
Belangrijke verschillen tussen de Hugo & Harvia Stoomgeneratoren
 
Onderstaande informatie wordt u bij geen enkele leverancier bij verstrekt. 
Maar wij van AvantGarde Saunabouw willen onze klanten goed voorlichten, zodat u tot in lengte van 
jaren plezier beleeft van uw stoomgenerator.

Er zijn veel goedkope aanbieders van buiten Europa gefabriceerde 
stoomgeneratoren, zoals o.a. China waar u als consument geen grip op de kwaliteit heeft. Deze 
stoomgeneratoren geven vaak aanleiding voor storingen cq defecten. Vaak zijn er moeilijk of geen 
losse onderdelen voor te verkrijgen. Enkele van deze merken welke buiten Europa geproduceerd 
worden zijn: Mister steam, Steambath, Sawo, Steam Engine, Coasts, Steam generator, Heirva, 
Amazon en Steamist enz.

Een vuistregel is dat als een stoomgenerator beneden de €1000,- wordt 
aangeboden, u uw vraagtekens bij de kwaliteit kunt zetten. Avantgarde hanteert 2 merken. Het eerste 
is een AA-merk “Hugo masters of wellness”en het tweede is een A-merk is Harvia, de 
“Hugo” masters of wellness” wordt in Nederland geassembleerd. 
Het merk Harvia wordt in Finland geproduceerd. Het AA-merk “Hugo” is geschikt voor privé, 
wellness centra, hotels, zwembaden, sportscholen enz.
De Harvia is alleen geschikt voor privé doeleinden en is voor wat betreft de kwaliteit niet te 
vergelijken met de “Hugo”. De “Hugo” is weliswaar iets duurder maar de mogelijkheden,degelijkheid 
en het storingsvrij functioneren betalen zichzelf terug.  

Vergelijking Hugo met Harvia, hoe meer sterren hoe beter *
Onderdeel HUGO 

modellen
Harvia
Helix modellen

Algehele kwaliteit ***** **
Eenvoudig te bedienen ***** **
Eenvoudig aan te sluiten ***** **
Eenvoudig voor reparaties ***** *
Kwaliteit verwarmingselementen ***** *
Verkrijgbaarheid onderdelen ***** ***
Storingsgevoeligheid ***** **
Opwarmtijd ***** **
Zelf modulerend systeem Ja Nee
Standby bediening Ja (optie) Nee
Automatisch reinigen Ja (optie) Nee
Foutmeldingen LEDS en display Display
Week programmering Standaard Nee
Waterontharder Optie Optie
Printplaat voorzien van 
stekkerverbinding

Standaard Nee

Relais uitwisselbaar Standaard Nee
Garantie professioneel gebruik 5 jaar 3 maanden
Garantie Privé gebruik 5 jaar 1 jaar
Muntapparaat Ja (optie) Nee



Voor welk merk stoomgenerator u ook kiest, één van de belangrijkste aandachtspunten is de 
waterkwaliteit. 
Door de hardheid van het water ontstaat er kalkafzetting in de stoomgenerator, wat op korte termijn 
zal leiden tot verkalking van de verwarmingselementen.
De hardheid van water wordt uitgedrukt in ”Duitse Hardheid” afgekort “DH”.
De DH- waarde van het water moet “DH-0” zijn. Dit kunt u bereiken door een waterontharder in de 
wateraanvoer van het koude water te monteren, zo kort mogelijk bij de stoomgenerator.

Let op! Niet elke waterontharder is geschikt voor de stoomgenerator, let op dat het wel expliciet een 
zoutontharder moet zijn.
Met onze scherp geprijsde waterontharder kunt u er van overtuigt zijn dat de stoomgenerator  vele 
jaren storingsvrij kan draaien.

Mocht u na aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben. Neem dan gerust 
contact met ons op en wij helpen u graag verder.


