,Før kr 395,-

NÅ

Hyttekjele med tappekran som
rommer hele 25 liter.

499,-

• Stor kapasitet
• Passer til bruk på gass, vedfyrt
eller elektrisk koketopp

Før kr 599,-

Nyhet

• Kuleventil sikrer mot lekkasje
Art.nr 400025

Finn ytterligere teknisk informasjon på www.sunwind.no
Med forbehold om trykkfeil eller utsolgt. Frakt vil tilkomme i de fleste deler av landet.
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Badstue

Et badstuebad
er godt for både
kropp og sjel

NÅ

13.495,Før kr 14.495,-

SPAR 1.000,-

Harvia M3 vedfyrt badstueovn

Harvia 20 ES Pro vedfyrt badstueovn

Stilig varmer for små badstuer

En favoritt i hyttebadstuen

Harvia M3 er en klassisk og smakfullt designet
badstueovn som passer i mindre vedfyrte badstuer.
Badstuestein kommer i tillegg.

Harvia 20 ES Pro er en praktisk badstueovn med en
innebygd, lettbetjent vannbeholder på 20 liter.
Vannet varmes opp samtidig som ovnen fyres opp til
badstuetemperatur. Badstuestein kommer i tillegg.

• Passer i badstuer fra
4,5 - 13 m3

• Passer i badstuer fra 8 - 20 m3

• Effekt: 13 kW

• Effekt: 18 kW

Art.nr 675003

Art.nr 675179

NÅ

5.695,Før kr 6.295,-

Modulskorstein 1,5 meter
Komplett pakke til vedfyrte ovner
Innhold:
• 1,5 m isolert stålpipe med pipehatt,
valgfritt rustfri eller sort
• Regnkrage
• Takgjennomføring

Harvia Legend 150
vedfyrt badstueovn
Kraftovnen
Harvia Legend gir en helt unik
badstueopplevelse. Ovnens åpne
struktur gjør at hele badstueovnens ytre kan benyttes når
man kaster på vann. Dette gir et
behagelig fuktig badstuebad.
Badstuestein kommer i tillegg.
• Passer i badstuer fra 5 - 15 m3
• Effekt: 13 kW
• Nødvendig med separat
styreenhet
Art.nr 675024

NÅ

11.795,-

• 1 meter langt uisolert
røykrør
Regnhatt

KO M P L E T T

PAKKE

Regnkrage

Gjennomføringskrage

Rustfri
Art.nr
675299

NÅ

Sort
Art.nr
675408

NÅ

9.995,9.995,Før kr 11.495,-

SPAR 1.500,-

Før kr 11.495,-

SPAR 1.500,-

Før kr 12.995,-

Tegn din egen badstue i saunadesigneren på www.sunwind.no
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Badstue
Harvia Eco 60 elektrisk badstueovn

Harvia the Wall elektrisk badstueovn

Jevn, myk varme

Skandinavisk design i finsk kvalitet

Eco 60 er en kraftig ovn på 6 kW for familiebadstuen.
Med tre varmeelementer varmer Eco 60 opp din
badstue til ønsket temperatur – raskt og lydløst.
Badstuestein kommer i tillegg.

Denne populære ovnen i smakfull
design tar liten plass i badstuen.
Ovnen har bryterpanel med lys.

• Passer i badstuer på 5 - 8 m3
• Effekt: 6 kW
Art.nr 675060

NÅ

Badstuestein kommer i tillegg.
• Passer i badstuer på 3 - 6 m3
• Effekt: 4,5 kW
Art.nr 675439

NÅ

3.999,-

4.499,Før kr 5.195,-

Før kr 4.695,-

Harvia Virta Black elektrisk badstueovn
Robust og eksklusiv
Denne ovnen har en robust konstruksjon
og et stort steinmagasin som er adskilt fra
varmeelementene og som går ned langs
enhetens indre vegg.

Tips for deilige badstuebad

Badstuestein kommer i tillegg.

Følg QR-koden og få tips om temperatur
og fuktighet i badstuen, om kvalitet på
badstuestein og badstueduft.

• Passer i badstuer på 5 - 10 m3
• Effekt: 6,8 kW
Art.nr 675436

Harvia Cilindro elektrisk badstueovn

NÅ

11.999,Før kr 14.295,-

Lekkert design for en rimelig penge
Nyt et fuktig badstuebad selv ved lavere temperaturer.
Plasser ovnen der du måtte ønske – gjerne midt i rommet!
Badstuestein kommer i tillegg.
• Passer i badstuer på 6 - 10 m3
• Effekt: 6,8 kW

Cilindro PC 70
Art.nr 675333

NÅ

5.499,-

Badstuedør

Badstuedør

Badstuedør

Røkgrå

Varm bronse
Art.nr 675106

Klar
Art.nr 675107

Art.nr 675102

Før kr 6.295,-

Cilindro PC 70
hvit
Art.nr 675354

NÅ

5.990,Før kr 6.790,-

Harvia badstuedører
Produsert i spesialherdet glass
for å tåle høy temperatur og
vannsprut.
69 x 189 cm karmmål.

NÅ

4.195,Før kr 5.195,-

SPAR 1.000,-

Med forbehold om trykkfeil eller utsolgt. Frakt vil tilkomme i de fleste deler av landet.
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Toalett

Luktfri og hygienisk
toalettløsning

• Hygienisk og
brukervennlig

Med El-dorado forbrenningstoalett tar vi hyttekomforten et skritt lenger. Med dette
toalettet kan du få tilnærmet samme komfort som hjemme selv om hytta skulle
ligge milevis fra vann og kloakk. Toalettet forbrenner avfallet til miljøvennlig aske
ved hjelp av høy varme. Nødvendig med 230V, 10A kurs.

• Enkel tømming, kun
aske som sluttprodukt

Sunwind El-dorado Pro

• Trenger ikke vann eller
avløp, kun 230 volt.
Tillatt overalt.

Art.nr 720100

NÅ

23.900,-

• Høy kapasitet,
inntil 12 personer
per døgn

Før kr 25.995,-

• Enkelt å installere

• Høy kvalitet på alle
komponenter

• Energieffektivt
– lukket forbrenningskammer

• Enkelt vedlikehold,
«click and release»
på alle hovedkompo
nenter

Toalett på hytta uten
vann og avløp

• Nemko-, Semkoog Fimko-godkjent

Følg QR-koden og les mer
om El-dorado.

DIN FORHANDLER:

Finn din nærmeste forhandler: www.sunwind.no
Sunwind Gylling AS, Rudssletta 71-75, 1351 Rud • E-post: post@sunwind.no
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