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Vedeldade bastuugnar 
Installations- och användarmanual 
 
Fornax VPR-14 
 
 
 

 

 
FORNAX VPR-14 

 
 
 
 
Bastuugnen måste installeras och användas i enlighet med nationella bestämmelser och de krav 

som framställs i denna manual. Om det framgår skillnader mellan nationella bestämmelser och 

denna manual är det nödvändigt att följa de krav som är striktast. 



Välkommen till Vilpra Sauna! 

Grattis till ditt val och välkommen till den växande användarbasen av Vilpra bastuugnar. Vi har gjort vårt absolut bästa gällande kvalitet, elegans 

och teknik för att våra produkter ska leva upp till dina förväntningar. Vänligen läs och bekanta dig med dessa bruksanvisningar före installation och 

användning av ugnen. Korrekt installation och användning hjälper dig att använda alla bastuugnens funktioner på ett bekvämt och säkert sätt, och 

säkerställer ugnens långa livslängd. Vi önskar dig många behagliga stunder i bastun! 

 

1. Innehåll i förpackningen 
 

 

 

 

1. Bastuugn 

2. Plugg 

3. Takplåt 

4. Bottengaller 

5. Skyddshandske 

6. Skorstensanslutningsrör L-0,15 m,  

Ø 115 mm 

7. Installations- och användarmanual 

 

 

 

2. Tekniska specifikationer 
Tabell 1 

 Fornax VPR-14 

Volym i basturummet, m3 7-13  

Bottengaller milt stål 

Antal rökröruttag 2 

Rökrörets diameter, mm 115 

Temperaturklasskrav på 
skorstenen 

T600 

Höjd + justerbara ben, mm 670 + 
0-10 

Bredd, mm 420 

Längd, mm 440 

Vikt utan stenar, kg 50 

Stenlast, kg 30-35 

Stenarnas storlek, cm Ø5-10 

Vattentankvolym, l - 

Maxlängd på ved, cm 34 

Max bränsle åt gången, kg 3,7 

Inställning av förbränningsluft 
Askpanna 50 mm 
öppnad 

 
  



3. Prestandadeklaration (Declaration of Performance, DoP) 
Tabell 2 

 
 



4. Installationsinstruktioner 

Bastuugnen måste installeras och användas i enlighet med nationella lagar och de krav som framställs i denna manual. Om kraven i nationella 

lagar och denna manual skiljer sig åt måste de striktare kraven följas. 

Bastuugnen är designad för att varma upp en bastu. Ändringar får inte göras på bastuugnen utan tillverkarens godkännande. 

 

4.1. Före installation 
 
4.1.1. Ugnens lämplighet för användning i bastu 

Kontrollera att ugnen är lämplig i bastun genom att hänvisa till basturummets maximala och minimala volym (Tabell 1). Uppvärmningen av bastun 

beror på volymen och väggmaterialen i bastun samt ugnens värmeoutput. Observera att icke-isolerade väggmaterial som tegelstenar, kakelplattor, 

betong och glas ökar värmekraven på ugnen. För att säkerställa tillräcklig värme med icke-isolerade väggytor (glas, betong, sten) måste 2 m3 

läggas till bastuvolymen vid uträkning. Om bastuväggarna är tillverkade av massivt virke multipliceras basturummets volym i kubikmeter med 1,5. 

 

4.1.2. Initial uppvärmning av ugnen utomhus 

Ramen på Vilpra bastuugn har målats med en värmeresistent färg. Under den första uppvärmningen kan den målade ytan börja ryka och avsöndra 

giftiga substanser. På grund av detta rekommenderar vi att ugnen värms upp utomhus vid den första uppvärmningen. Om uppvärmning utomhus 

inte är möjligt, säkerställ tillräcklig ventilation i bastun under den första uppvärmningen för att reducera dofter och skadlig rök. Den första 

uppvärmningen ska alltid göras utan stenar, och metallröret måste installeras på skorstensröret innan uppvärmning (minimum 2 m) så att den luft 

som krävs för uppvärmning skapas. Under den första uppvärmningen bör 1-2 omgångar ved brännas; således avlägsnas de giftiga medlen från 

ugnsytan. 

Den värmeresistenta färgen når sin slutliga hårdhet först under den första uppvärmningen. Före detta måste rubbning och torkning av den målad 

ytan undvikas och försiktighetsåtgärder vidtas vid flytt av ugnen. 

Ugnen kan leda till lukt av färg i bastun som dock försvinner efter en kort tid. 

 

4.1.3. Ventilation av vedeldad bastu 
Effektiv ventilation i bastun är ett krav för en njutningsbar bastustund. Traditionell ventilation kan uppnås genom att ha lufttillförsel nära golvnivån 
intill ugnen och genom att installera en ventil i taknivå, så långt från ugnen som möjligt. Själva ugnen cirkulerar luft effektivt och takventilen är därför 
bara nödvändig för att få bort fukt efter bastubadandet. 
Lufttillförseln i golvnivå förflyttar sig mellan den varma inre delen i ugnen. Den uppvärmda luften stiger genom ugnen och värmer upp bastun. 
Eftersom veden behöver rikligt med luft skapar brasan en sugkraft som leder till cirkulation med stigande drag i bastun. 
 
4.2. Skydd och minimum säkerhetsavstånd till brännbara material 
 
4.2.1. Minimum säkerhetsavstånd till brännbara material 

Bastuugnen måste installeras och användas i enlighet med nationella lagar och de krav som framställs i denna manual. Om kraven i nationella 

lagar och denna manual skiljer sig åt måste de striktare kraven följas. 

När ugnen placeras måste säkerhetsavstånden till bastuns strukturer övervägas för att förbygga 

brandfara och användarens säkerhet  

Under installation måste nedan nämnda säkerhetsavstånd till träväggar, bastubänkar och andra 

brännbara material hållas. 

Det minimala säkerhetsavståndet mellan ugnen och brännbara material (se Bild 1 och 2): 

- från ugnen till bakre väggen 500 mm; 

- från ugnen till sidoväggar 500 mm; 

- från ugnen till främre väggen 1000 mm; 

- från ugnen till taket 1430 mm.  

OBS! Elektriska apparater eller kablar får inte finnas inom ugnens säkerhetsavstånd 

Se sektion 5 i denna manual för specifika krav för installation av ugnen VPR-14 tillsammans med 

ett värmeskydd, skydd under ugnen och en skorsten med dubbla väggar. 



Frontvy 

 

 

Sidovy 

 

 

1. Brännbara material  

2. Bastuugn VPR-14 

3. Skorstensanslutningsrör L-0,15 m, Ø 115 mm (del av bastuugnen) 

4. Skorstenar med dubbla väggar d115/215, L-1 m (del av Vilpra skorstenssats)  

5. Skydd under ugnen 485x515 

 

4.2.2. Golvskydd 

Golvet måste skyddas med en metallplåt som placeras tätt mot golvet och ugnen. Skyddet framför 

ugnen måste nå 100 mm på båda sidor om ugnsluckan, och 400 mm framför luckan, se Bild 3. 

Rådande brandsäkerhetsdirektiv måste följas. Vid behov, kontakta brandkåren i ditt 

bostadsområde. 

 
 
 
 
 
 
4.2.3. Ugnsplattform 

Ugnen måste placeras på en stabil, icke-brännbar golvplattform. Grunden och golvstrukturen måste klara av ugnens vikt och förebygga överdrivna 

temperaturhöjningar i strukturen runt ugnen. Om bastun har ett trägolv måste en betongplattform med en tjocklek på 50 mm, eller Vilpra Sauna 

Protection, användas under ugnen. Allt kaklat golv måste, vid behov, skyddas före installation av ugnen. I detta syfte finns Vilpra Sauna Protection 

som accessoar för den vedeldade ugnen att köpa hos en Vilpra Sauna återförsäljare. 
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4.3. Installation av ugnen 
 
4.3.1. Justerbara ben 

De justerbara fötterna under ugnen hjälper till vid installation på en sluttande eller ojämn yta. Justerbarheten på benen är 10 mm. Säkerställ att 

ugnen är jämn och alla de justerbara benen står stabilt på golvet. 

 

4.3.2. Ugnsanslutning till skorsten 
 
Det finns ett rökgasutlopp för anslutning till skorsten både på ovansidan och 
baksidan av ugnen. En plugg är inkluderad i paketet att sätta i det oanvända 
utloppet, som måste förseglas ordentligt. För att ansluta ugnen till en skorsten, följ 
säkerhetsavstånden och skyddskraven i sektion 4.2. T600 temperaturklass 
rökutloppsrör, utloppsliner eller dubbla väggisolerade skorstenar måste användas. 
L-0,15 m, Ø 115 mm skorstensanslutningsrör genom vilket ugnen ansluts till 
skorstensutloppet är inkluderat med ugnen. Diametern på skorstenen får inte vara 
mindre än rökutloppets diameter på ugnen. Bäst är om diametrarna är lika. Ugnen 
lämpar sig inte för installation i ett gemensamt utloppssystem. Följ 
installationsinstruktionerna för skorstensprodukterna. Anslutningen av bastuugnen 
till skorstenen och skorstensinstallationen måste utföras av en kvalificerad 
installatör. För bästa prestanda rekommenderas installation av ett spjäll.  
Vi rekommenderar att använda Vilpra dubbla väggar DW50-M 
skorstenssats. Exempel på skorstensinstallation finns på Bild 2 och 4. 

Se sektion 5 i denna manual för specifika krav för installation av ugnen VPR-14 

tillsammans med ett värmeskydd, skydd under ugnen och en skorsten med dubbla 

väggar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4.3.3. Ändra öppningsriktning på luckan 

Ugnsluckans öppningsriktning går att ändra genom följande steg 1-4 (se Bild 5).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4. Bastustenar 

Se till att ugnen står plant och att alla justerbara ben står stabilt på golvet innan du lägger i bastustenar. 

Uppmärksamma valet av bastustenar. Vi rekommenderar stenar som är av konsekvent kvalitet och som både ordentligt och säkert passar för 

användning på ugnarna. Vid behov måste stendammet tvättas bort från bastustenarna innan de placeras i ugnen. Placera stora stenar i botten av 

stenutrymmet på ett sätt så att luft cirkulerar mellan stenarna. De små stenarna placeras på toppen eftersom de effektivt absorberar värme, även 

när de är längre från värmekällan. Antalet stenar, i kombination med värmen i bastun, påverkar hur fuktig bastun blir. En större mängd stenar och 

en lägre bastutemperatur genererar mer fukt. 

OBS! Använd inte keramik eller stenar som samlats utomhus på grund av möjlig erosion, nedbrytning och skadliga ämnen. 

 

  



5. Specifika krav för installation av ugnen VPR-14 tillsammans med värmeskydd, skydd 
under ugnen och skorsten med dubbla väggar 

 

Metoden för ugnsinstallation som beskrivs i denna sektion av manualen gäller endast ugnen VPR-14 när den installeras tillsammans med följande 

Vilpra Sauna-produkter: 

- Värmeskydd NP, s-1mm, 487x520, L-0,855m (Produktkod: 98-0231-4952-085-141-V); 

- Skydd under ugnen 485x515 (svart struktur) (Produktkod: 98-0018-4952-000-96B-V); 

- Skorstenar med dubbla väggar DW50 Sauna set CS d.115/215 (Produktkod: SET-CS-DW50 Sauna-115-V). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Värmeskydd Skydd under ugnen Skorstenarset med dubbla väggar 

 

5.1. Minimala säkerhetsavstånd till brännbara material 

Minimala säkerhetsavstånd (se Bild 6 och 7): 

- Till bakre vägg mätt från värmeskyddets yta 100 mm; 

- Till sidoväggar mätt från värmeskyddets yta 100 mm; 

- Till främre vägg mätt från ugnsluckans yta 1000 mm; 

- Till taket mätt från ugnens ovansida 1200 mm.  

 

 

 

 

1. Brännbara material  

2. Bastuugn VPR-14 

3. Värmeskydd 
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5.2. Ugnsanslutning till skorsten 

När du installerar och använder skorstenssatsen, följ installations- och bruksanvisningen för Vilpra Sauna skorstenssats. Exempel på 

skorstensinstallation visas i bild 7. 

 

 

Frontvy 

 

 

Sidovy 

 

 

1. Brännbara material  

2. Bastuugn VPR-14 

3. Skorstensanslutningsrör L-0,15 m, Ø 115 mm (del av bastuugnen) 

4. Skorstenar med dubbla väggar d115/215, L-1 m (del av Vilpra skorstenssats)  

5. Skydd under ugnen 485x515 

6. Värmeskydd 

 

5.3. Golvskydd 

 

Följ avsnitt 4.2.2 i denna handbok 
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5.4. Montering av värmeskyddet på skyddet under ugnen 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

1. Lossa skruvarna (8 bitar) genom att 
vrida dem 2 gånger moturs. 

2. Tryck ihop två sidor av 
värmeskyddet. 

3. Placera de monterade sidorna av värmeskyddet 
på skyddet under ugnen. Utskärningarna på 
undersidan av skyddet måste passa över de lossade 
skruvarna. Dra åt skruvarna (5 bitar) medurs. 

 

 

 

 

4. Placera ugnen mitt på skyddet under ugnen. 5. Tryck ihop den tredje sidan av värmeskyddet. Utskärningen på 
botten av sidan måste passa över de lossade skruvarna. Dra åt 
resten av skruvarna (3 bitar) medurs. 

 

 

 

 

 



6. Användning av ugnen 

Bastuugnen måste användas i enlighet med nationella lagar och kraven som framställs i denna manual. Om kraven enligt nationella lagar och 

denna manual skiljer sig från varandra ska de krav som är strängast följas. 
 

6.1. Bränsle 

Använd endast torra, naturliga träbitar som bränsle. Max bränslelast och längd på veden anges i Tabell 1 och Tabell 2. Ugnen får inte stoppas full 

med ved, undvik att överupphetta bastuugnen. Ved får inte förvaras i anslutning till ugnen, var extra uppmärksam på säkerhetsavstånden. 
 

6.2. Uppvärmning av ugnen 

OBS! Rengör ugnens bottengaller och töm askpannan varje gång innan bastun värms upp. 

OBS! Värm inte upp ugnen på ett sätt så att rökutloppsröret blir rött och ugnen överbelastas vilket kortar ner dess livslängd. 

OBS! Delar av ugnen, särskilt externa ytor, blir varma att röra vid när ugnen är igång, så var försiktig. Använd skyddshandsken som är inkluderad 

med ugnen för säker hantering. 

OBS! Värm inte upp ugnen utan stenar, förutom vid den första uppvärmningen utomhus. 

Placera den första omgången ved löst med den största vedpinnen i botten och de mindre på toppen i eldstaden. Placera tändved mellan veden 

och tänd på. Tillför nytt bränsle när brasan nästan har brunnit ner till glöd. 

Eldstaden måste vara stängd förutom vid tändning, påfyllning av bränsle och avlägsnande av restmaterial för att förebygga rök och lukt. 

Förbränningsluft tillförs till eldstaden och regleras med den utdragbara askpannan. Förbränningsluftinställningarna finns i Tabell 1. Ugnen är 

designad att vara som mest effektiv när luften i utloppet är som angivet i Tabell 2. Om skorstenen är för lång eller diametern för bred kan denna 

optimala inställning överskridas. Lufttillförseln kan anpassas genom att dra i askpannan eller använda ett spjäll om installerat. Kontinuerlig 

överdriven lufttillförsel kortar ner ugnens livslängd då ugnen överbelastas, och ugnen blir rödhet. 

Efter bastubadet rekommenderas det att en liten brasa hålls vid liv för att avlägsna fukt från ytorna i bastun. 

Vid soteld i skorstenen: 1. Stäng långsamt askpannan och ugnsluckan; 2. Kontakta brandkåren; 3. Försök inte släcka branden med vatten; 4. Efter 

en soteld måste skorstenen och ugnen ses över av en sotare innan de kan användas igen. 
 

6.3. Bastuvatten 

Rent, fräscht vatten lämpar sig för användning som bastuvatten. Säkerställ att vattnet alltid är av tillräcklig kvalitet: överdrivna mängder salt, kalcium, 

järn eller avlagring leder till korrosion och kortar nämnvärt ner ugnens livslängd. Järnhaltigt vatten kan bilda rostliknande fläckar på ugnsytan. Dessa 

kan avlägsnas med ett rengöringsmedel för rostfritt stål. 

OBS! Havsvatten får inte användas. Garantin för Vilpra Sauna bastuugn täcker inte skador till följd av användning av dåligt bastuvatten.  
 

6.4. Sanering av ugnsmiljön 

Sten- och metalldelarna i ugnen innehåller naturliga ämnen som påverkar bastuns renlighet och hygien. Det är typiskt för bastustenarna att 

försämras över tid. Små fina material kan även separeras från dem till följd av bastuvattnet. Ugnens pyrande och värme kan även göra att mineraler 

och metalldamm lossnar. På grund av dessa anledningar bör vita och lätta material hållas borta från ugnen. Det måste även säkerställas att kakel 

och golvytor tål frätande material, stora temperaturvariationer och att de hålls tillräckligt rena. De särdrag som nämnts ovan är naturliga funktioner, 

inte defekter, och täcks därför inte av garantin eller tillverkarens ansvar för skador. 
 

6.5. Underhåll av ugnen 

Ugnens skorsten samlar på sig sot och aska över tid, något som måste avlägsnas vid behov. Lokala bestämmelser för skorstenssotning måste 

efterlevas. Det är typiskt för bastustenar att de bryts ner långsamt. De måste därför staplas på nytt en gång om året, eller oftare om bastun används 

flera gånger i veckan. Samtidigt måste stenrester som samlas i stenutrymmet avlägsnas, och skadade stenar måste bytas ut mot nya. 

För att upprätthålla ett bra luftflöde måste skorstenen sotas regelbundet. Askpannan måste tömmas varje gång före upphettning av bastun så att 

luften genom askpannan kyler ner gallret, och för att säkerställa en lång livslängd. Det rekommenderas att det finns en separat askcontainer för 

askan. 

OBS! Den avlägsnade askan kan innehålla brinnande glöd, så ha askcontainern tillräckligt långt från känsliga och brännbara material! 

Det rekommenderas att borstade stålytor på ugnen torkas rena med ett multifunktionellt rengöringsmedel för att förebygga kalciumränder och 

rostliknande fläckar. 

 

 



7. Vilpra Sauna checklista 
1. Installering av ugnen och anslutning av skorsten:  

1.1. Använda endast anslutningskomponenter designade för detta syfte. 

1.2. Metallskorstenen får inte luta mot ugnen. Fäst metallskorstenen i bastustrukturerna. 

1.3. Ugnen får bara kopplas till en lämplig skorsten. 

1.4. Vid installation av skorstenen måste tillräckligt avstånd hållas till övriga strukturer, för att säkra att sotare kommer åt den. En ugn som är 
ansluten till skorstenen från ovan sotas från den bakre anslutningen, medan en ugn ansluten från baksidan sotas från anslutningen på ovansidan. 

2. Första uppvärmningen: Rök och lukter. 

2.1. Den första uppvärmningen av ugnen görs utan stenar, helst utomhus (med ett metallrör 2 meter i höjd), eller i en bastu som är tillräckligt 
ventilerad. Under den första uppvärmningen ska 1-2 omgångar ved brännas. 

3. Installera ugnen med hjälp av de justerbara benen. Säkerställ att alla benen står stabilt på golvet innan ugnen lastas med bastustenar. 

4. Bastustenar: Använd endast lämpliga, tvättade bastustenar framtagna för syftet. Lasta om stenarna en gång om året, eller oftare om bastun 
värms upp under längre perioder eller flera gånger i veckan. 

5. Om sidorna eller baksidan av ugnen blir överdrivet varma: 

5.1. Kolla skorstenslederna. 

5.2. Vid uppvärmning av ugnen, använd en lämplig mängd ved. Ugnen får inte vara fullastad med ved – en lämplig mängd är 1,5-3 kilo torrt trä 
åt gången, men inte mer än 5 kg/t för VPR-14 och 7,5 kg/t för VPR-22-WT. 

6. Askpannan måste tömmas och gallret rengöras varje gång innan uppvärmning av bastun. 

7. Bastuvatten: Använd helst bara rent, färskt dricksvatten. 

8. Om bastun står kall över vintern: 

8.1. Plocka ur alla stenarna från ugnen. 

8.2. Rengör stenutrymmet och gallret. 

8.3. Töm askpannan och vattentanken. 

9. Brandsäkerhet: 

9.1. Se till att installationen av ugnen är säker genom att granska de senaste instruktionerna från brandväsendet före installation. 

9.2. Kontrollera regelbundet att pluggen som stänger det oanvända utloppet sitter ordentligt (ovanpå eller på baksidan av ugnen). 

9.3. Rengör regelbundet ugnen, rökutloppanslutningen och skorstensutloppet och kontrollera att inget är blockerat innan ugnen tänds igen efter 
en längre period utan användning. 

9.4. Det rekommenderas att en kompetent ingenjör regelbundet utför underhåll på ugnen. 

 

8. Garanti 

Vlipra bastuugnar har en garanti från tillverkaren på 36 månader från köpedatumet. Garantin täcker tillverkningsfel. Skador som uppstår på grund 

av felaktigt bruk eller bruk som inte är i enlighet med instruktionerna täcks inte av garantin. 

 

9. För säkerhet 

Före installation av ugnen, granska uppdaterade säkerhetsavstånd och direktiv. 

Bastun får inte användas för att torka kläder eller som ett tvättrum. 

Var uppmärksam på den varma ugnen då stenarna och metalldelar blir brännande varma. Var uppmärksam på stigande rök för att förebygga 
brännskador. 

Vi rekommenderar att barn, funktionsnedsatta och sjuka personer hålls under uppsyn medan bastun används. Rör er varsamt runt i bastun då 
bänkar och golv kan vara hala. 

Gå inte in i bastun under alkoholpåverkan, drogpåverkan eller påverkan av andra berusande medel. 

Observera att dåligt lastade stenar i stenutrymmet är en brandfara. 

Täck aldrig över ugnen. 

 

 
Alla rättigheter förbehålles av UAB Vilpros pramone. All information i denna manual ägs av UAB Vilpros pramone. 
Kopiering eller distribution av informationen i denna manual utan skriftligt tillstånd från UAB Vilpros pramone. är förbjuden. 


