
 

      

  
Norge er landet i Europa med flest badestamper per innbygger  

Vedfyrte badestamper er en stor tradisjon i Norge – per innbygger er norske husholdninger de vanligste kun-

dene til den svenske fabrikanten Skargards. Med andre ord finnes det ikke noe annet land utenfor Sverige 

hvor en så stor prosent av befolkningen har sin egen oase av velvære levert av Skargards.  

Det svenske selskapet Skargards ble grunnlagt i 2007, og begynte med salg av vedfyrte badestamper til 

Norge i 2009. Siden den tid har salgene økt betydelig. I 2018 gikk 66 % av det nordiske eksport-

markedet til Norge. Det er flere grunner til den økende interessen. 



Vedfyrte badestamper har lenge vært en del av norsk og skandinavisk kultur, men Skargards begynte 

produksjonen av en førsteklasses serie laget av materialer med høy kvalitet og med et uttrykt fokus på 

design. Dette har gjort Skargards til den største produsenten av førsteklasses vedfyrte badestamper. 

Skargards grunnlegger, Fredrik Hofgaard, forklarer suksessen videre med norske vaner og livsstil, og 

dagens samfunn. « I Norge er det vanlig å ha en hytte midt i naturen », sier han. « Det er populært å 

installere vedfyrte badestamper på hytta, fordi de gir en flott måte å slappe av på som ikke har behov 

for strøm. Dette gjør at ingenting kan skje mens det ikke er noen hjemme. » 

  

Han mener også at måten dagens digitale teknologi har tatt over hverdagslivet på, er en annen viktig 

faktor. « Folk ser etter måter å virkelig koble av på, hvor de kan tilbringe kvalitetstid med sine 

nærmeste ». Vedfyrte badestamper gjør dette ønsket til virkelighet. De skaper en avslappende atmos-

fære som kan deles med familie og venner omgitt av naturen, og de kan også brukes på bærekraftige 

måter. 

Skargard planlegger å holde trenden gående ved å levere opplevelsen av førsteklasses vedfyrte bade-

stamper til enda flere hyttehager på tvers av Norge. 

Om Skargards 

Skargards har drevet med design, produksjon og distribusjon av sin førsteklasses serie av vedfyrte bade-
stamper siden 2007. Det svenske selskapet, nå en markedsleder i Europa, leverer sine produkter til 
kundenes dørstokker i 12 land inkludert Sverige, Norge, Danmark og Storbritannia. Innovative idéer, 
kvalitetsmaterialer og elegante design gjør at Skargards utmerker seg innen vedfyrte badestamper. Finn 
ut mer på https://www.skargards.com/no/. 

https://www.skargards.com/no/

