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graag veel plezier mee wensen.
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Elektrische kachel
Bij de aanschaf van uw sauna heeft u de keuze gemaakt

KACHELGEBRUIK

voor een elektrische of houtgestookte kachel.
Bij een elektrische kachel heeft u stroom nodig. Voor
optimaal gebruik kunt u het beste zorgen dat er
krachtstroomop een aparte groep beschikbaar is in uw
achtertuin.
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Harvia Vega.
Dit is de standaard kachel bij onze sauna’s. Deze
kachel is gemakkelijk op te hangen aan de saunawand
door middel van het bijgeleverde rek. Deze kachel is
te bedienen aan de zijkant en kan via de timer op tijd
ingesteld worden.

Huum Hive.
Deze kachel wordt op de grond van uw sauna
gemonteerd en hoeft dus niet tegen de wand aan te
hangen. Vanwege de positionering van de stenen aan
de buitenkant van de kachel moet de kachel geplaatst
worden op een veilige afstand van het hout. Deze kachel
kunt u bedienen middels een aan de wand gemonteerde
thermostaat en een afstandsbediening.
Sauna
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Houtkachels
Bij

een

houtgestookte

kachel

hoeft

u

geen

elektriciteitsaansluiting te hebben voor uw sauna, maar
een houtvoorraad. Bij een houtkachel moet u rekening
houden met een veilige afstand tussen kachel en
saunawand. Om een vuur te beginnen kunt u het beste
beginnen met kleine houtblokjes of aanmaakblokjes.
Daarna kunt u de kachel het beste volledig gevuld
houden met hout voor een optimale opwarmtijd. Let
er op dat u de aslade een stukje open zet om trek van
de kachel te genereren. Controleer na gebruik altijd of
er geen smeulende stukjes hout buiten de kachel zijn

De houtkachels die wij bij onze sauna’s aanbieden zijn

gevallen, zo voorkomt u brandgevaar.

de Harvia M2 en de Huum Hive Wood. Beide kachels
zijn voorzien van een glazen deurtje waardoor het vuur
in de gaten gehouden kan worden.
Bij het kiezen van nieuwe saunastenen moet u letten
op de kwaliteit van de steen. Saunastenen hebben
nogal wat temperatuurs- en vochtigheidswisselingen te
verduren. Stenen die niet geschikt zijn voor in de sauna
kunnen onprettige dampen of geuren afgeven of zelfs
exploderen.
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HOUT ONDERHOUD

Onderhoud buitenkant
De buitenkant onderhouden doet u door de sauna

Onderhoud binnen

jaarlijks te bewerken met olie of beits. (Let op: geen

Aan de binnenkant van de sauna hoeft u niet veel te

verf of lak.) Het hout moet ook aan de buitenkant nog

onderhouden. Het hout mag niet bewerkt worden met

kunnen ademen. Het vocht wordt via het hout aan de

lak of verf. Doet u dit wel dan kan het hout niet meer

buitenlucht afgegeven. Als dit niet meer mogelijk is kan

ademen en wordt de kans op rotten groter. Wanneer de

het hout gaan rotten en vervormen.

binnenkant van de sauna is bewerkt zal het vocht dat
ontstaat alleen via de ventilatie naar buiten kunnen en

Het hout van een sauna werkt altijd en dus zal een

hierdoor zal de kans op schimmels vergroten.

verflaag snel barsten of loslaten. Wilt u uw sauna toch
een unieke kleur geven, dan kunt u hier een toned oil voor

De saunabanken kunt u eventueel een keer per jaar

gebruiken. De basis van deze olie is lijnzaad en u kunt

opschuren. Na het opschuren van de saunabankjes kunt

deze olie in 7 verschillende kleuren krijgen. Dit is een

u deze uitspoelen, het water kunt u weg laten lopen

duurzame olie die bestand is tegen UV-stralen. U kunt

door het afvoerputje die in al onze sauna’s zit.

ook gebruik maken van finishing tar olie. De finishing
tar trekt in het hout en gaat rotten en schimmels tegen.
Deze waterafstotende olie geeft uw sauna een donkere
look. (Ook te koop in de bouwmarkt.)
Voordat u de buitenkant van de sauna bewerkt met een
olie of beits kunt u de sauna het beste licht opschuren.
Zorg dat het hout bij het bewerken droog en stofvrij is.
Sauna
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Sparrenhout

Thermohout

Wanneer uw sauna van onbewerkt sparrenhout is

Een sauna gemaakt van thermohout heeft iets minder

gamaakt, moet u de sauna na ontvangst zo snel mogelijk

onderhoud nodig. Om de unieke kleur van thermohout

behandelen met een lak of beits naar keuze. Herhaal dit

te behouden kunt u de sauna het beste direct met een

een of twee maal per jaar om de maximale levensduur

transparante olie of beits bewerken. Doet u dit niet dan

uit uw sauna te halen. U kunt voor uw sparrenhouten

zal het hout grijs worden. Ondanks dat thermohout

sauna een beits of olie met een leuke kleur kiezen. Als

in principe minder onderhoud nodig heeft, raden we

u een sauna van sparrenhout heeft, dan kunt u dat het

u aan uw sauna eens per jaar te onderhouden. Goed

beste elk jaar behandelen om de langste levensduur te

onderhouden van uw sauna zorgt namelijk voor een

genieten. Doet u dit niet dan kan het hout zwart worden

langere levensduur en langer genieten van uw sauna.

en kunnen er schimmels ontstaan.

Natuurlijk hangt dit af van de locatie waar uw sauna
zich bevindt.
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HYGIENE
Uw sauna wilt u natuurlijk schoon en fris houden, maar
het is lastig te zien wanneer de sauna vies is. Wanneer
en hoe vaak u uw sauna schoonmaakt is aan u.
Om uw sauna schoon te houden kunt u:
•

De saunabanken regelmatig afnemen
met een licht vochtige doek, zonder enig
schoonmaakmiddel;

•

De sauna altijd met schone voeten betreden;

•

Een goede douche nemen voor het
saunagebruik;

•

Op een handdoek plaatsnemen.

In uw eigen sauna kunt u natuurlijk zelf kiezen of u
gebruik wilt maken van badkleding. Hierbij moet u zich
wel bewust zijn van het zweet dat in uw badkleding trekt
tijdens een saunasessie. Het is daarom aan te raden om
uw badkleding na elk saunagebruik uit te spoelen en
altijd in schone badkleding de sauna in te gaan.
10

1. Voorafgaand aan een saunasessie kunt u het beste

DE SAUNASESSIE

een warme douche nemen waarbij vuil van het lichaam
afspoelt en de poriën openen.

Nu bent u goed voorbereid en kunt u volop gaan genieten

2. Maak uw haar nat, zodat het niet uitdroogt.

van uw sauna. Natuurlijk willen we u daar ook nog wel
even bij helpen. Wellicht heeft u deze tips helemaal niet

3. Voor u de sauna in gaat kunt u uw voeten ook nog

nodig of kunt u ze juist goed gebruiken. Wij willen u er

even afspoelen met warm water om de overgang van

in ieder geval niet van onthouden.

koude naar hete lucht minder groot te maken.
Sauna
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4. Na het nemen van een warme douche is het belangrijk
dat u zich afdroogt voordat u de sauna in gaat. Het
afdrogen van uw huid voor u gebruik maakt van de
sauna zorgt ervoor dat u goed transpireert in de sauna.
Een droge huid transpireert namelijk beter dan een natte
huid. Hiervoor raden we u aan een andere handdoek te
gebruiken dan de handdoek die u in de sauna gebruikt.
5. Als u de sauna ingaat kunt u het best gebruik maken
van badslippers. Voeten zijn aan de onderkant extra
gevoelig en een hete sauna vloer kan erg onprettig

u plaats gaat nemen. Het transpiratievocht dat u kwijt

aanvoelen op blote voeten.

raakt tijdens uw bezoek aan de sauna moet niet in het

6. Leg een droge handdoek op de saunabank waarop

hout trekken.
7. Naar eigen voorkeur kunt u liggend of zittend
plaatsnemen op de handdoek, als u liever zit is het
voor de beste ervaring aan te raden om uw voeten op
zithoogte te houden. Leg uw benen dus plat op de bank
waar u op zit of trek uw knieën naar u toe.

HET IS BETER OM EEN KORTE TIJD
INTENSIEF TE TRANSPIREREN.
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Een saunasessie moet niet langer dan 15 minuten
duren. Zodra u aanvoelt dat het te heet voor u wordt
moet u de sauna verlaten en even afkoelen. Dit betekend
namelijk dat uw lichaam zichzelf niet meer genoeg af
kan koelen.
8. De laatste paar minuten voor u de sauna verlaat kunt
u het beste rechtop gaan zitten met de voeten naar
beneden.
Geef uzelf rust. Praat niet te veel, focus puur op het
ontspannen. Verander niet te abrupt van positie. Uw
lichaam heeft tijd nodig om aan de hoge temperatuur te
wennen en moet door de hitte harder werken.

DOE DUS RUSTIG AAN EN GENIET!
Luister naar uw lichaam wanneer u de sauna moet
verlaten. Blijf niet langer dan 15 minuten zitten.
9. Ga naar buiten, de frisse lucht in. De frisse buitenlucht
laat naast uw lichaam, ook uw longen goed afkoelen.
Sauna
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10. Maak daarna gebruik van een tuinslang of koude

11. Neem eventueel een koud bad als u deze tot uw

douche om uw lichaam verder af te koelen en af te

beschikking heeft. Indien u een hoge bloeddruk heeft,

spoelen.

moet u hier wel mee uitkijken.

Let hierbij op dat u begint aan de lichaamsuiteinden

12. Houdt ongeveer 15 minuten rust om af te koelen

en rustig richting uw hart werkt. Door koud water over

voor u terug de sauna in gaat.

u heen te gieten traint u uw hart- en vaatsysteem en
verbeterd u uw weerstand.

Wij raden u aan uw voeten gedurende deze rusttijd
goed warm te houden, bijvoorbeeld door middel van

GENIET VAN DE TEMPERATUUR.

een warm bad. Dit bevorderd de bloedsomloop, wat erg
belangrijk is na een intensieve saunasessie. Geef uw
lichaam tijd om bij te komen.
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13. Als u genoeg rust heeft genomen van de eerste
saunaronde kunt u bovenstaand verhaal herhalen.
Vanaf ronde twee hoeft u niet iedere keer opnieuw een
warme douche te nemen van te voren.
U moet niet vergeten tussendoor genoeg te drinken en
voldoende tijd te nemen om weer af te koelen. U kunt
bij een tweede of derde ronde er ook voor kiezen om
lager te gaan zitten of uw sauna tot een iets lagere
temperatuur te laten dalen.
Let er ook op dat u goed afkoelt voor u de saunasessie
beïndigd en u zich weer aankleed. Kleding is over het
algemeen minder ademend en als u niet genoeg bent
afgekoeld blijft u transpireren. Blijf ook opletten dat u
niet te ver afkoelt.

HET IS NIET DE BEDOELING DAT U
OVERVERHIT RAAKT.

Sauna
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OPGIETEN

versnellen, om in korte tijd extra veel zweet te verliezen.
Bij de opgieting giet u water of ijs met een lepel over

In uw eigen sauna heeft u natuurlijk niemand die met

de hete stenen van de saunakachel heen. Begin rustig

een stoffen doek de stoom naar u toe wappert. Dit is in

en voel zelf aan wat u prettig vind. Bij een opgieting is

een sauna thuis ook niet nodig. Doordat de saunaruimte

het vooral belangrijk om zelf uw grenzen te herkennen

een stuk kleiner is als die in een saunacomplex, valt de

en rustig aan te doen. Laat de warmte over u heen

stoom al snel over u heen als heerlijk warme deken.

komen en geniet. Koel achteraf goed af en zorg voor een
verfrissend drankje of een stukje fruit.

Een opgieting is bedoeld om het openen van de poriën te

Sauna
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ETHERISCHE OLIE
Wilt u uw eigen opgieting nog intenser maken? Kies
er dan voor om een heerlijke geur aan het water toe te
voegen. Zoals munt, dennen of eucalyptus.
Geuroliën ofwel etherische oliën zijn een manier om
je sauna-ervaring te upgraden. Etherische oliën zijn
geurende vloeistoffen gewonnen uit planten. Ondanks
dat ze wel als olie bestempeld worden, bevatten ze
geen vetten.
De

zuivere

en

natuurlijke

oliën

hebben

een

therapeutische werking die de gezondheid bevorderen.
Wanneer men etherische oliën gebruikt in de sauna,
worden de geurmoleculen extra goed in ons lichaam
opgenomen via de goed geopende poriën. Naast een
helende werking zorgen de geuren ook voor puur genot.
Let er altijd op dat u etherische oliën koopt die gemaakt
zijn voor saunagebruik. De flesjes geurolie die gemaakt
zijn voor de woonkamer zullen niet oplossen in uw
18

TOP 5 Etherische olien

water en kunnen brandbaar zijn.
1. Lavendel
Meng de etherische olie met uw opgiet water met een

Naast versterking van het immuunsysteem zorgt de

verhouding van 10-20 milliliter olie per liter water. De

aromatische plant voor een kalmerend effect en kan

hoeveelheid olie die u zelf prettig vindt moet u even

het een ontspannende werking hebben op verkrampte

ondervinden. Wanneer u met meerdere mensen in de

spieren of andere vormen van kramp.

sauna zit, of een erg grote sauna heeft zult u natuurlijk
meer olie moeten gebruiken dan in uw eentje in een
kleine sauna. Let extra op de hoeveelheid olie bij een
saunasessie waar kinderen aan mee doen.
2. Kamille
Kamille heeft een verzachtende werking op de huid en
een ontspannende werking bij spanning en stress. Het
stimuleert een goede nachtrust en verlicht buikkrampen
en migraine.

Sauna
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3. Munt

neus. Ook deze olie opent de luchtwegen en laat het

Muntolie verminderd zwellingen, hoofdpijn, verlaagt

slijm loskomen. Daarnaast heeft het een ontspannend

koorts en stimuleert zweten. Ook de luchtwegen

effect en verzacht het zenuw- en spierpijn.

profiteren van de helende werking van munt.
Wees voorzichtig, te veel muntolie kan huidirritaties

5. Rozemarijn

veroorzaken.

Rozemarijnolie kan helpen om de bloedsomloop te
stimuleren en wordt vaak ingezet bij verkoudheid,

20

4. Eucalyptus

vermoeide spieren en griep. De olie zuivert het lichaam

Eucalyptusolie wordt onder andere gebruikt voor het

en het verheldert de geest, waardoor je je snel weer een

verminderen van hoesten, niezen en een verstopte

stuk fitter voelt.

GARANTIE

Op al onze sauna’s bieden wij 2 jaar garantie.
•

De garantie dekt geen fouten die typisch zijn
voor hout. Dit geldt bijvoorbeeld voor verkleuring,
veranderen van de luchtvochtigheid, barsten,
uitzetten en dergelijke. U kunt dit tegengaan door
het hout op de juiste manier te behandelen

•

De garantie dekt geen normale slijtage.

•

De garantie dekt geen schade veroorzaakt door
verkeerd gebruik.

Sauna
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PROBLEMEN

Wij vinden het heel erg belangrijk dat u na de levering

Wanneer u deze stappen uitvoert krijgen wij een zeer

heerlijk kunt genieten van uw aankoop en ultiem kunt

uitgebreid beeld van het probleem.Wij kunnen op deze

ontspannen.

manier het beste een passende oplossing bieden.
Wanneer u ons mailt met een probleem streven wij

Treedt er een probleem op omtrent uw aankoop? Twijfel

ernaar om tijdens onze openingstijden binnen 24 uur te

dan niet om contact met ons op te nemen, wij lossen dit

reageren met een passende oplossing.

probleem namelijk graag met u op!

VRAGEN

Een probleem kunt u het beste melden via de mail (info@
welvaere.nl). Om een snelle en passende oplossing te
bieden vragen wij het volgende van u:

Het is natuurlijk mogelijk dat u naderhand toch nog een
vraag heeft. Het is altijd mogelijk om contact met ons op

•
•

Vermeld duidelijk uw gegevens met het

te nemen. Wij beantwoorden ook na de aankoop graag

factuurnummer en het type hottub;

alle vragen die u heeft over het aangekochte product.

Beschrijf het probleem dat u ervaart zo duidelijk
mogelijk;

•
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Stuur altijd meerdere foto’s of filmpjes mee.

Het Team

van

Welvaere

wilt u nog maals

veel plezier van uw nieuwe sauna wensen.

We

hopen dat u er veel van zult genieten en

helpen u graag nog eens met uw wellness
wensen!
Sauna
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Amersfoortseweg 96
3862 NE, Nijkerk
welvaere.nl
info@welvaere.nl
0342712032

