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Wolvega, 14 april 2018
Betreft: Uitnodiging voor de lancering van de allereerste professionele op houtpellets gestookte
saunaverwarming.
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Geachte bestuursleden en leden van de VNSWB,
In het kader van de energietransmissie heeft saunaverwarmingsfabrikant Narvi Finland in
samenwerking met de Suomen Groep (importeur van Narvi in Nederland) en WellnessProfs (ProDealer
van Narvi) de afgelopen jaren gewerkt aan saunaverwarmingssystemen die het gebruik van fossiele
brandstoffen achter zich laten. Op maandag 3 juni en donderdag 6 juni is Narvi Finland en de Suomen
Groep te gast bij WellnessProfs om de Narvi P voor het eerst aan de wereld te presenteren waarna de
Narvi P definitief beschikbaar is voor de saunabranche.
De volautomatische Narvi P zal in meerdere vermogens tot modules van 80kW beschikbaar zijn. Door
meerdere systemen in te zetten kunnen zelfs (opgiet)sauna’s in groot formaat volledig verwarmd
worden door de Narvi P.
Waarom stoken op houtpellets?
Pellets zijn korrels van geperst zaagsel, dus schoon hout zonder toevoegingen. Het lage vochtgehalte
laat houtpellets makkelijk branden en volautomatisch ontbranden. Houtpellets geeft een schone
verbranding met minimale uitstoot.
Narvi heeft in nauwe samenwerking met de Suomen Group en WellnessProfs wereldwijd een primeur
op het gebied van professionele saunakachels gestookt op houtpellets. Wij verwachten dat de pellet
saunakachel de komende jaren de gasgestookte saunakachels in veel buitensauna’s zal gaan
vervangen. De overheid wil het gebruik van fossiele brandstoffen zoals (aard)gas fors gaan
terugdringen en uiteindelijk in 2050 volledig aan banden leggen. Dit klinkt nog ver weg, maar de door
ons geproduceerde PYRAMID (Piramide) gasverwarmingssystemen gaan zo maar ruim 30 jaar mee!
Daarnaast is de verwachting dat de (belastingen op) gastarieven de komende jaren zullen stijgen als
motivatie om over alternatieve brandstoffen na te denken. Vanzelfsprekend blijven wij de PYRAMID
systemen gewoon leveren en onderhouden.
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Overstappen naar elektrische sauna-verwarmingssystemen ligt voor de hand. Ook elektrische
saunasystemen maken wij geschikt voor zwaar intensief gebruik tot aan saunaverwarming voor opgietsauna’s toe. De vraag is alleen of uw netbeheerder en u als onderneming het totaal benodigd
vermogen aan elektriciteit beschikbaar heeft. Bij nieuwbouw kan hier in ontwikkeling al rekening mee
gehouden worden. Bestaande ondernemingen kunnen voor forse uitdagingen komen te staan.
Het verwarmen op biomassa zoals houtpellets kan dan een goed alternatief zijn als saunaverwarming.
U mag een saunakachel op houtpellets zien als een geavanceerde saunakachel op stukhout.
Geavanceerd omdat de Narvi P in tegenstelling tot de stukhoutkachel, volautomatisch temperatuur
gestuurd is en gevoed wordt uit een buffer, al of niet via een transportleiding. De Narvi P is zelfs op
afstand uit te lezen, voorzien een scala aan veiligheidsvoorzieningen en (soms met wat aanpassingen)
te koppelen aan een GBS (gebouw beheers systeem).

Uitnodiging
Wij nodigen directie, managers en hoofden van de technische dienst van wellness-berdrijven en
leveranciers en bouwers van wellness-faciliteiten graag uit om op maandag 3 juni of op donderdag 6
juni 2019 vanaf 11:00 uur de presentatie van de Narvi P bij te wonen. Deze dagen staan in een Fins
karakter waarbij wij (Narvi Finland, de Suomen Groep en WellnessProfs) in kunnen gaan op al uw
vragen tijdens een doorlopend programma. Natuurlijk zorgen wij voor een hapje en een drankje. Wij
vragen u even op te geven onder vermelding van met het aantal personen op
administratie@wellnessprofs.com met de te verwachten aankomsttijd. Indien u liever van de avond
gebruik wilt maken, dan staan wij daar graag voor open.
Locatie:
WellnessProfs
Grindweg 122A
8471 EM WOLVEGA
Bent u wel geïnteresseerd maar bent u verhinderd op deze dagen, dan kunt u vanzelfsprekend een
afspraak maken voor een ander moment. Alleen zal de fabrikant Narvi Finland dan niet
vertegenwoordigd zijn.
Namens Narvi Oy en de Suomen Groep: Tot 3 of 6 juni.
Erik Bierenbroodspot
WellnessProfs

Telefoon: +31 (0)6-13677951
Meer info op www.wellnessprofs.nl

2

