
Elektryczny piec do sauny Harvia Legend kontynuuje historię tradycji fińskiej sauny i niezachwianej jakości 
produktów firmy Harvia i jest dostępny teraz w nowym rozmiarze! Kompaktowy piec elektryczny Legend 
napełnia saunę rodzinną prawdziwe delikatną parą. Rustykalny ruszt stalowy pieca Legend mieści na so-
bie sporą liczbę kamieni, co przyczynia się do wydania prawdziwie łagodnej pary. 

Masywna całość, uzupełniona o detale mistrza obróbki metalu, przyciągnie wzrok korzystających z sauny. 
Filarowy czarny piec elektryczny Legend wyposażonego dużą liczbę kamieni jest również spektakularną 
alternatywą pieca Integrowanego z ławkami sauny. Korzystając z obszernej oferty Legend, uczynicie Pań-
stwo z waszej sauny spójną całość. 

Wybierz solidny piec Legenda - od tego zaczynie się Twoja legendarna przygoda z sauną. 

Delektuj się delikatną parą powstałą z pieca  
Harvia Legend w kompaktowym rozmiarze!



Cyfrowy panel sterowania Xenio pozwala na wielostronne i łatwe korzystanie z 
sauny. Wszystkie jego funkcje są zintegrowane bezpośrednio z podłączonym do 
niego piecem Legend, co pozwala na łatwy montaż zarówno w nowych, jak i 
starych saunach. Podświetlane przyciski dotykowe na panelu sterowania Xenio 
umożliwiają sterowanie funkcjami sauny nawet w słabo oświetlonym otoczeniu 
sauny. Sterowanie temperaturą, oświetleniem i ustawiaczem czasu bezpośrednio 
ze sterownika. Funkcja ustawiania czasu umożliwia nagrzewanie sauny dokładnie 
w wybranym przez Państwo czasie. Panel sterowania można umieścić wewnątrz 
sauny, gdzie może również pełnić funkcję cyfrowego termometru. Model pieca XE 
pozwala na obsługę zdalną uruchomienia, a urządzenia zabezpieczające można 
łatwo podłączyć bezpośrednio do pieca.

Harvia Legend XE

Piec Legend E z oddzielnym centrum sterowania oferuje wielostronne możli-
wości przyłączenia do użytku domowego, a zwłaszcza profesjonalnego. Wybierz 
pakiet centrum sterowania sauną, który najbardziej Ci odpowiada z szerokiego 
asortymentu Harvia lub podłącz piec elektryczny Legend E do istniejącego cen-
trum sterowania. 

Harvia Legend E

Walory wyglądu elektrycznego pieca do sauny marki Harvia 
Legend Home dopełniane są przez kompatybilne akceso-
ria dodatkowe Legend. W bogatym asortymencie znajdziesz 
ścianki ochronne pieca, poręcze ochronne oraz kołnierz do 
zanurzenia pieca w ławce, które – oprócz efektownego wy-
glądu – zapewnią Twojej saunie dodatkowe bezpieczeństwo. 
Stosując akcesoria dodatkowe Legend, osiągniesz pełnię 
nadzwyczajnego przeżycia jakie stanowi kąpiel w saunie. 

Uzupełnij wyposażenie wnętrza swojej sauny 
akcesoriami dodatkowymi Legend

Model: PO110XE, PO70XE
Dimensions: width 325 mm, depth 325 mm, height 1080 mm, weight 18,5 kg

6,8/11 kW 6–18 m3 100 kg

Model: PO110E, PO70E
Dimensions: width 325 mm, depth 325 mm, height 1080 mm, weight 18,5 kg

6,8/11 kW 6–18 m3 100 kg

Osłona pieca
HPO3

1 x 
osłona ochronna 
HPO11

2 x 
osłona ochronna
HPO11



ZALECANE PRODUKT
(Dla modelu E)

Xenio CX170
sterownik

CX170XW WiFi 
sterownik

C170VKK
sterownik

ZWIĘKSZ INTENSYWNOŚĆ DOZNAŃ, KORZYSTAJĄC Z AKCESORIÓW 
DO SAUN LEGEND

Wiadro Legend
SASPO100

Chochla Legend 
SASPO101

Wieszak Legend
SASPO103

Termometr Legend
SASPO104

Lampa do sauny Legend 
SAS21107

Legend drzwi do sauny,
szary, brązowy, bezbar-
wny lub satynowy

ACCESSORIES

Kołnierz do 
osadzania HPO2

Osłona pieca
HPO3
Osłona pieca z 
lampkami 
diodowymi HPO3L

Osłona ochronna 
HPO11

Xenio WiFi
pakiet akcesoriów
CX001WIFI

Kamienie do sauny 
Vulcanite, AC3040 
(20 kg)

Kamienie do sauny
AC3000 (20 kg)

Wyłącznik   
bezpieczeństwa
SFE-D350

Sauna na wyciągnięcie ręki

Pobierz

Rozwiązania Harvia WiFi w połączeniu z aplikacją mobilną MyHarvia zo-
stały zaprojektowane, aby umożliwić bezpieczne i łatwe zdalne sterowanie 
sauną. Rozwiązania te umożliwiają zdalne włączanie pieca sauny i ste-
rowanie innymi funkcjami pozwalającymi zaoszczędzić energię — Twoja 
sauna będzie gotowa dokładnie wtedy, gdy tego chcesz. Czujnik drzwiowy 
to urządzenie zabezpieczające zawarte w pakiecie akcesoriów Harvia Xenio 
WiFi, które zapewnia bezpieczeństwo sauny podczas zdalnego sterowania. 
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