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Alla våra tillverkade värmare uppfyller den europeiska standarden EN 15821: 2010



Set till att ansluta aggregatet 
med röret ut genom taket (med 
användning av tätningsgummi). 
Ett väggrör kan ersättas med 
BOT-22RV. Utsidan, inre röret 
och ändlocken är gjorda i rostfritt 
stål, vilket gör att produkten 
är resistent samt bibehåller 
sitt utseende. Stålskorstenen 
tål stora temperaturskillnader 
och den högsta temperaturen 
är 600 °C. Inre diameter är 
115 mm. Skorstenen har en 
elegant lösning som är lätt 
att installera och är tänkt att 
användas främst för vedeldade 
aggregat, mindre braskaminer 
och vedeldade aggregat på 
separata bastubyggnader.

Gallret är en del av aggregatet, 
det finns i eldutrymmet och 
motverkar att ved faller i 
askfacket.

Nätet skyddar rökröret, ger 
ytterligare värme för bastun
och ökar också 
värmekilowatten. Rökrörets 
skydd gör att 
säkerhetsavståndet blir
betydligt kortare, eftersom 
värmestrålningen mestadels är 
från stenarna. Produkten är 
både elegant och praktisk. 
Den kan användas till alla 
rökrör upp till 150 mm, då 
nätet är 250 mm i diameter.

Skorstensset CHM-115

Gjutna galler för bastaggregatet. TR-135

Nät runt rökröret V-250

Mer information på Bauhaus hemsida 
www.Bauhaus.se

Ytterligare information på www.skamet.ee

Grill för varmrökning
GSS-200 XL

P-116 MGL
P-120 MGL

P-11620 RVGL
P-12025 RVGL

S-116 GL
S-120 GL

ÖVRIGA PRODUKTER FINNER NI PÅ 
BAUHAUS WEBSHOP.

Vattentanken är gjord i rostfritt 
stål. Vattentanken har 
toppöppning och har en kran 
som gör det enkelt och 
bekvämt att ta vatten till 
stenarna (vilket 
rekommenderas) och tvätt. 
Tanken monteras direkt 
ovanpå bastuaggregatet (ju 
närmre, desto snabbare blir 
vattnet varmt) Passar till alla 
vedeldade aggregat, där 
rökröret har en diameter på 
115 mm.

Öppen rostfri vattentank rund rökröret.
BOT-22RV (22 liter med kran)

Dubbelsidig mini bastuaggregat PS-110GL
(uppvärmningsbar i rum 5 m²-12 m²)

Modell PS-110GL passar 
mindre bastu. (t.ex. 
Cylinderbastu), Där det är 
begränsat med utrymme för 
ett bastuaggregat. Denna är 
Unik eftersom den har dubbla 
väggar på tre av sidorna, vilket 
gör att ytterligare 
säkerhetsskydd inte behövs. 
Brandskyddstaket är gjort av 6 
mm stål. Aggregatet fylls 
enkelt på med fast bränsle.

skamets bastu är handgjorda, högkvalitativa och med 
rökkanalskaminer producerade i estland. 
Vår värmeeffektindikator är hela 20% högre än det som krävs  
på eu-standarden. hög effektivitet då rökkanalen  är inbyggd så 
värmen inte går rakt ut i aggregatet. Med rökkanalsaggregatet 
blir det 100grader med ett fång vedträn.

alla skamets bastuaggregat gör att bastubadet blir en 
angenäm upplevelse. Värmen och effektiv luftcirkulation 
garanterar ett revligt bad




