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”Jag ville att designen av våra vedeldade 
badtunnor skulle reflektera den enkla, 

tidlösa elegansen som gör den vedeldade 
badupplevelsen så speciell”. 

- Fredrik Hofgaard, grundare och vd

OM OSS

Med våra vedeldade badtunnor kan 

vi dela med oss av vår livsstil till hem 

och trädgårdar över hela Europa. 

Det hela började år 2007. 

Inspirerade av vårt svenska arv, 

bestämde vi oss för att skapa ett 

premiumsortiment av vedeldade 

badtunnor, som kombinerar 

traditionell charm med innovativa 

lösningar.  

Idag är vi en av Europas ledande 

producenter och distributörer av 

vedeldade badtunnor. Från vår fabrik 

i Åmål levererar vi till kunder i 13 

olika länder. 
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Siffror och fakta 

SIFFROR OCH FAKTA 

Grundades år  

2007 

Produktionsplats  

Åmål 

Distribution  

13 marknader i Europa, inklusive 

Norge, Danmark och Storbritannien 

Årsproduktion  

3500 badtunnor 

Försäljningstillväxt 2019-2020 

130,60 %  

Anställda 

34 

Utmärkelser
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Vad är så speciellt med en 
vedeldad badtunna? 
För oss i Sverige är en vedeldad badtunna en del av 

bastukulturen. I motsats till de elektriska badtunnorna är 

Skärgårdstunnans vedeldade badtunnor utrustade med en 

kamin som värmer upp vattnet med endast ved och eld. Detta 

ger dig möjlighet att koppla av på avlägsna platser med familj 

och vänner till enbart ljudet av en sprakande eld. Våra 

förstklassiga badtunnor erbjuder en unik kombination av 

överlägsen komfort och elegant design. 



”Den digitala världen har blivit en så stor del 
av vardagen att vi nu söker efter vägar att 
vara frånkopplad och dela kvalitetstid med 
våra nära. Vi vill även tillbringa mer tid i 

naturen”. 
- Fredrik Hofgaard, grundare och vd
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Ta ett avbrott från den digitala världen och 
koppla av i naturen – en uppåtgående trend 
i dagens stressiga samhälle.  

ÅTERFÖRENAS MED NATUREN

Vedeldade badtunnor erbjuder ett välkommet avbrott från alla tekniska 

prylar som omger oss. Njut av att vara frånkopplad och umgås med familj 

och vänner i en vedeldad badtunna. En plats där du kan dela skratt, plaska 

runt eller bara koppla av. 

Inspirerade av våra kalla vintrar, vackra landskap och den gamla 

traditionen att hålla sig varm, skapade vi två premiummodeller av 

vedeldade bad. Dessa erbjuder dig möjligheten att skapa en 

semesterkänsla i din egen trädgård. 
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”Vedeldade badtunnor är en tradition vi 
verkligen värnar om, samtidigt som vi strävar 

efter att inkludera innovativa, 
framåttänkande lösningar till våra 

produkter”. 
- Eric Söder, projektledare produktutveckling
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Ett traditionellt koncept förenat med 
moderna och innovativa lösingar 

TRADITION OCH INNOVATION

Traditionella vedeldade badtunnor är 

eleganta i sin enkelhet. De värms upp 

med en vedeldad kamin, kräver ingen 

elektricitet och kan placeras på 

avlägsna, pittoreska platser som bara 

naturen kan erbjuda. Likväl strävar vi 

fortfarande efter nya möjligheter till 

förbättring. Med skarpt fokus på 

förstklassig kvalitet och innovation 

har Skärgårdstunnan höjt ribban 

inom badindustrin. Titta bara på vår 

Regalmodell, som var den första 

vedeldade badtunnan med en 

integrerad kamin och en öppen, 

ostörd badyta. Den 

unika cirkulationskaminen är fiffigt 

gömd mellan träpanelen och 

glasfiberkaret. Kaminen 

säkerhetsställer optimal effektivitet 

och värmedistribution, samtidigt som 

den ger mer plats för sällskap. 

För den som vill lägga till moderna 

finesser, kan alla Skärgårdstunnans 

vedeldade bad utrustas med ett urval 

av tillbehör som bubbelsystem och 

undervattensbelysning. 

”Med den integrerade kaminen har vi 
skapat en helg juten design som erbjuder 

en ren, öppen badyta”. 
-Mark Durville, försäljningschef 

Durville
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Två modeller – två storlekar – en unik upplevelse 

SKÄRGÅRDSTUNNANS PRODUKTER

ELEGANT 

Regalmodellen har en innovativ 

cirkulationskamin som optimerar 

värmeeffektivitet. Den öppna badytan erbjuder 

mer utrymme för familj och vänner.  

Vi använder enbart högkvalitativa material vid tillverkningen av 

våra förstklassiga badtunnor. Karet består av fem lager 

glasfiberarmerad härdplast, ett slitstarkt material med slät yta, 

som används till segelbåtsskrov. Kaminen är tillverkad av AISI 

rostfritt stål som säkerställer lång livslängd och hög prestanda.                   

Vi jobbar uteslutande med skandinaviska och europeiska 

leverantörer. Vårt produktionsteam i Åmål tillverkar två olika 

modeller av vedeldade badtunnor, som båda erbjuds i två 

storlekar.  

KL A S SISK 

Panelmodellen är inspirerad av traditionella 

vedeldade badtunnor. Den har en integrerad 

vedkamin, placerad i badvattnet så att det kan 

värmas upp direkt. 

2022.Skärgårdstunnan.Alla rättigheter förbehålls.



© 2017 Skargards Hot Tubs. All rights reserved.

Minnen som blir berättelser



13

MINNEN SOM BLIR BERÄTTELSER

Ta hem semesterkänslan  

Semestrar är kortlivade. Varför inte skapa en varaktig semesterkänsla 

i din trädgård, med ett eget spaområde inspirerat av vår kultur och 

traditioner? 

Koppla bort teknologin och koppla av i naturen 

Stäng av de elektroniska enheterna och glöm bort den stressiga 

vardagen. Lägg undan smarttelefonen och ta ett välkommet avbrott 

från den digitala världen. En vedeldad badtunna erbjuder möjligheten 

att fly från den hektiska vardagen och koppla av med nära och kära i 

den stillsamma naturen. 

Kronan på verket 

Ett tält? Absolut! Men inte utan lite extra glamour. Det är ett växande 

intresse för glamping runt hela världen. En vedeldad badtunna från 

Skärgårdstunnan är det perfekta komplementet för en lyxigare 

campingupplevelse. 

Vedeldade badtunnor runt om i världen  

Ute i det fria, under en stjärnklar himmel, på en bergssida eller 

bredvid en sjö. Våra vedeldade badtunnor hittas på de mest 

natursköna platserna runt om i världen – och erbjuder på så sätt 

möjligheten att upptäcka den vackra naturen på närmare håll.  

Början på många oförglömliga minnen…  
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Ladda ner material   
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https://www.dropbox.com/s/r8ujcm4czz9atg6/skargards_rojal_2.tif?dl=1
https://www.dropbox.com/s/79szht9afximumv/skargards_rojal-5.tif?dl=1
https://www.dropbox.com/s/qfm0p84pw2ntfa1/skargards_rojal_3.tif?dl=1
https://www.dropbox.com/s/snq3xrx0nw0emb3/Skargards%20Panel_2.tif?dl=1
https://www.dropbox.com/s/jsq89laneku9fc8/skargards_rojal_13.tif?dl=1
https://www.dropbox.com/s/0wtdenbd4eghi57/Skargards%20Regal%20with%20people_1.tif?dl=1


Ladda ner material   
Logopaket

Ladda ner material   

PRESSPAKET
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https://www.dropbox.com/s/y3ptuwn7bb6xabx/SKARGARDS_MODEL%20RAWS_Bild-150_1.tif?dl=1
https://www.dropbox.com/s/zllh7dexd0f2man/sk%C3%A4rg%C3%A5rdstunnan%20black%20on%20white.eps?dl=1
https://www.dropbox.com/s/7bmx8x3k2lwzm4c/Skargards%20Regal_3.tif?dl=1
https://www.dropbox.com/s/30tcalxzp2a0svs/skargards_rojal-6.tif?dl=1
https://www.dropbox.com/s/v0duq3fqtoo8usa/skargards_panel_1.tif?dl=1
https://www.dropbox.com/s/9ggxp6gz60jzjhe/skargards_rojal_14.tif?dl=1


KONTAKTINFORMATION

Skärgårdstunnan 

Industrigatan 12 

662 34 Åmål 

Telefon: +46 766 920 266 

E-post: carmen@skargards.com 

www.skargardstunnan.se 

Carmen Pietras  

Har du några frågor? 
Varmt välkommen att kontakta mig – jag hjälper dig gärna.  

© 2021 Skargards Hot Tubs. All rights reserved.

mailto:carmen@skargards.com
http://www.skargardstunnan.se


2022.Skärgårdstunnan.Alla rättigheter förbehålls.




