
Saunakachel
HUGO sound

High 
Quality

HUGO
Masters of Wellness

Wat u moet weten over de HUGO Sound

Dit is de Mercedes onder de saunakachels maar dan voor een betaalbare prijs.

Wat maakt de HUGO Sound saunakachel zo uniek: 

Met de aanschaf van een HUGO Sound saunakachel koopt u een kwaliteitsproduct.
De saunakachel wordt in onze eigen fabriek in het oosten van Nederland geassembleerd en staat 
voordurend onder controle van onze technische dienst. 

Wij hebben met het ontwerp op alle details gelet zodat u een veilig en een betrouwbaar product 
koopt waarvan u jaren plezier van zult hebben.

U mag de HUGO Sound niet vergelijken met andere saunakachels in deze prijsklasse en zeker 
niet met de Chinese saunakachels waarvan men achteraf spijt krijgt en geen onderdelen voor te 
verkrijgen zijn.U kunt de HUGO sound zelfs niet vergelijken met de Harvia saunakachels.
Harvia is absoluut geen verkeerd merk, maar de HUGO Sound steekt nog weer ruim boven de 
Harvia kwaliteit uit in zijn prijsklasse.
 
Wij zijn er zo van overtuigd dat dit een kwaliteitsproduct is dat wij U een garantie geven van 5 jaar 
op fabrieksfouten. Hoe werkt de garantie? Mocht er onverhoopt wat defect zijn aan de saunaka-
chel stuurt u deze terug naar ons en onze technische dienst zal het dan repareren of wij sturen het 
onderdeel naar u op.

5 jaar garantie!

Zie volgend blad



Enkele verschillen:

De siliconenkabels in de Kachel zijn 2.5 mm² dik. Alle kabels zijn voorzien van z.g. geïsoleerde 
adereindhulzen zodat uw veiligheid gewaarborgd is want veiligheid staat bij het merk HUGO hoog 
in het vaandel.

Bij veel andere merken liggen de saunastenen tussen de verwarmingselementen. Als de saunaka-
chel wordt aangezet worden de verwarmingselementen roodgloeiend. En u weet als ijzer rood 
gloeiend wordt, kan men het (ver)vormen. En dat gebeurd ook in de saunakachel. 
Als de verwarmingselementen rood gloeiend zijn worden ze zachter en dan zullen de saunastenen 
naar onderen zakken en het verwarmingselement gaan vervormen. Dit gaat net zo lang door tot 
dat de elementen zó krom zijn, dat ze onder in de aansluiting kortsluiting veroorzaken. 
In de HUGO Sound hebben wij halverwege een rooster gemaakt waardoor de stenen niet verder 
kunnen zakken dan het rooster. Hiermee wordt kortsluiting door vervorming voorkomen. 
Allemaal weer voor veiligheid en duurzaamheid.

Ook treft u in het binnenwerk een verchroomde bekleding aan welke er voor zorgt dat de warmte 
kan reflecteren naar boven en niet naar de zijkant van de saunakachel. 
Zo wordt de energie optimaal benut. 

Bovenop de saunakachel is een schuin afdekscherm bij geleverd zodat de warmte meer richting 
de sauna gaat en niet richting de achterwand.

Niets leeft er eeuwig en dat geldt ook voor de verwarmingselementen. Mocht er onverhoopt een 
verwarmingselement defect gaan, dan is het vernieuwen slechts een kleinigheid.

De HUGO Sound is geschikt voor privé en klein zakelijk gebruik. Dit wil zeggen dat de HUGO 
Sound gemakkelijk 3 a 4 uren continue kan draaien per dag. Wil men een kachel welke van 
‘s morgens tot ‘s avonds moet draaien dan heeft u een professionele saunakachel nodig waar 
meer verwarmingselementen in zitten. De producten van HUGO zijn CE gekeurd.

Laat altijd een erkend installateur de saunakachel aansluiten zodat u veilig gebruik kunt maken 
van uw sauna.

Neem de saunakachel niet in een te groot vermogen maar ook niet in een te klein vermogen. 
Houdt de tabel aan welke u hieronder kunt zien.

De saunakachel is geschikt om er water op de gieten dmv een sauna pollepel.
Wat klanten ook ervaren als zeer prettig is onze sauna kruidenschaal ook van het merk HUGO.     
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De HUGO Sound is er in 6 uitvoeringen. 
Wij bouwen zelfs een saunakachel in 6 KW 230 volt 2 fasen.

Type S-45(230) S-60(230) S-45 S-60 S-80 S-90
Output kW 4.5kW 6.0kW 4.5kW 6.0kW 8.0kW 9.0kW

Voltage 230volt 230volt 400volt 400volt 400volt 400volt
Fasen aantal 2 2 3 3 3 3
Min. inhoud m3 3 5 3 5 7 8
Max. inhoud m3 6 8 6 8 12 14
Min. hoogte mm 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Aansluitkabel mm² 3x2.5 mm² 3x2.5 mm² 5x2.5 mm² 5x2.5 mm² 5x2.5 mm² 5x2.5 mm²

Zekering AMP 2x16 2x16 3x16 3x16 3x16 3x16

Breedte 440mm 440mm 440mm 440mm 440mm 440mm

Hoogte 600mm 600mm 600mm 600mm 600mm 600mm

Diepte 335mm 335mm 335mm 335mm 335mm 335mm

Stenen max. 15kg 
(excl.)

15kg 
(excl.)

15kg 
(excl.)

15kg 
(excl.)

15kg 
(excl.)

15kg 
(excl.)
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