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Kaminen kommer från Harvia. Skorstenen har 10 års  
garanti, är rostfri och brandisolerad , har en 22 liters  
vattenvärmare som tar tillvara på spillvärmen. Skorstenen 
går inne i bastun, därför har vi en energieffektivare bastu 
som kan hålla värmen i timmar efter att man slutat elda. 
Bastun torkar då och även det bidrar till det goda klimatet. 

Vi samarbetar med följande företag: 
Bryggkompaniet i  mälardalen, Nordiska flytbryggor, Easyfloat, Bohena 



1998 började A&B SM HB att tillverka och sälja den egendesignade och 
konstruerade Runda Bastun med inglasad veranda. Genom åren har vi  
levererat Bastutunnor till många nöjda kunder i Sverige, Finland, Italien,  
Belgien, Thailand och USA. Byggmaterialet som används är specialhyvlad 
och spontad gran av högsta kvalité från norra Finland. Leveranstiden är  
ca 3 veckor eller enligt överenskommelse. Designen är patentskyddad.  
Nu har vi även försäljning i Tyskland, se www.rundesauna.de 

Vi har nöjda kunder i nedanstående länder 

Mobila bastuflotten fälls ihop till 2,4 * 4,2 m vid vägtransport och är  
4,8 * 4,2 m utfälld, se video på www.bastutunnan.se 

Inget avlopp behövs för utomhusbruk, 
genom det väl uttänkta och testade 
trallgolvet utan botten under får man 
avrinning och ventilation. Inget vatten 
samlas så bastun har alltid ett fräscht 
klimat och ingen dålig lukt eller mögel 
bildas. 

Bastun levereras i byggsats med  
alla delar färdigbyggda, det enda 
som behövs vid monteringen är, 
skruvdragare hammare och vatten-
pass, ingen yrkeskunskap behövs, 
lättföljda intruktioner i form av bild-
spel medföljer.  

Vi lämnar alltid kvalitetsgaranti och att bastun är byggd enligt brandmyndig-
hetens bestämmelser. Leverans sker direkt från fabrik hem till kunden i paket 
med monteringsfärdiga delar 
 
Bastun går att beställa i ett antal mått efter ert önskemål och det finns ett  
antal olika tillbehör som exempelvis bäddmekanism så du kan göra din  
bastu till gäststuga med 1 till 4 bäddar. Läs mer på vår hemsida där också 
prislisa finns. 

Orginalbastun för upp till 8 pers 
Diameter    220 cm 
Total längd:   330 cm 
Verandadjup:   115 cm 
Bastudjup:   198 cm 
Golvbredd:   120 cm 
Väggtjocklek:      28 mm 
 
Andra standard längder är ex-
empelvis 150 cm och 230 cm. 
Bastun går också att få för upp 
till 12 personer, då med en 
längd om 3,9 m och 2,4 m i  
diameter. 
 
Delbetala bastun i upp till 60 
månader via Nordea Finans. 

Vi säljer även Catmarina flytande villor 

och Soumi båtar 


