Handleiding
Tønsauna’s

Het is zover, de sauna heeft eindelijk zijn plekje
gevonden. Om te zorgen dat je zo lang mogelijk
optimaal gebruik kunt maken van jou sauna,
hebben we een handleiding gemaakt. Hierin
vind je tips voor het onderhoud en gebruik. We
raden je aan deze van te voren door te lezen,
zodat je weet hoe je het beste kunt omgaan
met de sauna. Wij van Welvaere hopen dat we
een prachtig stukje van scandinavië naar jouw
achtertuin hebben kunnen brengen.
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Saunakachels
Bij de aankoop van de sauna heb je de keuze gemaakt
voor een elektrische of houtgestookte kachel.

“omgekeerd stoken” genoemd. Bij deze methode
zorg je ervoor dat het meest brandbare materiaal
bovenop ligt en steek je de houtstapel van bovenaf
aan. Het voordeel hiervan is dat vanaf het begin
vrijwel meteen volledige verbranding ontstaat en
deze methode veel minder fijnstof uitstoot. Let er
op dat je 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 gevallen, zo voorkom je brandgevaar.

Elektrische kachels
De elektrische kachels moeten aangesloten worden
op krachtstroom. Ook de elektische kachels zijn
geschikt voor water opgietingen, dit maakt de
saunasessie nog intenser.
Houtkachels
Bij een houtgestookte kachel hoef je geen
elektriciteitsaansluiting te hebben voor de sauna,
maar een houtvoorraad. Bij een houtkachel moet
je rekening houden met een veilige afstand tussen
kachel en saunawand. Om te beginnen met het
opstoken van de kachel kan je het beste gebruik
maken van de Zwitserse methode, ook wel het

Bij het kiezen van nieuwe saunastenen moet je 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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Tips voor het maken van een vuurtje
1. Zorg dat het vochtpercentage van het
hout tussen de 15 en 22% zit;
2. Zet de aslade of eventuele luchttoevoer
volledig open;
3. Plaats het hout volgens de Zwitserse
methode: Plaats twee of drie blokken hout
plat op de bodem, met de gekloofde kant
naar boven toe. Je kunt hier eventueel,
afhankelijk van de ruimte, nog extra
blokken op leggen;

8. Je kunt de kachel weer bijvullen door
het as en de brandende houtblokken naar
achter te schuiven. Het nieuwe houtblok
leg je dan weer met de gekloofde kant
naar boven voor in de kachel, op deze
manier kan het nieuwe blok hout rustig
ontbranden.

4. Plaats een aantal kleine houtjes
kruislings op de grote houtblokken en leg
vervolgens een aanmaakblokje op dit hout.
5. Steek het aanmaakblokje aan;
6. Laat de kacheldeur een klein stukje
open staan, deze kun je sluiten als het
aanmaakhout goed vlam vat.
7. Laat de kachel rustig branden, je kunt
dit eventueel regelen door de aslade verder
open of dicht te schuiven.

Kijktip! Hottub kachel stoken

Onderhoud hout
Onderhoud binnen
Aan de binnenkant van de sauna hoef je niet veel te
onderhouden. Het hout mag niet bewerkt worden met
lak of verf. Doe je dit wel dan kan het hout niet meer
ademen en wordt de kans op rotten groter. Wanneer de
binnenkant van de sauna is bewerkt zal het vocht dat
ontstaat alleen via de ventilatie naar buiten kunnen
en hierdoor zal de kans op schimmels vergroten.

Sparrenhout
Wanneer de sauna van onbewerkt sparrenhout is
gemaakt, raden wij aan de sauna na ontvangst zo
snel mogelijk te behandelen met een lak of beits naar
keuze. Herhaal dit een of twee maal per jaar om de
maximale levensduur uit de sauna te halen. Doet je
dit niet dan kan het hout zwart worden en kunnen er
schimmels ontstaan.

Onderhoud buitenkant
Het hout aan de buitenkant onderhouden doe je door
de sauna jaarlijks te bewerken met olie of beits verkrijgbaar bij Welvaere. (Let op: geen verf of lak.) Het
hout moet ook aan de buitenkant kunnen ademen.
Het vocht wordt via het hout aan de buitenlucht
afgegeven. Als dit niet meer mogelijk is kan het hout
gaan rotten en vervormen.

Thermohout
Om de unieke kleur van thermohout te behouden kun
je de sauna het beste direct met een transparante
olie of beits bewerken. Doe je dit niet dan zal het hout
grijs worden. Ondanks dat thermohout in principe
minder onderhoud nodig heeft, raden we aan de
sauna eens per jaar te onderhouden.
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Hygiëne
De sauna wil je natuurlijk schoon en fris houden, maar
het is lastig te zien wanneer de sauna vies is. Wanneer
en hoe vaak je de sauna schoonmaakt is persoonlijk.

raden om de badkleding na elk saunagebruik uit te
spoelen en altijd in schone badkleding de sauna in
te gaan.

Om de sauna schoon te houden kun je:
•
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 jouw eigen sauna kun je natuurlijk zelf kiezen of
je gebruik wilt maken van badkleding. Hierbij moet
je wel bewust zijn van het zweet dat in de badkleding
trekt tijdens een saunasessie. Het is daarom aan te

•

Handige hulpmiddelen

•
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Een voetenbad bij de sauna maakt het
gemakkelijker om met schone voeten de sauna
in te stappen.
Snel afkoelen na een saunasessie is geen gedoe
met een dompelbad naast de sauna. Het bad is
gevuld met koud water, dit helpt bij het dalen van
de temperatuur van het lichaam.
De buitendouche is de meest gemakkelijke
manier om snel schoon te worden en af te koelen.

De Saunasessie
Nu ben je goed voorbereid en kun je volop gaan
genieten van jouw sauna. Natuurlijk willen we je daar
ook nog wel even bij helpen. Wellicht heb je deze tips
helemaal niet nodig of kun je ze juist goed gebruiken.

de sauna in gaat. Het afdrogen van de huid voor je
gebruik maakt van de sauna zorgt ervoor dat je goed
transpireert in de sauna. Een droge huid transpireert
namelijk beter dan een natte huid. Om deze reden
raden we aan een aparte handdoek te gebruiken die je
enkel voor de saunasessie gebruikt.

1. Voorafgaand aan een saunasessie kun je het beste
een warme douche nemen waarbij vuil van het
lichaam afspoelt en de poriën openen.

5. Als je de sauna ingaat kun je het beste gebruik
maken van badslippers. Voeten zijn aan de onderkant
extra gevoelig en een hete sauna vloer kan erg
onprettig aanvoelen op blote voeten.

2. Maak het haar nat, zodat het niet uitdroogt.
3. Voordat je de sauna in gaat kun je de voeten ook
nog even afspoelen met warm water om de overgang
van koude naar hete lucht minder groot te maken.

6. Leg een droge handdoek op de saunabank waarop
je plaats neemt. Het transpiratievocht dat je kwijt
raakt tijdens de saunasessie moet niet in het hout
trekken

4. Na het nemen van een warme douche is het
belangrijk dat je het lichaam afdroogt voordat je
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ontspannen. Verander niet te abrupt van positie. Je
lichaam heeft tijd nodig om aan de hoge temperatuur
te wennen en moet door de hitte harder werken.

7. Naar eigen voorkeur kun je liggend of zittend
plaatsnemen op de handdoek. Als je liever zit is het
voor de beste ervaring aan te raden om de voeten op
zithoogte te houden. Leg jouw benen dus plat op de
bank waar je op zit of trek je knieën naar jezelf toe.

Luister naar je lichaam wanneer je de sauna moet
verlaten. Blijf niet langer dan 15 minuten zitten.

Een saunasessie moet niet langer dan 15 minuten
duren. Zodra je aanvoelt dat het te heet voor je
wordt moet je de sauna verlaten en even afkoelen.
Dit betekent namelijk dat jouw lichaam zichzelf niet
meer genoeg af kan koelen.

9. Ga naar buiten, de frisse lucht in. De frisse
buitenlucht laat naast het lichaam, ook de longen
goed afkoelen.
10. Maak gebruik van een koude douche, het
dompelbad of een tuinslang om het lichaam verder af
te koelen en af te spoelen.

8. De laatste paar minuten voor je de sauna verlaat
kun je het beste rechtop gaan zitten met de voeten
naar beneden.

“Het is beter om een korte tijd intensief
te transpireren”

Geef jezelf rust. Praat niet te veel, focus puur op het
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Let op dat je begint aan de lichaamsuiteinden en
rustig richting naar het hart werkt. Door koud water
over jezelf heen te gieten train je jouw hart- en
vaatsysteem en verbeter je jouw weerstand.

13. Als je genoeg rust hebt genomen van de eerste
saunaronde kun je bovenstaand verhaal herhalen.
Vanaf ronde twee hoef je niet iedere keer opnieuw een
warme douche te nemen van te voren.

11. Neem eventueel een koud bad als je deze tot je
beschikking hebt. Indien je een hoge bloeddruk hebt,
moet je hier wel mee uitkijken.

Vergeet niet tussendoor genoeg te drinken en
voldoende tijd te nemen om weer af te koelen. Je kunt
bij een tweede of derde ronde er ook voor kiezen om
lager te gaan zitten of om de temperatuur in de sauna
iets te laten dalen.

12. Houd ongeveer 15 minuten rust om af te koelen
voor je terug de sauna in gaat.

Let er ook op dat je goed afkoelt voor je de
saunasessie beeïndigt en je weer aankleedt. Als je
niet genoeg bent afgekoeld, blijf je transpireren. Blijf
ook opletten dat je niet te veel afkoelt.

Wij raden je aan de voeten gedurende deze rusttijd
goed warm te houden, bijvoorbeeld door middel van
een warm bad. Dit bevordert de bloedsomloop, wat erg
belangrijk is na een intensieve saunasessie. Geef het
lichaam tijd om bij te komen.
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Opgieten
In jouw eigen sauna heb je natuurlijk niemand die
met een stoffen doek de stoom naar je toe wappert.
Dit is in een sauna thuis ook niet nodig. Doordat
de saunaruimte een stuk kleiner is dan in een
saunacomplex, valt de stoom al snel als een warme
deken over je heen.

Bij een opgieting is het vooral belangrijk om zelf je
grenzen te herkennen en rustig aan te doen. Laat de
warmte over je heen 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 versnellen, om in korte tijd extra veel zweet
te verliezen. Bij de opgieting giet je water of ijs met
een lepel over de hete stenen van de saunakachel
heen. Begin rustig en voel zelf aan wat je prettig vindt.
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Etherische olie
Wil je de opgieting nog intenser maken? Kies er
dan voor om een heerlijke geur aan het water toe te
voegen. Zoals munt, dennen of eucalyptus.

Let er altijd op dat je etherische oliën koopt die
gemaakt zijn voor saunagebruik. De flesjes geurolie
die gemaakt zijn voor de woonkamer zullen niet
oplossen in het water en kunnen brandbaar zijn.

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.

Gebruik van de olie
Meng de etherische olie met het opgietwater, een
verhouding van 10-20 milliliter olie per liter water. De
hoeveelheid olie die je zelf prettig vindt moet je even
ondervinden.

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.

Wanneer je met meerdere mensen in de sauna zit, of
een erg grote sauna heeft zul je natuurlijk meer olie
moeten gebruiken dan alleen in een kleine sauna.
Let extra op de hoeveelheid olie bij een saunasessie
waar kinderen aan mee doen.
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Garantie
Op onze Tønsauna’s zit een garantie van drie jaar.
Deze garantie geldt altijd op de werking van het
product en bij juist gebruik. Voor de complete
sauna geldt dat deze op een egale ondergrond staat
en gebruikt wordt waarvoor hij bedoeld is. Wanneer
je de sauna zelf opbouwt geldt de fabrieksgarantie,
wanneer wij de sauna installeren kunnen we een
garantie van drie jaar bieden.

er geen overmatig water over de stenen wordt gegooid.
Bij onze saunakachels geldt eerst de fabrieksgarantie
van Huum of Harvia. Op een Huum kachel zit standaard
4 jaar garantie vanuit Huum.
Een probleem kun je het beste melden via ons
serviceformulier op de website. Dit vind je op www.
welvaere.nl/klantenservice/

• Op het houtwerk aan de buitenzijde zit drie jaar
garantie. Deze garantie geldt alleen op de werking van
het hout en niet op het uiterlijk hiervan.

Om snel een passende oplossing te kunnen bieden
vragen wij het volgende:
1. Vermeld duidelijk jouw eigen gegevens met het
factuurnummer;
2. Beschrijf de klacht zo uitgebreid mogelijk;
3. Stuur altijd meerdere foto’s of filmpjes mee. Wij
krijgen dan namelijk een zo duidelijk mogelijk beeld
van het betreffende probleem.

• De garantie van drie jaar geldt ook op onze kachels
bij normaal gebruik. Dit houdt in dat deze op de juiste
manier is geïnstalleerd zoals door de producent wordt
geadviseerd. Deze op krachtstroom is aangesloten en
* Bekijk onze volledige garantievoorwaarden op
www.welvaere.nl/klantenservice/garantie/
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Veelgestelde vragen
Kunnen de elektrische kachels aangesloten
worden op 230V?
Nee, de saunakachels werken op krachtstroom. Je
kunt hiervoor het beste een aparte groep aanmaken.

Wat is een opgieting?
Een Löyly, Aufguss of Opgieting is een ritueel waarbij
water wordt verrijkt met essentiële oliën en dit met
een lepel op de kachel wordt gegoten. Hierna zal de
sauna langzaam vullen met een geurige stoom.

Hoe maak ik mijn sauna schoon?
De buitenkant van de sauna kun je gewoon afspoelen
met de tuinslang en je kunt hier eventueel gewoon een
schoonmaak sopje voor gebruiken. De binnenkant
kun je het beste schoonvegen. De bankjes zijn goed
af te nemen met een vochtig doekje zonder sop.

Hoe warm moet een sauna zijn?
Hoe warm de sauna moet zijn hangt af van jouw
eigen voorkeuren. Ben je een beginner dan kun je
bijvoorbeeld beginnen bij 75 graden en dit langzaam
steeds wat warmer maken. Ervaren saunagangers
zullen een sauna van 100 graden heerlijk vinden.
je kunt hierbij de luchtvochtigheid ook nog hoger
brengen door water op de stenen te gieten.

Kan ik water opgieten op de kachel?
Bij alle kachels zijn stenen in begrepen en hier kan je
water opgieten.
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