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Exacta Sweden AB levererar allt 
för bastu, infra och ångrum. 

I Eskilstuna finns kontor, utställning och lager 

på cirka 4500 m². 

Härifrån levereras hela vårt produktsortiment.

Ovärderlig kunskap 
med över 50-års 
branscherfarenhet! 

1965-2015

EL AGGREGAT

VEDUGNAR

SKORSTENSPAKET

ÅNGGENERATORER

SPAMODULER 

INFRARUM

BASTURUM

UTOMHUSBASTU

STYRPANELER

GLASPARTIER

DÖRRAR & FÖNSTER

LJUDSYSTEM

BELYSNING

ESSENSER & TILLBEHÖR

Projekterar för både 

offentliga- och 

privata miljöer. 



Grand Hotell - STOCKHOLM
Quality Hotell Lapland - GÄLLIVARE
Gullmarsstrand Hotell & Konferens - 
FISKEBÄCKSKIL
Hedenlunda Slott, Spa & Konferens - FLEN
Marielund Gästgiveri - ÖREBRO
Sankt Jörgen Park Resort - GÖTEBORG
Hotell Toppen - STORUMAN
Varbergs Kurort - VARBERG
Centralbadet - STOCKHOLM
Marstrands Havshotell - MARSTRAND
Strömstands Badanstalt - STRÖMSTAD
Vilsta Sporthotell - ESKILSTUNA
Hälsokällan - LINDESBERG
Åkerblads Hotell & Gästgiveri - TÄLLBERG
Aquarena - SÖDERHAMN
Färna Herrgård & Spa -SKINNSKATTEBERG
Aurora Spa Camp Ripan - KIRUNA
Eriksberg Vilt & Natur - TRENSUM
Nolhagahallen - ALINGSÅS
Midgårdsvallen - MÄRSTA
Ystads Saltsjöbad - YSTAD
S.A.T.S. - KARLSKRONA
Kosta Boda Art Hotel - KOSTA 
Elite Plaza Hotell - MALMÖ

REFERENSER
Exacta är stolta över att ha levererat produkter till 

bastu- och badanläggningar över hela Sverige. 
Nedan följer ett urval av dem. Kontakta oss så 

berättar vi mer, och tar fram den lösning som passar 
för just ditt  aktuella projekt.

Quality Hotell Lapland

Interiör Ventura



Laava/Magma

Bastuaggregat med imponerande design och funktion.
Anpassade för dig med höga ambitioner och krav på kvalité. 

Förstklassiga aggregat med 
välbeprövad teknik. Med 
stenmagasin ofta över 100 kg som 
lagrar värme, och ger möjlighet 
till mjuka och ångfyllda bastubad. 
Komplettera med stenkassett 
och keramisk sten, som förlänger 
elementens livslängd, och 
som underlättar vid underhåll.

AGGREGAT

El aggregatmodeller i
många olika utföranden. 

Aggregat kan också 
specialbyggas efter behov.

Modeller anpassade för  
offentlig miljö med dagligen 

långa driftstider. 

Cilindro ProIKI Tower Monolith

Välj den av fyra modellalternativ 
som passar bastun bäst.  Stilrent 
utförande i svart eller stål.  Finns 

med eller utan ångfunktion.

Modulo, ett hållbart aggregat 
för krävande miljöer. 



Qube

Concept R/Concept R Combi

Att kombinera två eller flera aggregat ser inte bara 

imponerande ut, det gör det möjligt att anpassa 

aggregatet efter dina behov. Tillsammans med 

lämplig styrpanel kan man kombinera flera aggregat 

för uppvärmning av stora basturum, och även lägga 

till en ångfunktion. Detta kan manövreras via fjärrstart 

och automatiska funktioner.

• Automatisk säkerhetsavstängning.

• Combiversion med automatisk 

vattenpåfyllnad.

• Aggregatskydd i trä (Lind & Valnöt).

• Yttermantel i tre skikt ger en låg yttemperatur.

• Snabb uppvärmning och enkelt underhåll då 
elementen är separerade från stenmagasinet.

• Konstruerad för att skydda elementen från 
vatten.

• Designen tillåter en fristående placering i 
basturummet. 

• Lång livslängd på värmeelement och aggregat.

• Innovativ design tillverkat helt i rostfritt stål.

Max 80 °C



IR-värmen i infrarum har samma välgörande egenskaper som i basturum. Med 
fullspektrum element krävs dessutom ingen föruppvärmingstid, och den ger en 
behaglig stålningsvärme som lindrar vid exempelvis rygg- och ledbesvär. 

Infrapaneler monteras 
utanpåliggande, medan de 
högeffektiva infraelementen 
fälls in i väggar och tak. Dessa 
kompletteras med skyddsram 
i svart, rostfritt eller trä.

Infrapaneler och element kan 
användas i kombination med 
bastuaggregat.

Montagefärdiga 
”plug & play” 

infrarum!

Infraelement mellan 350-1300 W.

Vi hjälper till med effektberäkning 
och kundanpassade lösningar.

INFRA



SPA MODULER & ÅNGA

Modulerna är tillverkade i XPS, extruderad polystyren, och passar 
såväl privat- som offentlig miljö. Ett starkt lättviktsmaterial som värms 
upp vid kroppskontakt ,alternativt kyls ned snabbare än exempelvis 
betongkonstruktioner. De levereras färdiga tillsammans med nödvändigt 
fästmaterial för att sedan kläs med kakel eller mosaik. 

Kompletta spa- och ångrumslösningar. Använd måttanpassade tak- och 
väggmoduler, duschar i olika former för att skapa anpassade lösningar för 
just ditt unika projekt. Fungerar även utmärkt för poolkontruktioner.

I ångrumssortimentet finns sittmoduler i olika standardstorlekar eller 
som måttanpassat. Till detta även ett brett utbud av ånggeneratorer och 
styrpaneler som kan kombineras med doft-, ljud- och ljusupplevelser.

Vilstolar kan levereras
med inbyggd uppvärmning.

  
Skapa 

fantastiska 
och hållbara 
spamiljöer!

Ånggenerator 
med styrpanel.Duschmoduler



Standard 
och 

måttanpassade 
dörrar, samt 

glaspartier för 
offentlig miljö!

I sortimentet finns mer än 20 måttanpassde interiörmodeller, 
anpassade för alla typer av bastu. 

Interiören kan levereras med kraftig stödbenssats försedda med justerbara fötter. 
Anpassade för offentlig miljö innebär att interiören har limmats och skruvats med 
rostfri skruv. Sittytor är urlyftsbara för enkelt underhåll, och kan levereras inoljade 
och klara att tas i bruk. För omgående leverans finns färdiga interiörmoduler i 
värmebehandlad asp med standardmått. Vår projektavdelning hjälper till med tips 
och råd, och ger ritningsförslag.

INTERIÖRER



BELYSNING Bastubelysning med fiber och LED är en driftsäker lösning 
med obegränsade möjligheter. Produktsortimentet sträcker 
sig från lagerförda standardpaket till kundanpassade 
fiberlösningar. Passar som belysning i tak, interiör och tillbehör 
i bastun, relaxen eller ångrummet. 

Föreställ dig tindrande stjärnor, vintergatan eller ett norrsken i 
blandade färger. Bara fantasin sätter gränser!

Olika typer av linser, 
kristaller, armaturer och 
ljuslister kan användas för 
att skapa en stämningsfull 
belysning.

LED-projektor med 
ljusfiberpiska.



PRO C & D

Harvia Xafir -  en lättanvänd och stilren styrpanel med pekskärm.  
Klarar upp till 17 kW ellaggregat eller Combi. Passar både i privat- som i 
offentlig bastu. I den över 200-sidiga produktkatalogen finner man hela 
sortimentet av styrpaneler. Beställ den gratis, eller ladda ner den digitala 
versionen från www.exacta-sweden.com.

Testa vår ProNet app!

Med en ProNet- app kan 
man styra sin bastu från 
nästan var som helst!

Pro-seriens styrpaneler tillverkas av högkvalitativa komponenter, och med den 
har du tillgång till den senaste teknologin. Panelerna passar både offentlig- och 
privat miljö. Fjärrstart och justerbar drifttid upp till 24 timmar är bara några av 
fördelarna. 

Med Pro-panelen kan man styra bastuns temperatur, och tillsammans med ett 
Combiaggregat också justera önskad fuktighet. För riktigt stora bastur 
kompletteras det med effektboxar efter behov. Pro-seriens styrpaneler 
har också ett gränssnitt som gör det möjligt att ansluta till ett intelligent 
fastighetsstyrningssystem. 

Enheten Autodose består av en en styrknapp för 
vatten och en för vatten/doftblandning. Enheten kan 
både automatiseras eller brukas manuellt.

Sitt eller ligg på laven i lugn och ro, ett knapptryck 
och vattnet fräser till på bastustenarna.
Optimalt för badinrättningar då man kan dra nytta av 
jämn luftfuktighet och det säkra sättet att kasta bad. 

 

Genom att komplettera med en ProNet-box, och uppkoppling via ett nätverk, kan 
man kontrollera bastuns alla funktioner genom en smartphone eller dator. Boxen 
möjliggör även styrning av två bastur. 

STYRPANELER



PANELER, LISTVERK & LAVE

Exacta har ett omfattande sortiment av panel, listverk och lavevirke för omgående 
leverans. Samtligt material håller A-kvalité (Gran har AB-kvalité och kvist förekommer). 
Paneler och lavevirke kan beställas från 1,5 - 3,0 meter. Standardlängder på  lister och 
lavefronter är 2,1 och 2,4 meter.

Supi bastuskyddsprodukter kan brytas i alla färger enligt NCS - färgskala.

De populäraste materialen är natur asp, värmebehandlad asp och al. Utöver det 
finns specialpaneler och lavevirke som mörk värmebehandlad al, ceder, Radiata 
Pine och okantad al. Ändspontad panel finns i flera utföranden i al, asp, och även så 
den svartlaserad Taikan.

Det är viktigt att man behandlar bastuns panel och lave med anpassade 
produkter. Behandlingen skall göras innan bastun tas i bruk. Supi panelskydd och 
Supi bastulaveskydd ger ett ökat fukt- och smutsavvisande skydd. Behandling och 
rengörning bör upprepas regelbundet och vid behov.  Vid rengöring använd Supi 
bastutvätt som verkar desinficerande, lätt blekande och är skonsamt mot interiören.

Färgsätt bastun 
med Supi-bastulasyr!



exacta
-Allt för din bastu!

Exacta Sweden AB
Bastubacken, Stenkvista

635 19 Eskilstuna
Sweden

Tel. +46 (0)16 13 70 00
Fax. + 46 (0)16 13 77 66
mail@exacta-sweden.com
www.exacta-sweden.com


