
Saunabarrel by Modis

Hoe het begon...

Omdat een eigen sauna ons een aange-
name vorm van ontspanning leek, zijn we 
een vijftal jaar geleden op zoek gegaan 
naar een tuinsauna die ook esthetisch een 
meerwaarde zou betekenen voor onze tuin. 
Zo ontdekten we het idee van de saunabar-
rel, een sauna in de vorm van een ton. Niet 
alleen origineel, maar ook functioneel. Door 
de ronde vorm is er een natuurlijke con-
vectie van warmte. De warmte stapelt zich 
niet op in de hoeken waardoor de sauna 
sneller opgewarmd kan worden. Na zelf 
uitgebreid gebruik gemaakt te hebben van 
de saunabarrel besloten we het product 
te commercialiseren. In eerste instantie 
gebeurde dit via een website, maar al snel 
werd besloten om deel te nemen aan ver-
schillende beurzen. Via deze weg hoopten 
we nog meer mensen kennis te laten maken 
met ons unieke concept. 

Bedrijfsvisie 

Omdat we een kwalitatief hoogstaand  
product wensen aan te bieden produceren 
wij enkel saunabarrels in Canadese rode 
ceder. Ceder is een duurzaam product wel-
ke bestand is tegen  weer en wind en een 
aangenaam aroma verspreidt. Bovendien 
hoeven onze klanten hun saunabarrel niet 
in te oliën of te verven. Ceder vraagt immers 
geen onderhoud en zal na verloop van tijd 
een grijze patine krijgen. De verwachte 
levensduur van ceder ligt tussen de 50 en 
60 jaar. Hetzelfde concept in een goedko-
pere houtsoort zoals lariks of den zal heel 
wat minder duurzaam zijn. Omwille van 

deze reden hebben wij ervoor geopteerd 
onze saunabarrel enkel te produceren in 
Canadese rode ceder. Ons team verzorgt 
zowel de productie, promotie, verkoop als 
montage van de saunabarrel. Alleen op 
deze manier kunnen wij erop toezien dat 
onze klanten voldoende geïnformeerd wor-
den en er ten allen tijde een degelijk product 
wordt afgeleverd. ‘Saunabarrel by Modis’ 
wordt steeds ter plaatse gemonteerd. Dit 
kan zowel gebeuren door onze mensen als 
door de klant zelf. 

Kennismaken met de saunabarrel? 

Onze website 'www.saunabarrel.be’ geeft 
de belangrijkste eigenschappen van onze 
saunabarrels weer. Nader kennismaken 
met ons product kan door een afspraak te 
maken om een bezoek te brengen aan onze 
wellnesscorner te Tielt welke is uitgerust 
met een hout gestookte saunabarrel. Om 
de sfeer en charme te kunnen opsnuiven 
van een hout gestookte saunabarrel zorgen 
wij er steeds voor dat de kachel tijdens uw 
bezoek opgestookt is.

Verder geven wij op geregelde tijdstippen 
open-tuindagen en zijn we terug te vinden 
op diverse tuinbeurzen. Deze evenementen 

worden steeds aangekondigd op onze web-
site. Wie automatisch op de hoogte wenst 
gehouden te worden van onze activiteiten 
kan zich hiervoor steeds inschrijven op 
onze nieuwsbrief. 

Verwarming 

De saunabarrel wordt uitgerust met een 
elektrische kachel of een houtkachel. Een 
hout gestookte kachel zorgt ervoor dat de 
sauna op een half uurtje tijd een tempera-
tuur tussen de 80 en 90 graden Celsius 
weet te bereiken. De sauna hoeft uiteraard 
niet perse zo warm te zijn. Is 60 à 70 graden 
Celsius voor u voldoende, dan zal de op-
warmtijd minder dan een half uur bedragen. 
De kachel opstoken doet u met aanmaak-
blokjes en droog brandhout welke ook in 
een open haard of houtkachel binnenshuis 
gebruikt kan worden. Een elektrische kachel 
is eenvoudig in gebruik. Gewoon even een 
knopje omdraaien en de kachel doet de 
rest. Het is  wel zo dat de opwarmtijd bij 
gebruik van een elektrische kachel iets 
langer duurt.  U dient er rekening mee te 
houden dat de sauna er zo'n anderhalf 
uur over doet om een temperatuur tussen 
de 70 en 75°c graden Celsius te bereiken. 
Een saunabarrel die beschikt over een 

Een unieke kijk en blik achter de schermen van de saunabarrel 

102



103

hout gestookte kachel kan overal geplaatst 
worden omdat er geen extra aansluiting 
dient te worden voorzien. Velen zijn het er 
daarnaast over eens dat de aangename 
warmte en de charme van het brandend 
vuur het saunabaden nog aangenamer 
maakt. Wanneer u een saunabarrel met 
elektrische verwarming wenst te plaatsen 
dient u een kabel (doorgaans 220V & 
36AMP) te voorzien op de plaats waar de 
saunabarrel moet komen. 

Modellen 

De diameter van onze barrels is altijd 217 
centimeter. Deze diameter is noodzakelijk 
omdat men recht zou kunnen staan in de 
sauna. Daarnaast zijn de banken op deze 
manier breed genoeg om comfortabel 
op te kunnen liggen. De lengte van een 
‘Saunabarrel by Modis’ varieert tussen de 
150 en 420 centimeter. De kleinste model-
len van 150 en 180 centimeter zijn minder 
courant omdat de meeste klanten toch 
kiezen voor de mogelijkheid om languit op 
de banken te kunnen ontspanenn. In deze 
kleine modellen is dat helaas niet mogelijk. 
De 240 centimeter saunabarrel is één van 
onze twee meest courante modellen. In 
deze saunabarrel kan men met 2 personen 
voluit liggen of met 4 tot 6 personen zitten. 
Kenmerkend voor dit model is het ‘petje’, 
een half afdakje. De populaire 300 centi-
meter saunabarrel heeft dezelfde sauna-
ruimte als z’n broer van 240 centimeter, 
maar is uitgerust met 2 buitenbankjes. 
Een 360 centimeter saunabarrel is het vol-
gende model. Dit model wordt standaard 
opgedeeld in een  saunaruimte van 240 
centimeter en een kleedruimte van 120 
centimeter. Het grootste standaardmodel 
waarover we beschikken is 420 centimeter 
en heeft werkelijk alles in huis. Denk hierbij 
niet alleen aan een saunaruimte van 240 
centimeter, maar ook aan een kleedruimte 
van 120 centimeter en een terrasje van 60 
centimeter. Omdat wij onze saunabarrels 
zelf produceren zijn  variaties mogelijk op 
de hierboven opgesomde standaardmodel-
len. Het is op deze manier bijvoorbeeld 

perfect mogelijk om de saunabarrel uit te 
rusten met 2 raampjes aan beide zijden 
van de kachel. 

Kachels 

Alle saunabarrels, behalve deze van 150 
centimeter (altijd uitgerust met een elektri-
sche kachel) kunnen uitgerust worden met 
een houtkachel of een elektrische kachel. 
Beide kachels zijn voorzien van sauna-
stenen welke eens ze voldoende warm zijn 
kunnen opgegoten worden met water om 
op deze manier de luchtvochtigheid te ver-
hogen. Saunabarrel by Modis maakt in zijn 
saunabarrels steeds gebruik van kachels 
van het merk “Harvia” welke eveneens vaak 
zijn terug in professionele sauna's. Sau-
nabarrel by Modis rust alle saunabarrels 
standaard uit met de nodige accessoires 
om op een aangename manier een sauna-
bad te kunnen nemen. Denk hierbij aan 
een lepel, een emmer, een zandloper, een 
hygro-thermometer en hoofdsteunen. 

Waar kan de saunabarrel  
geplaatst worden? 

De saunabarrel steunt naargelang de lengte 
op 2 of 3 balken. Deze balken dienen steeds 
op een verharde ondergrond te staan. Denk 
hierbij aan een stukje stabilisé, een terras, 
beton, etc. Wanneer een klant bij ons een 
saunabarrel bestelt stellen wij steeds een 
sokkelplan ter beschikking zodat onze klan-
ten weten wat er minimum aan verharding 

dient te worden voorzien. Daar de sauna-
barrel ter plaatse gemonteerd wordt kan hij 
ook weer afgebroken worden. De saunabar-
rel verplaatsen is dus in principe zonder pro-
bleem mogelijk. Daar hij niet onlosmakelijk 
verbonden is met de plaats waar hij staat is 
een bouwvergunning overbodig. Bij twijfel 
adviseren wij de plaatselijke bevoegde 
instanties te raadplegen.

Prijskaartje en service

Doorgaans kosten onze meest courante 
saunabarrels tussen de 8.500 en 10.500 
euro incl.  BTW. In deze prijs zijn eveneens 
de verwarming, alle toebehoren alsook 
levering en montage ter plaatse door ons 
team inbegrepen. Wie wenst te besparen 
kan de saunabarrel ook als zelfbouwpakket 
aankopen. De leveringstermijn bedraagt 
zo'n 4 tot 6 weken. Alle saunabarrels wor-
den steeds op bestelling gemaakt. Enkele 
dagen voor de levering krijgen onze klanten 
een uitgebreide fiche met informatie over 
het saunabaden, en de saunabarrel in het 
algemeen. Klanten die kiezen voor een 
zelfbouwpakket kunnen rekenen op een 
fotohandleiding en telefonische assistentie 
indien nodig.             n
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