
 

 

      

  
Skärgårdstunnan har upplevt en ökad efterfrågan på vedeldade badt-

unnor under de senaste två åren

Under coronapandemin har många människor valt att lägga mer fokus på sin hemmamiljö. 

Skärgårdstunnan, en av Europas ledande tillverkare av vedeldade badtunnor, har märkt av denna trend 

på nära håll. Under 2021 såldes 135 % fler vedeldade badtunnor jämfört med 2019. Bara i Sverige har 

Skärgårdstunnans beställningar av vedeldade badtunnor ökat med nästan 50 % under samma period. 

Trenden var tydlig redan under 2020.

https://www.skargards.com/se/


”Vi har inte kunnat resa så mycket under de senaste två åren. Till följd av detta har det uppstått en öns-

kan att kunna ta hem semesterkänslan och skapa ett spaområde hemma”, förklarar Fredrik Hofgaard, 

grundare och vd.

På grund av höga ordervolymer, ökade produktionstiden för de populära vedeldade baden till 16 veckor 

under sommarmånaderna, som är den mest hektiska tiden på året. Skärgårdstunnan har nu vidtagit åt-

gärder för att kunna utöka produktionskapaciteten och kunderna kan därför förvänta sig kortare pro-

duktionstider det här året. Utöver den populära modellen Regal Dualburn® har även en ny modell, Re-

gal Standard lagts till produktsortimentet.

Skärgårdstunnan planerar både att fortsätta utöka sitt produktsortiment samt att etablera sig på nya 

marknader. Under 2021 lanserade Skärgårdstunnan den vedeldade badupplevelsen i Italien för första 

gången.

Om Skärgårdstunnan  

Idén till Skärgårdstunnan föddes år 2007 när tre unga svenskar bestämde sig för att skapa ett premiumsortiment av ve-

deldade bad med djupa rötter i den svenska traditionen. Sedan dess har Skärgårdstunnan blivit en av Europas största tillver-

kare av vedeldade bad. Våra bad tillverkas i en fabrik i Åmål, vid Vänern, och alla modeller kan kompletteras med tillbehör. 

Vi levererar idag till 13 olika länder och erbjuder leverans direkt till din dörr. Med ett orubbligt fokus på kvalitet och innova-

tion har Skärgårdstunnan blivit tongivande för branschen och ambitionen är att fortsätta så.


