
sauna’s, infraroodcabines en accessoires

Een gezonde investering



De trend: wellness

Gezondheid is een 
belangrijke trend die 

volop in de belangstelling 
staat. Wellness maakt daar 
substantieel onderdeel van 

uit: het is dé specialisatie 
van VSB. 

Om u optimaal te kunnen 
bedienen, zijn we u van 

dienst vanuit verschillende 
units. Afhankelijk van uw 
vraag, komt u in contact 

met één van de adviseurs 
uit deze divisies.

Sparringpartner voor 
de recreatiebranche en 

projectenmarkt

Als servicegevoelige 
organisatie en sparring-
partner voor onder meer 

de recreatie- en projecten
markt treft u in VSB de 
oplossingsgerichte en 
creatieve meedenker.
U ziet: in VSB treft u 
de allrounder die de 

mogelijkheden op het 
gebied van ontspanning en 
gezondheid als geen ander 

kent; dat spreekt altijd in 
úw voordeel.
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Vertrouwd

U legt uw complete wellness 
project vertrouwd in handen 
van uw gespecialiseerde 
partner: maak kennis met 
de vele mogelijkheden, 
maatwerkconstructies, 
ruimtebesparende ideeën, 
de optimale techniek, 
interieur, verlichting, de 
best passende materialen 
en de sfeer die u wenst te 
creëren. Uiteraard zorgt 
VSB vooraf voor een 
duidelijke prijsopgave. 

Oplossingsgericht en 
creatief

VSB is meer dan een 
aanbieder op het brede 
gebied van wellness. 
VSB is tevens de totaal-
adviseur en -leverancier. 
Samen met u houden 
we uw wellness-ideeën 
tegen het licht en bieden 
u een standaard- of maat-
werkoplossing aan die 
volledig past bij de vraag 
die u stelt. 
Uw wensen zijn altijd ons 
uitgangspunt.
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member of the

VSB Sauna
VSB is saunabouwer pur sang en bedient onder meer de vrijetijds- en 
projectenmarkt.
De organisatie hanteert op alle fronten de hoogste normen en is de 
betrouwbare totaalpartner die het complete traject -van ontwerp tot 
after-sales- voor u verzorgt.

Weldadige luxe
Gebruik van een sauna is goed voor de mens, dat is door de jaren heen 
wel duidelijk geworden.
Het is uitermate ontspannend, reinigend en heerlijk luxe. Het aanbod 
in dit segment is groot. Voor een maatwerkadvies treft u in VSB Sauna 
een fabrikant van formaat.

Grootste saunabouwer in de Benelux
VSB is de grootste saunabouwer van de Benelux en is dé partner voor 
opdrachtgevers als projectontwikkelaars, recreatieparken, hotels en 
hotelketens, thermen, sportscholen, architecten, zelfs jachtbouwers 
en uiteraard ook particulieren.

Complete service: alles in één hand
VSB is in de eerste plaats uw totaalpartner. Met een luisterend oor, 
een kritische blik en gevoel voor uw wensenpakket treft u in VSB de 
allrounder die meedenkt en ontwerpt, maar ook produceert en instal-
leert, voor de fi nishing touch zorgt én u alle service verleent.

Altijd in samenspraak
Uiteraard komt de ontwikkeling van een saunaconcept altijd tot stand 
in nauw overleg met u als opdrachtgever. VSB weet wat comfort voor 
de klant inhoudt. Samenwerken met VSB betekent voor u een hele zorg 
minder.

Een gezonde investering 
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VSB Sauna’s Van idee tot...

Het idee zit helemaal in uw 
hoofd. Heerlijk ontspannen 
in een eigen  sauna, eventueel 
in combinatie met infrarood 
en een stoomcabine. Het liefst 
met alles erop en eraan. 
Thuis of in een buitenhuis. 
U hebt gepast en gemeten. 
Familie en kennissen hebben 
hun ervaring met u gedeeld. 
Dan is het nu de hoogste tijd 
u te laten adviseren door een 
echte deskundige. 
Stap binnen in de showroom 
van uw VSB-adviseur!

Het ontwerp

Samen met uw adviseur 
werkt u uw ideeën verder uit. 
U zult versteld staan van de 
vele mogelijkheden op het 
gebied van ontwerp, 
verlichting, afmetingen en 
interieurindeling. 
Door combinaties te maken 
kunt u soms veel ruimte 
besparen. Gaandeweg 
ontstaat op papier de sauna 
die helemaal bij u past.
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De offerte

Als het ontwerp klaar is, gaat 
uw VSB-adviseur aan de slag. 

Hij maakt eventueel een 
tekening van uw sauna. 

Vanzelfsprekend houdt hij 
hierbij de technische aspecten 

in het oog: de capaciteit van de 
oven in relatie tot de ruimte, 
de toevoer van zuurstof, de 

meest ideale luchtcirculatie en 
de goede combinatie van 

materialen. Samen met een 
duidelijke prijsopgave, weet u 

nu tot in de puntjes waar u aan 
toe bent.

Het eindresultaat

Het bouwen kan beginnen. 
Uw langgekoesterde wens gaat 

in vervulling. 
Dankzij het ruimtebesparende 

ontwerp houdt u zelfs nog 
ruimte over voor de ‘fi nal 

touch’. U creëert een sfeer 
waarin u fysiek en mentaal 

geheel tot rust komt. 
En waarin u, alleen of met 

anderen, kunt genieten van uw 
behaaglijke VSB sauna.
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VSB Sauna’s Maatwerk gericht

Niet iedere woning is gelijk. 
VSB onderscheidt zich in 
maatwerkgerichte interieur- 
oplossingen. Waaronder 
schuine kanten i.v.m. dak-
constructies, infrarood in het 
dak van de cabine. Ombouw 
van b.v. rookkanalen, dak-
kapellen etc. 
Sommige situaties staan 
prefab-bouw in de werk-
plaats niet toe. VSB biedt 
de mogelijkheid om op 
lokatie een cabine compleet 
in de beschikbare ruimte 
in te bouwen.
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De klant bepaalt

Onbegrensd combineren        
met diverse materialen waar-

onder aluminium, natuursteen 
of juist met veel glas. 

Modern of  klassiek, uitdagend 
of juist heel beheerst. 

De klant levert de ideeën die wij 
graag uitwerken tot een geheel 

naar wens gemaakte cabine.

Vertrouwd in één hand

VSB is een servicegevoelige 
organisatie en hanteert op alle 

fronten de hoogste normen. 
Het is dé betrouwbare organisatie 

die het complete traject voor 
u verzorgt. Van ontwerp tot 

productie en van installatie tot 
after-sales. 

VSB is op alle fronten vooruit-
strevend en grensverleggend. 
Voor elk genre sauna klopt u 
simpelweg aan bij VSB Sauna.  



SaunaSauna GarderobeGarderobeTrends in interieur

Op het gebied van sauna’s 
is het de tendens om de 
producten steeds meer 

klantspecifi ek af te werken. 
VSB stelt zich binnen dit 

segment op als trendsetter.
Het innovatieve karakter 

leest u wel af aan de serie 
Emotions waarin een 

eigentijdse sfeer in een 
strakke belijning én 
kwaliteit -met visie- 

op elkaar zijn afgestemd. 
Fineren is de nieuwste 

trend. Zeker in combinatie 
met andere materialen 

zoals bijvoorbeeld 
natuursteen geeft dit een 

nieuwe dimensie 
aan de uitstraling van 

een sauna. Sauna’s als 
deze worden in eigen 

huis vervaardigd. Hiermee 
biedt VSB u alle mogelijke 

oplossingen om een cabine 
geheel naar uw specifi caties 

af te werken. 
Van losstaande units tot 

complete projecten. 
Met origineel vakwerk en 

verstand van zaken maakt 
VSB uw wensen voor uw 

sauna-interieur waar. 
Van ontwerp tot realisatie.
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InfraroodInfrarood StoomStoom
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U vraagt...

Om u een idee te geven 
van het brede scala aan 
interieuroplossingen: 
VSB ontwerpt en vervaardigt 
complete wellnessruimten, 
bijvoorbeeld met sauna- 
opstellingen en infrarood-
cabines, maar ook met 
een enkel bad-op-maat 
en bijpassende badkamer-
meubelen of een inloop-
garderobe.
Onze interieurspecialisten 
buigen zich graag over elk 
gewenst interieur. 
Zo worden er evenzeer 
maatwerkoplossingen 
geboden voor één uniek 
interieur of -neem de 
projecten of recreatieve 
sector- voor een serie locaties 
die volgens een vastgesteld 
concept worden uitgevoerd. 
Complete winkelinrichtingen, 
kasten-wanden, bars, balies, 
u vraagt…
VSB heeft de oplossing.

Ontwerp en realisatie
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VSB Emotions
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Nieuwe trend: individueel design
Moods&Woods® is een uitermate aantrekkelijke maatwerkformule op het gebied van infraroodcabines. Maatwerk, 
omdat het gaat om individueel design: iedere cabine krijgt precies díé persoonlijke touch die de klant wenst.
Een nieuw concept op het gebied van wellness, ontwikkeld en bedacht door VSB Sauna die met deze verrassende 
productlijn de trend zet.

Voor particulier en wellnessbranche
Dit concept is zowel bedoeld voor de particuliere markt als voor de professionele wellnessbranche. 
VSB zet hiermee in op de vraag uit de markt naar producten die passen bij een persoonlijke levensstijl.

Moods&Woods®: verrast
Met Moods&Woods® geeft u een persoonlijke touch aan uw wellnessbeleving. U kunt de uitstraling van de cabine      
geheel laten aansluiten bij uw persoonlijke smaak en deze integreren in uw interieur. Dat kan op subtiele, verfi jnde 
wijze of naar wens juist heel opvallend. De cabines zijn ook in iedere gewenste huisstijl te creëren. Van uni of 
ton-sur-ton tot smaakvol houtdecor, van speels dessin tot persoonlijke foto, want ook dit laatste behoort tot de 
mogelijkheden: uw favoriete foto op uw eigen infraroodcabine! Uw smaak is maatgevend.

Moods&Woods®: natuurlijk persoonlijk
Een cabine van Moods&Woods® -de naam zegt het al- sluit qua uitstraling helemaal aan bij úw stemming en 
smaak (Moods). Met puur hout (Woods) behoudt het interieur van de cabine zijn natuurlijke sfeer. Een aanspre-
kende mix, een meerwaarde voor ieder interieur.



M

19

Zegt u het maar
De cabines zijn verkrijgbaar in standaard- of maatwerk-      
afmetingen.
Wat Moods&Woods® betreft, is geen vraag te gek. U mag het 
zeggen. Uiteraard kunt u een beroep doen op uw adviseur 
die luistert naar uw wensen en u alle informatie geeft over 
techniek en uitstraling. Zo komt u vlot tot uw persoonlijke 
infraroodcabine.

www.moods-woods.com
De site biedt u de mogelijkheid om middels een confi gurator 
uw persoonlijke infraroodcabine samen te stellen en om een 
offerte aan te vragen. Laat u verrassen door de vele moge-
lijkheden.

Eye-catcher in uw interieur
U kiest een print, kleur of decor voor de panelen, voor de 
hoeken en voor de accentstrips. 
Uw creatie als eye-catcher in uw interieur.

Absolute kwaliteitscabines
Als leider op de Europese markt vervaardigt VSB al sinds jaar 
en dag infraroodcabines op basis van de korte- of langegolf-
techniek. Het zijn absolute kwaliteitsproducten.



Verschil tussen panelen en massief

Een panelen sauna is opgebouwd uit elementen met 
diverse breedtes en variabele hoogtes. Hierdoor is een 
snelle en eenvoudige montage mogelijk. Een panelen 
sauna bestaat uit een geïsoleerd schroten element. 
Deze panelen worden op een op maat gemaakt 
raamwerk bevestigd. Op deze manier ontstaat er een 
goed geïsoleerde en stabiele constructie.

Een massieve balken sauna wordt gemaakt voor zowel 
binnen als buiten gebruik. Massieve sauna’s worden 
opgebouwd door massieve balken om en om op elkaar 
te stapelen. Voor buitensauna’s is een fundering nodig. 
Informeer hiervoor bij uw dealer.

De keuze tussen panelen of massieve sauna’s is 
persoonlijk. Het is van groot belang dat uw sauna goed 
is geïsoleerd, immers een optimaal geïsoleerde sauna 
heeft een stabiel saunaklimaat.

Algemene sauna informatie…

Welke ondergrond een sauna dient te hebben is een 
veelgestelde vraag. Wij adviseren i.v.m. hygiëne, een 
gladde niet poreuze ondergrond. Tegels, vinyl of zelfs 
laminaat behoren tot de mogelijkheden. Kortom een 
vloer welke eenvoudig te reinigen is.

Een openbare professionele sauna, of het nu een panelen 
of massieve sauna is, wordt duidelijk zwaarder belast 
dan een sauna in een privé situatie. De banken worden 
in een professionele sauna dusdanig geconstrueerd 
dat deze zwaarder belast kunnen worden. Zowel in een 
professionele sauna als in een privé sauna worden de 
banken zo gemaakt dat deze eenvoudig verschoven 
kunnen worden zodat het schoonmaken van de vloer 
snel en grondig kan gebeuren. Voor elke toepassing 
heeft uw VSB-adviseur ook een sauna oven: elektrisch, 
houtgestookt, gas of zelfs een oven met geïntegreerde 
stoomtechniek.

Uiteraard horen zelfbouw sauna’s tot ons assortiment. 
Onze zelfbouw sauna’s worden geleverd in eenvoudig te 
verwerken pakketten. Een uitgebreide handleiding met 
montagevoorschriften wordt bijgeleverd. Ook hierin 
kunt u zich laten adviseren door uw VSB-adviseur.
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Panelen of massief
De installatie en aansluiting...

Vaak wordt de sauna gecombineerd met de badkamer. Uiteraard is dit ideaal i.v.m. de afkoelingsfase. Wel moet 
u beseffen dat de badruimte een vochtige plaats is. De sauna daarentegen is een droge, houten cabine. U zult de 
badruimte dus goed moeten ventileren. 

De meeste sauna’s worden uitgerust met een elektrische sauna oven die een stroomvoorziening nodig heeft van   
3 fasen/400 Volt (krachtstroom). Voor de aansluiting van de oven dient men gebruik maken van een hittebestendige 
siliconenkabel. Het aansluiten van de oven en de verlichting dient te geschieden door een erkend installateur. 
Indien u een cabine koopt inclusief montage dient u zelf altijd een installateur in te schakelen.

Bij een kleine saunacabine (4m³) geldt dat u met een 3 kW kachel (230 Volt) uw sauna helaas niet naar een 
toptemperatuur kunt stoken. Echter indien u een 4,5 kW kachel in een kleine saunacabine plaatst zal deze zonder 
problemen naar de gewenste temperatuur stoken. Een 4,5 kW kachel dient te worden aangesloten op 3 fasen/400 
Volt (krachtstroom).

Elementen paneel Massief paneel 45 mm Professioneel paneelMassief paneel 70 mm

Zoals u merkt heeft uw VSB-adviseur voor elke toepassing een 
geschikte oplossing. Het is geen enkel probleem als uw sauna 
dient te voldoen aan bepaalde afmetingen, een speciale sauna 
onder een schuin dak, of bepaalde specifi eke uitsparingen. 
Bezoek onze showroom, u zult verrast zijn door de vele 
mogelijkheden, uitvoeringen en modellen. Uw VSB-adviseur 
zorgt voor een perfect ontwerp met een overeenkomstige 
offerte.
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Houtsoorten

Nordische 
Fichte

Een langzaam groeiende stabiele houtsoort uit de Scandinavische landen 
met een levendige structuur. Ideaal voor de bouw van saunacabines. De 
saunaschroten worden standaard geleverd in 18 mm dikte. 
De saunaschroten hebben een softline (afgeronde hoeken) profi el, met 
extra lange veer- en groef en zijn dubbel gedroogd.

Kiefer is gelijk aan Nordische Fichte, echter worden de saunaschroten uit 
een ander deel van het hout gezaagd. Kiefer hout is licht vloeiend. De 
saunaschroten hebben een softline (afgeronde hoeken) profi el.

Espen is een mooie lichtkleurige houtsoort afkomstig van de Populier 
boom. Het is een houtsoort met een fi jne structuur, een uiterst gering 
harsgehalte en nagenoeg noestvrij. Erg mooi en stabiel, met een gelijk-
matige warmteafgifte. Wordt gebruikt voor luxe en commerciële sauna-
cabines.

Bijzonder stabiele houtsoort. Afkomstig van de Canadese reuzen          
Hemlock dennen. Het is een houtsoort met een fi jne structuur, een      
uiterst gering harsgehalte en nagenoeg noestvrij. 
Erg mooi van structuur, met een gelijkmatige warmteafgifte. Hemlock 
wordt gebruikt voor luxe en commerciële saunacabines. 

Een Canadese houtsoort, nagenoeg noest- en harsvrij met een milde 
warmtestraling. Heerlijk geurende houtsoort. Het is een houtsoort met 
een fi jne structuur. Wordt gebruikt bij zowel de luxe als de commerciële 
saunacabines.

Een Afrikaanse houtsoort, zachtgeel van kleur. warmtewerend en splin-
tervrij, bevat geen hars. Bij hoge temperaturen voelt het hout aangenaam 
aan op de huid en is derhalve zeer geschikt voor de vervaardiging van 
banken en rugleuningen. 

Kiefer

Espen

Hemlock

Red Ceder

Abachi

Mogelijke houtsoorten voor de sauna

Hout is een natuurproduct en heeft de eigenschap 
te “ademen”. Hout is bovendien in staat om 
de opgenomen warmte weer gelijkmatig af te 
geven. 
Het gebruik van de juiste houtsoorten is dan 
ook van groot belang voor de bouw van een         
sauna…

VSB levert verantwoorde houtsoorten welke   
ecologisch zijn gekapt. 



22

125 x 125 x 205 cm

€ 2.510,-

155 x 125 x 205 cm
€ 2.698,-

125 x 155 x 205 cm
€ 2.698,-

155 x 155 x 205 cm

€ 2.815,-

Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraag
230 Volt, afzekeren 1x16 A, aansluiten 3 x 2,5 mm²Sauna ySteady

Sauna meerprijzen:

Onderbankafdichting per bank niveau
3-Lats rugleuning met ingebouwde verlichting *
Kleurentherapie LED verlichting t.b.v. 3-lats rugleuning *
Kleurentherapie LED verlichting plafondmodel 
Binnenzijde Ceder, Hemlock, Espen
Buitenzijde Ceder, Hemlock, Espen (3 zijdes met kozijn)
Buiten voorzijde decor laminaat (hoogte 220 cm)
Buiten zijkant decor laminaat (per zijkant)
Voorzijde banken afgeronde afwerking (massief hout)
Dorpelloze deur
Hoekinstap (standaard rechterzijde) voor deze serie
schuift de lage bank iets onder de hoge bank

125 x 125

€    84,00
€    98,00
€ 945,00
€ 1.345,00
€ 578,00
€    590,00
€   569,00
€ 569,00
€    223,00
€    125,00

*

125 x 155 

€    84,00
€    98,00
€ 945,00
€ 1.345,00
€ 657,00
€    650,00
€ 569,00
€ 706,00
€    223,00
€ 125,00

*

155 x 125

€    84,00
€    98,00
€ 945,00
€ 1.345,00
€ 657,00
€    620,00
€ 706,00
€ 569,00
€    274,00
€ 125,00
€    187,00

Omschrijving cabine:
Cabine beschroot met 18 mm Nordische Fichte. 
Glasdeur 8 mm veiligheidsglas (bronce of helder).
Saunabanken van Abachi 50 cm breed.
Hoofdsteun 1stuk van Abachi.
Vloerrooster van Abachi.
Rugleuning 2 lats van Abachi.
Ovenbeschermrek van Abachi.
Sauna oven 3,6 kW met opgebouwde besturing.
Hoekverlichting.
Siliconenkabel t.b.v. oven en cabineverlichting.

Luxe saunaset:
Sauna emmer met inzet en lepel, hygrometer, 
zandloper, sauna opgietconcentraat, scrubzout,
douchegel, bodylotion, sauna badreglement.

* Bij de optie: 3-lats rugleuning met verlichting en 3-lats rugleuning met LED kleurentherapie, 
vervalt de standaard hoekverlichting. 

155 x 155

€    84,00
€    98,00
€ 945,00
€ 1.345,00
€ 739,00
€    680,00
€ 706,00
€ 706,00
€    274,00
€ 125,00
€    187,00

* Voor dit model niet beschikbaar 

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
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Sauna

165 x 155 x 205 cm
€ 3.067,-

185 x 155 x 205 cm
€ 3.310,-

210 x 155 x 205 cm
€ 3.629,-

Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraag
400 Volt, afzekeren 3x16 A, aansluiten 5 x 2,5 mm²Balance
Omschrijving cabine:
Cabine beschroot met 18 mm Nordische Fichte. 
Glasdeur 8 mm veiligheidsglas (bronce of helder).
Saunabanken van Abachi 50 cm breed.
Hoofdsteun 1 stuk van Abachi.
Vloerrooster van Abachi.
Rugleuning 2 lats van Abachi.
Ovenbeschermrek van Abachi.
Sauna oven 4,5 kW met externe VSB90 besturing.
Hoekverlichting.
Siliconenkabel t.b.v. oven en cabineverlichting.

Luxe saunaset:
Sauna emmer met inzet en lepel, hygrometer, 
zandloper, sauna opgietconcentraat, scrubzout,
douchegel, bodylotion, sauna badreglement.

Sauna meerprijzen:

Soft-damp oven 6 kW met VSB105s besturing
Digitale Griffi n besturing VSB170C t.b.v. soft-damp oven
Digitale Griffi n besturing VSB170 t.b.v. 6 kW oven
Onderbankafdichting per bank niveau
3-Lats rugleuning met ingebouwde verlichting *
Kleurentherapie LED verlichting t.b.v. 3-lats rugleuning *
Kleurentherapie LED verlichting plafondmodel 
Binnenzijde Ceder, Hemlock, Espen
Buitenzijde Ceder, Hemlock, Espen (3 zijdes met kozijn)
Buiten voorzijde decor laminaat (hoogte 220 cm)
Buiten zijkant decor laminaat (per zijkant)
Voorzijde banken afgeronde afwerking (massief hout)
4 Infraroodstralers in het dak (incl. digitale techniek)
1 Infraroodstraler in hoek (in combinatie met 4x dak)
Dorpelloze deur
Hoekinstap (standaard rechterzijde)

165 x 155

€    815,00
€ 166,00
€ 313,00
€ 84,00
€    125,00
€ 945,00
€ 1.345,00
€ 768,00
€    690,00
€   751,00
€ 706,00
€    292,00

*
*
€    125,00
€ 187,00

185 x 155

€    815,00
€ 166,00
€ 313,00
€    84,00
€    125,00
€ 945,00
€ 1.345,00
€ 823,50
€    710,00
€ 843,00
€ 706,00
€    327,00

*
*
€ 125,00
€    187,00

210 x 155

€    815,00
€ 166,00
€ 313,00
€    84,00
€    125,00
€ 945,00
€ 1.345,00
€ 893,00
€    735,00
€ 956,00
€ 706,00
€    372,00
€ 2.438,00
€    392,00
€ 125,00
€    187,00

* Bij de optie: 3-lats rugleuning met verlichting en 3-lats rugleuning met LED kleurentherapie, 
vervalt de standaard hoekverlichting. Tevens worden de hoge banken 60 cm breed gemaakt.
* Voor dit model niet beschikbaar 

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
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Sauna meerprijzen:

Soft-damp oven 8 kW met VSB105s besturing
Digitale Griffi n besturing VSB170C t.b.v. soft-damp oven
Digitale Griffi n besturing VSB170 t.b.v. 8 kW oven
Onderbankafdichting per bank niveau
3-Lats rugleuning met ingebouwde verlichting *
Kleurentherapie LED verlichting t.b.v. 3-lats rugleuning *
Kleurentherapie LED verlichting plafondmodel 
Binnenzijde Ceder, Hemlock, Espen
Buitenzijde Ceder, Hemlock, Espen (3 zijdes met kozijn)
Buiten voorzijde decor laminaat (hoogte 220 cm)
Buiten zijkant decor laminaat (per zijkant)
Voorzijde banken afgeronde afwerking (massief hout)
4 Infraroodstralers in het dak (incl. digitale techniek)
1 Infraroodstraler in hoek (in combinatie met 4x dak)
Dorpelloze deur
Hoekinstap (standaard rechterzijde)

210 x 175

€    815,00
€ 166,00
€ 313,00
€    97,00
€    249,00
€ 1.382,00
€ 1.345,00
€ 954,00
€    775,00
€   956,00
€ 797,00
€    526,00
€ 2.438,00
€    392,00
€    125,00
€ 187,00

210 x 190

€    815,00
€ 166,00
€ 313,00
€    97,00
€    249,00
€ 1.382,00
€ 1.345,00
€ 999,50
€    805,00
€ 956,00
€ 865,00
€    539,00
€ 2.438,00
€    392,00
€ 125,00
€    187,00

210 x 200

€    815,00
€ 166,00
€ 313,00
€    97,00
€    249,00
€ 1.382,00
€ 1.345,00
€ 1.030,00
€    825,00
€ 956,00
€ 911,00
€    548,00
€ 2.438,00
€    392,00
€ 125,00
€    187,00
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210 x 190 x 205 cm
€ 3.885,-

210 x 175 x 205 cm
€ 3.759,-

210 x 200 x 205 cm

€ 4.015,-

Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraag
400 Volt, afzekeren 3x16 A, aansluiten 5 x 2,5 mm²

Omschrijving cabine:
Cabine beschroot met 18 mm Nordische Fichte. 
Glasdeur 8 mm veiligheidsglas (bronce of helder).
Saunabanken van Abachi 50 cm breed.
Hoofdsteunen 2 stuks van Abachi.
Vloerrooster van Abachi.
Rugleuning 2 lats van Abachi.
Ovenbeschermrek van Abachi.
Sauna oven 8 kW met externe VSB90 besturing.
Hoekverlichting.
Siliconenkabel t.b.v. oven en cabineverlichting.

Luxe saunaset:
Sauna emmer met inzet en lepel, hygrometer, 
zandloper, sauna opgietconcentraat, scrubzout,
douchegel, bodylotion, sauna badreglement.

Sauna yVitality

* Bij de optie: 3-lats rugleuning met verlichting en 3-lats rugleuning met LED kleurentherapie, 
vervalt de standaard hoekverlichting. Tevens worden de hoge banken 60 cm breed gemaakt.

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
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Sauna

225 x 210 x 205 cm
€ 4.423,-

210 x 225 x 205 cm
€ 4.423,-

250 x 210 x 205 cm
€ 4.699,-

210 x 250 x 205 cm
€ 4.699,-

Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraag
400 Volt, afzekeren 3x16 A, aansluiten 5 x 2,5 mm²Prestige
Omschrijving cabine:
Cabine beschroot met 18 mm Nordische Fichte. 
Glasdeur 8 mm veiligheidsglas (bronce of helder).
Saunabanken van Abachi 50 cm breed.
Hoofdsteunen 3 stuks van Abachi.
Vloerrooster van Abachi.
Rugleuning 2 lats van Abachi.
Ovenbeschermrek van Abachi.
Sauna oven 9 kW met externe VSB90 besturing.
Hoekverlichting.
Siliconenkabel t.b.v. oven en cabineverlichting.

Luxe saunaset:
Sauna emmer met inzet en lepel, hygrometer, 
zandloper, sauna opgietconcentraat, scrubzout,
douchegel, bodylotion, sauna badreglement.

Sauna meerprijzen:

Soft-damp oven 9 kW met VSB105s besturing
Digitale Griffi n besturing VSB170C t.b.v. soft-damp oven
Digitale Griffi n besturing VSB170 t.b.v. 9 kW oven
Onderbankafdichting per bank niveau
3-Lats rugleuning met ingebouwde verlichting *
Kleurentherapie LED verlichting t.b.v. 3-lats rugleuning *
Kleurentherapie LED verlichting plafondmodel 
Binnenzijde Ceder, Hemlock, Espen
Buitenzijde Ceder, Hemlock, Espen (3 zijdes met kozijn)
Buiten voorzijde decor laminaat (hoogte 220 cm)
Buiten zijkant decor laminaat (per zijkant)
Voorzijde banken afgeronde afwerking (massief hout)
4 Infraroodstralers in het dak (incl. digitale techniek)
1 Infraroodstraler in hoek (in combinatie met 4x dak)
Dorpelloze deur
Hoekinstap (standaard rechterzijde)

225 x 210

€    815,00
€ 166,00
€ 313,00
€ 126,00
€    280,00
€ 1.568,00
€ 1.345,00
€ 1.106,50
€    860,00
€   1.024,00
€ 956,00
€    681,00
€ 2.438,00
€    392,00
€    125,00
€ 187,00

250 x 210

€    815,00
€ 166,00
€ 313,00
€    126,00
€    280,00
€ 1.568,00
€ 1.345,00
€ 1.182,50
€    885,00
€ 1.138,00
€ 956,00
€    725,00
€ 2.438,00
€    392,00
€ 125,00
€    187,00

210 x 225

€    815,00
€ 166,00
€ 313,00
€    126,00
€    280,00
€ 1.568,00
€ 1.345,00
€ 1.106,50
€    875,00
€ 956,00
€ 1.024,00
€    757,00
€ 2.438,00
€    392,00
€ 125,00
€    187,00

* Bij de optie: 3-lats rugleuning met verlichting en 3-lats rugleuning met LED kleurentherapie, 
vervalt de standaard hoekverlichting. Tevens worden de hoge banken 60 cm breed gemaakt.

210 x 250

€    815,00
€ 166,00
€ 313,00
€    126,00
€    280,00
€ 1.568,00
€ 1.345,00
€ 1.182,50
€    925,00
€ 956,00
€ 1.138,00
€    779,00
€ 2.438,00
€    392,00
€ 125,00
€    187,00

∙
∙
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275 x 210 x 205 cm

€ 4.915,-

210 x 275 x 205 cm
€ 4.915,-

300 x 210 x 205 cm
€ 5.159,-

Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraag
400 Volt, afzekeren 3x16 A, aansluiten 5 x 2,5 mm²Sauna R yRoyal

Sauna meerprijzen:

Soft-damp oven 9 kW met VSB105s besturing
Digitale Griffi n besturing VSB170C t.b.v. soft-damp oven
Digitale Griffi n besturing VSB170 t.b.v. 9 kW oven
Onderbankafdichting per bank niveau
3-Lats rugleuning met ingebouwde verlichting *
Kleurentherapie LED verlichting t.b.v. 3-lats rugleuning *
Kleurentherapie LED verlichting plafondmodel 
Binnenzijde Ceder, Hemlock, Espen
Buitenzijde Ceder, Hemlock, Espen (3 zijdes met kozijn)
Buiten voorzijde decor laminaat (hoogte 220 cm)
Buiten zijkant decor laminaat (per zijkant)
Voorzijde banken afgeronde afwerking (massief hout)
4 Infraroodstralers in het dak (incl. digitale techniek)
1 Infraroodstraler in hoek (in combinatie met 4x dak)
Dorpelloze deur
Hoekinstap (standaard rechterzijde)

275 x 210

€    815,00
€ 166,00
€ 313,00
€    158,00
€    312,00
€ 1.755,00
€ 1.345,00
€ 1.259,00
€    910,00
€   1.252,00
€ 956,00
€    769,00
€ 2.438,00
€    392,00
€    125,00
€ 187,00

210 x 275

€    815,00
€ 166,00
€ 313,00
€    158,00
€    312,00
€ 1.755,00
€ 1.345,00
€ 1.259,00
€    975,00
€ 956,00
€ 1.252,00
€    800,00
€ 2.438,00
€    392,00
€ 125,00
€    187,00

300 x 210

€    815,00
€ 166,00
€ 313,00
€    158,00
€    312,00
€ 1.568,00
€ 1.345,00
€ 1.335,00
€    935,00
€ 1.366,00
€ 956,00
€    832,00
€ 2.438,00
€    392,00
€ 125,00
€    187,00

Omschrijving cabine:
Cabine beschroot met 18 mm Nordische Fichte. 
Glasdeur 8 mm veiligheidsglas (bronce of helder).
Saunabanken van Abachi 50 cm breed.
Hoofdsteunen 3 stuks van Abachi.
Vloerrooster van Abachi.
Rugleuning 2 lats van Abachi.
Ovenbeschermrek van Abachi.
Sauna oven 9 kW met externe VSB90 besturing.
Hoekverlichting.
Siliconenkabel t.b.v. oven en cabineverlichting.

Luxe saunaset:
Sauna emmer met inzet en lepel, hygrometer, 
zandloper, sauna opgietconcentraat, scrubzout,
douchegel, bodylotion, sauna badreglement.

* Bij de optie: 3-lats rugleuning met verlichting en 3-lats rugleuning met LED kleurentherapie, 
vervalt de standaard hoekverlichting. Tevens worden de hoge banken 60 cm breed gemaakt.

∙
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∙
∙
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SaunaMassive
VSB massieve sauna’s

Massieve sauna’s worden opgebouwd door 
massieve Nordische Fichte balken op elkaar te 
stapelen (excellentverbinding). Hoe dikker de 
balken, hoe beter het saunaklimaat.

Het voordeel van de massieve sauna’s is dat deze 
een oorspronkelijk karakter hebben en de volle 
geur van massief hout bieden. Bovendien heeft 
het massief hout een invloed op het klimaat in 
de sauna. Hout is een natuurproduct. Het slaat 
de warmte op en geeft die langzaam weer af aan 
de omgeving.

Massieve sauna’s zijn echter zwaarder, nemen 
meer ruimte in beslag en hebben een langere 
tijd nodig om op te warmen.
De panelensauna’s zijn snel en gemakkelijk te 
plaatsen en warmen sneller op. 

Een massieve sauna wordt gemaakt voor zowel 
binnen als buiten gebruik. Massieve cabines 
die binnen geplaatst worden, zijn standaard 
uitgevoerd in 45 mm dikke balken. Massieve 
cabines voor buitengebruik worden uitgevoerd in 
70 mm dikke balken.

De keuze tussen panelen of massieve sauna’s is 
persoonlijk. Het is van groot belang dat uw sauna 
goed geïsoleerd is. Een optimaal geïsoleerde 
sauna heeft een stabiel saunaklimaat.

Massieve cabines zijn in alle maatvoeringen 
leverbaar, tevens zijn diverse opties op deze 
cabines mogelijk. 



Massieve indoor sauna

Balance
Balance
Balance
Vitality
Vitality
Vitality
Prestige
Prestige
Prestige
Prestige
Royal
Royal
Royal

165 x 155 x 203 cm
185 x 155 x 203 cm
210 x 155 x 203 cm
210 x 175 x 203 cm
210 x 190 x 203 cm
210 x 200 x 203 cm
225 x 210 x 203 cm
210 x 225 x 203 cm
250 x 210 x 203 cm
210 x 250 x 203 cm
275 x 210 x 203 cm
210 x 275x 203 cm
300 x 210 x 203 cm

prijs

€ 3.534,-
€ 3.825,-
€ 4.179,-
€ 4.321,-
€ 4.462,-
€ 4.611,-
€ 5.058,-
€ 5.058,-
€ 5.403,-
€ 5.403,-
€ 5.732,-
€ 5.732,-
€ 5.915,-

Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraag
400 Volt, afzekeren 3x16 A, aansluiten 5 x 2,5 mm²Sauna
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VSB massieve sauna’s voor binnengebruik.

Omschrijving cabine:
Massieve cabines voor binnengebruik zijn uitgevoerd 
in excellent verbinding van 45 mm dikke Nordische 
Fichte balken met dubbele veer- en groef.
Het interieur is gelijk aan de standaard cabines uit de 
panelen sauna serie.

Massive
indoor
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Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraag
400 Volt, afzekeren 3x16 A, aansluiten 5 x 2,5 mm²Sauna
VSB massieve sauna’s voor buitengebruik.

Omschrijving cabine:
Massieve cabines voor buitengebruik zijn uitgevoerd 
in excellent verbinding van 70 mm dikke Nordische 
Fichte balken met dubbele veer- en groef.
De cabines worden voorzien van een aluminium 
grondraam ter bescherming van de houten wanden 
tegen optrekkend vocht. 
Isolerende houten vloervlonder over de gehele cabine 
oppervlakte.
Glasdeur 8 mm veiligheidsglas (bronce of helder).
Saunabanken van Abachi 50 cm breed.
Hoofdsteunen 3 stuks van Abachi.
Vloerrooster van Abachi.
Rugleuning 2 lats van Abachi.
Ovenbeschermrek van Abachi.
Sauna oven 9 kW met externe VSB90 besturing.
Hoekverlichting.
Siliconenkabel t.b.v. oven en cabineverlichting.

Luxe saunaset:
Sauna emmer met inzet en lepel, hygrometer, 
zandloper, sauna opgietconcentraat, scrubzout,
douchegel, bodylotion, sauna badreglement.

prijs

€ 8.975,-

€ 10.690,-

€ 13.420,-

Massieve outdoor sauna

200 x 200 x 220 cm 
met plat dak
250 x 200 x 275 cm 
met zadeldak
200 x 300 x 260 cm 
met voorportaal en zadeldak

Massive
outdoor

∙

∙

∙

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Dakafwerking

Plat dak
Het dak van de cabine wordt met underlayment 
platen en met een mastiekhoek afgewerkt. 
Hierover wordt dakfolie gelast. Deze folie maakt 
het dak waterdicht en wordt afgewerkt met een 
daktrim. Rondom de cabine wordt ter afwerking 
een boeiboord bevestigd.
Standaard hebben deze cabines geen dakoverstek 
en een buitenhoogte van 220 cm.

Zadeldak
Het dak van de cabine wordt met een massieve 
balkenconstructie tot een zadelvorm verwerkt.
Deze constructie wordt aan de buitenzijde met 
underlayment platen bekleed waarop dakshingles 
worden bevestigd. De voor- en achterwand van 
de cabine wordt in de vorm van het zadeldak 
doorgezet.
De binnenzijde van de dakconstructie wordt 
met een verlaagd plafond van Nordische Fichte 
schroten afgewerkt. 
Standaard hebben deze cabines een dakoverstek 
van ± 25 cm en een dakhelling van ± 25°. 

Alle buitencabines worden voorzien van een 
hemelwaterafvoer.
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Decor laminaat



Decor laminaat
Hout- en unidecor laminaat p/m² (vlakke wanden met een standaard wandhoogte van 220 cm)
Prijzen afgeronde wanden en speciale uitvoeringen op aanvraag.
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Decor laminaat Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraag

Hout- en unidecor laminaat

Decor laminaat, is door jarenlange nauwgezette research uitgegroeid tot een hoogwaardig esthetisch en tech-
nologisch product. Decor laminaat heeft zich ontwikkeld tot een multifunctioneel laminaat dat voor talloze toe-
passingen kan worden aangewend. Laminaat is een bekledingsplaat van ca. 1 mm dik welke op een drager wordt 
verlijmd. Dit laminaat wordt veelvuldig gebruikt als afwerking van interieurs. Uitermate geschikt voor een bijzon-
dere afwerking van onze sauna- en infraroodcabines.

Decor laminaat is verkrijgbaar in zeer veel kleuren en dessins en kan daardoor uitstekend worden afgestemd op 
de kleuren van uw interieur. In deze prijslijst hebben wij ons beperkt tot de meest gangbare dessins, voor andere 
hout, uni of speciale dessins neemt u contact op met uw dealer.

Hout- en unidecor laminaat 

prijs
€ 207,- p/m²

28 WO Verona oak 22 WO Mexican walnut

48 WO Torino oak 32 WO Modern cherry

19 WO Zebrano dark 28 WO Macassar

07 MO Metalic anthracite 49 MO Metalic grey

Producten welke worden afgewerkt met -of vervaardigd van- decor laminaat dienen zeer zorgvuldig gemonteerd 
te worden. Een waterpas vloer is dan ook een vereiste. Daarnaast is het noodzakelijk deze producten te voorzien 
van stelvoeten om de verschillende delen naadloos op elkaar aan te laten sluiten.

Stelvoeten
Stelvoeten p/m¹ grondraam 
(Rekenvoorbeeld: cabine 210 x 200 cm: totaal 8,2 m¹ x € 15,- = € 123,-)

€ 15,- p/m¹



Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraagMeerprijzen
Diverse houtsoorten

Cabines uitgevoerd in Red Ceder, Hemlock of Espen 
worden altijd “blind” vernageld geleverd. 
Voor een correcte berekening van het materiaal dient 
te worden uitgegaan van de buitenmaten van de 
cabine, dit i.v.m. zaagverlies.

Cabines uitgevoerd in Red Ceder of Hemlock kunnen 
enkel worden geleverd met een Hemlock of Nordische 
Fichten deurkozijn. 
Bij het berekenen van de meerprijs in een andere 
houtsoort mag u, voor de berekening, de oppervlakte 
van de glasdeur niet van het totaal aantal m² afhalen.

Indien een wand in masonite dient te worden uitgevoerd, 
wordt hiervoor geen minderprijs berekend.

Tegen meerprijs is de cabine in 
de volgende houtsoorten leverbaar:
Meerprijs Red Ceder i.p.v. Nordische Fichte, per m²
Meerprijs Hemlock i.p.v. Nordische Fichte, per m²
Meerprijs Espen  i.p.v. Nordische Fichte, per m²   

Meerprijs voor een deurkozijn in Hemlock
Meerprijs voor een deurkozijn in Espen

prijs
€ 50,-
€ 50,-
€ 50,-

€ 215,-
€ 215,-

Rekenvoorbeeld binnenzijde cabine:

Cabine: 2.10 x 2.00 x 2.05 m
Binnenzijde Red Ceder

Wanden: 2.10 m x 2.05 m x 2 = 8,6 m²
  2.00 m x 2.05 m x 2 = 8,2 m²
Plafond:  2.10 m x 2.00 m      = 4,2 m²
Totaal binnenwanden en plafond:   = 21 m²

Totaalprijs: 
21 m² x € 50,- (prijs per m²) = € 1.050,-

Rekenvoorbeeld buitenzijde cabine:

Cabine: 2.10 x 2.00 x 2.05 m
Buitenzijde Red Ceder

Wanden: 2.10 m x 2.05 m x 1 = 4,3 m²
  2.00 m x 2.05 m x 2 = 8,2 m²
Totaal  buitenwanden:                                                                 = 12,5 m²
(achterwand uitgevoerd in watervaste masonite)
12,5 m² x € 50,- (prijs per m²)                                  = € 625,-
Kozijn                                                                                                   = € 215,-

Totaalprijs: 
Buiten wanden en kozijn = € 840,-
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Cabines welke aan de binnenzijde worden uitgevoerd in Nordische Fichte en met een buitenafwerking van   
Red Ceder, Hemlock of Espen, krijgen een Hemlock of Espen kozijn. 

Cabines welke aan de buitenzijde worden uitgevoerd in Nordische fi chte en met een binnenafwerking van    
Red Ceder, Hemlock of Espen, krijgen standaard een Nordische Fichte kozijn.



Meerprijs hoogte cabine:
Voor het verhogen van een standaardhoogte 205 cm

Naar een buitenhoogte van 215 cm
Sauna model Steady
Sauna model Balance
Sauna model Vitality
Sauna model Prestige
Sauna model Royal  

Naar een buitenhoogte van 225 cm
Sauna model Steady
Sauna model Balance  
Sauna model Vitality  
Sauna model Prestige  
Sauna model Royal  

Naar een buitenhoogte van 235 cm
Sauna model Steady
Sauna model Balance  
Sauna model Vitality  
Sauna model Prestige
Sauna model Royal 

Meerprijs schuin dak:
Voor een cabine met een schuine dakzijde 
Prijs per schuine dakzijde

Meerprijs plafond van binnenuit verschroefbaar:
Wordt toegepast bij ruimtes met een plafond lager dan 215 cm
Prijs per cabine 
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Meerprijzen Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraag

prijs

€ 255,-
€ 285,-
€ 315,-
€ 350,-
€ 385,-

€ 365,-
€ 405,-
€ 450,-
€ 495,-
€ 545,-

€ 470,-
€ 525,-
€ 580,-
€ 610,-
€ 640,-

€ 440,-

€ 165,-

Meerprijs doorschroten cabinewand tot bepaalde hoogte:
Voor het aan de buitenzijde hoger afwerken van een cabine

Hoogte tot 220 cm
Nordische Fichte p/m¹
Red Ceder, Hemlock of Espen p/m¹

Hoogte tot 240 cm
Nordische Fichte p/m¹
Red Ceder, Hemlock of Espen p/m¹

Hoogte tot 260 cm
Nordische Fichte p/m¹
Red Ceder, Hemlock of Espen p/m¹

Meerprijs terugstaande koof tot bepaalde hoogte:
Voor het aan de buitenzijde hoger afwerken van een cabine

Hoogte tot 240 cm
Nordische Fichte p/m¹
Red Ceder, Hemlock of Espen p/m¹

Hoogte tot 260 cm
Nordische Fichte p/m¹
Red Ceder, Hemlock of Espen p/m¹

prijs

€ 21,25
€ 31,75

€ 35,00
€ 63,75

€ 48,75
€ 95,75

€ 28,00
€ 51,00

€ 39,00
€ 77,00
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Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraag

Meerprijs blind vernagelen:
Binnenzijde van de cabine blind vernagelen
Buitenzijde van de cabine blind vernagelen
Hemlock, Red Ceder en Espen worden standaard blind vernageld

Meerprijs lux elementen:
Lux elementen worden aangebracht als een cabine aan de 
buitenzijde wordt betegeld.
Prijs per plaat: 60 x 250 x 2 cm incl. bevestigingsmateriaal

Meerprijs vochtbestendige groene gips elementen:
Gips elementen worden aangebracht als een cabine aan de 
buitenzijde wordt gestuct.
Prijs per plaat: 60 x 250 x 1,2 cm incl. bevestigingsmateriaal

Meerprijs no-branda:
No-branda platen worden achter en boven de oven aangebracht om 
de houten panelen te beschermen tegen hitte. Deze worden alleen 
gebruikt bij professionele cabines of bij cabines waar de oven onder 
een schuine wand staat.
Prijs per m²

Meerprijs hoekinstap met een afwijkende maatvoering:
Bij een standaard hoekinstap is de hoek 45° en ± 80 cm breed.
Prijs per afwijkende hoekinstap

Meerprijs speciale hoek/sparing in een cabine:
Bijvoorbeeld bij een ombouw van een rookkanaal.
Prijs per hoek

prijs
€ 117,-
€ 117,-

€ 63,50

€ 61,50

€ 130,-

€ 280,-

€ 195,-

Meerprijzen



Materiaal:

(4,5 x 4,5 cm) staanders
(4,5 x 4,5 cm) liggers
(4,5 x 4,5 cm) dak
(4,5 x 4,5 cm) bankdragers
(2,0 x 2,0 cm)
Masonite

Fichte schroten 18 mm
Glaswol (per m²)
Banken 50 cm breed
Vloerrooster
Glasdeur in kozijn links draaiend
Handgreep
Snapslot
Oven (RVS) met opgebouwde besturing
Ovenbeschermrek
Hoofdsteunen
Saunalamp/fi tting/15 W lamp/kabel
Set montagemateriaal
Complete montage beschrijving

150 x 200

4 x 196,5
8 x 189/8 x 139
4 x 146
2 x 100/2 x 50/1 x 60       
2 x 190/2 x 140
1 plaat + strook 
van 30 cm
132 x ±210
15 m²
2 x 185
40 x 90 cm
1 x
1 x
1 x
1 x 3,6/4,5 kW
1 x
2 x
1 x
1 x
1 x

200 x 200

4 x 196,5
16 x 189
4 x 196
2 x 100/2 x 50/1 x 60
4 x 190
1 plaat + strook 
van 30 cm
155 x ±210
20 m²
2 x 185/1 x 135
80 x 100 cm
1 x
1 x
1 x
1 x 6 kW
1 x
2 x
1 x
1 x
1 x

250 x 200

4 x 196,5
8 x 189/8 x 239
4 x 246
2 x 100/2 x 50/1 x 60
2 x 190/2 x 240
2 platen

180 x ±210
25 m²
3 x 185/1 x 135
80 x 100 cm
1 x
1 x
1 x
1 x 8  kW
1 x
2 x
1 x
1 x
1 x

Omschrijving onderdelen:

18 mm Schroten Nordische Fichte softline - saunadeur van veiligheidsglas (bronce/helder) in kozijn - 1 vloer-
rooster - 1 oven-beschermrek - 2 hoofdsteunen - 1 sauna hoeklamp compleet - benodigde schroten voor alle 
binnenzijden en 2 buitenzijden (lengte ±210 cm) isolatiemateriaal - bouwtekening met een duidelijke beschrij-
ving - oven met opgebouwde besturing inclusief stenen. 

Saunacabine 150 x 200 cm kan verwarmd worden met een 3,6 kW saunakachel, op 230 Volt. Met een 3,6 kW 
kachel krijgt men de sauna helaas niet naar een top temperatuur gestookt. Echter indien men een 4,5 kW kachel 
in deze cabine plaatst zal deze zonder problemen naar de gewenste temperatuur stoken. Een 4,5 kW kachel dient 
aangesloten te worden op 400 Volt. De saunaschroten worden geleverd op standaardlengte 210 cm, door klant 
zelf in te korten naar 195 cm.

Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraagZelfbouwcabines
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150 x 200 x 195 cm

2 banken 185 x 50 cm, al voorgemonteerd
oven 3,6 kW/230 Volt
        4,5 kW/400 Volt

€ 2.535,-

200 x 200 x 195 cm

2 banken 185 x 50 cm, al voorgemonteerd
1 bank 135 x 50 cm, al voorgemonteerd
oven 6 kW/400 Volt

€ 2.890,-

250 x 200 x 195 cm

3 banken 185 x 50 cm, al voorgemonteerd
1 bank 135 x 50 cm, al voorgemonteerd
oven 8 kW/400 Volt

€ 3.285,-



Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraagSauna ovens
Verhitten:

Het verwarmingssysteem van de traditionele sauna-
cabine berust op het verhitten van een zeer grote   
massa natuurstenen, die de opgenomen warmte op 
hun beurt weer aan de omgevingslucht afgeven. De 
grote soortelijke warmte van de stenen vormt een 
warmtereserve die er voor zorgt dat de cabine lange 
tijd en zeer regelmatig op temperatuur blijft. Zelfs 
waneer het “vuur”  allang gedoofd is... 
Wanneer u de sauna voor de eerste keer gaat gebruiken 
dienen de stenen vooraf goed te worden afgespoeld.

KW oven

2 tot 4

m³
2 tot 4,5

m³
3 tot 6

m³
5 tot 8

m³
7 tot 12

m³
8 tot 14

m³
9 tot 16

m³
11 tot 20

m³
14 tot 24

m³
18 tot 30

m³
30 tot 46

m³
40 tot 56

m³
46 tot 66

m³

3,0

3,6

4,5

6,0

8,0

9,0

11

13,5

15

20

26

30

33

400 Volt 230 Volt Amp.

3 x 2,5 mm²

3 x 2,5 mm²

5 x 2,5 mm²

5 x 2,5 mm²

5 x 2,5 mm²

5 x 2,5 mm²

5 x 4 mm²

5 x 4 mm²

5 x 10 mm²

5 x 10 mm²

5 x 16 mm²

5 x 16 mm²

5 x 16 mm²

1 x 16A

1 x 16A

3 x 16A

3 x 16A

3 x 16A

3 x 16A

3 x 20A

3 x 25A

3 x 35A

3 x 35A

3 x 50A

3 x 50A

3 x 50A

inhoud

Vermogentabel:
Via onderstaande tabel kunt u bepalen welk vermogen u nodig heeft bij een bepaalde cabine. Eerst bepaalt u de 
totale inhoud van de cabine (L x B x H). Daarna kijkt u op de bovenste balk welke inhoud past bij uw cabine. De 
vlakindeling geeft aan welk vermogen uw oven dient te zijn. De laatste drie kolommen geven aan op welke manier 
uw oven aangesloten dient te worden.
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We maken onderscheid in de volgende 
sauna ovens:

Elektrisch:
De meest gekozen warmtebron voor de  sauna, 
zowel bij privé cabines als bij  professioneel 
gebruik. Geeft een aangename  stralingswarmte. 
De oven is zowel verkrijgbaar met een opge-
bouwde als een externe besturing.

Houtgestookt:
Voor de ware saunaliefhebbers levert VSB 
de traditionele, houtgestookte sauna oven. 
Een rustieke warmtebron met een hoge 
stralingswarmte en een optimaal comfort. 
Met deze sauna oven haalt u het traditionele 
saunagevoel in huis.

Gasgestookt:
Wordt vooral gebruikt in professionele sauna-
cabines. U creëert hiermee een uitstekend 
saunaklimaat. Bovendien kunt u aanzienlijke 
besparingen realiseren bij intensief gebruik. 
Gasgestookte ovens zijn echter een stuk 
duurder in aanschaf en installatie. Prijzen voor 
gasgestookte ovens zijn op aanvraag.



Omschrijving oven

Hangende oven (RVS) voor externe besturing
4,5 kW
6    kW
8    kW
9    kW

Hangende oven (RVS) met opgebouwde besturing aan de onderzijde van de oven
4,5 kW
6    kW
8    kW

Hangende RKS platte oven (RVS) voor externe besturing
4    kW
6    kW

Hangende Topclass oven (RVS) met opgebouwde besturing aan de zijkant van de oven
4,5 kW
6    kW
8    kW

Hangende Moderna oven (RVS gematteerd) met separate digitale besturing
6    kW
8    kW

Hangende Compact oven (RVS) met opgebouwde besturing aan de zijkant van de oven
3    kW

Saunastenen worden standaard bij elke oven geleverd
Losse stenen per 20 kg
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Sauna ovens Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraag

hoogte

65 cm
65 cm
65 cm
65 cm

65 cm
65 cm
65 cm

78 cm
78 cm

63 cm
63 cm
63 cm

58 cm
58 cm

54,5 cm

breedte

41 cm
41 cm
41 cm
41 cm

41 cm
41 cm
41 cm

47 cm
47 cm

45 cm
45 cm
45 cm

41 cm
41 cm

30 cm

diepte

29 cm
29 cm
29 cm
29 cm

29 cm
29 cm
29 cm

25 cm
25 cm

30 cm
30 cm
30 cm

31 cm
31 cm

20 cm

inh. cabine

3-6 m³
5-8  m³
7-12  m³
8-14 m³

3-6 m³
5-8  m³
7-12  m³

4-6 m³
6-8 m³

3-6 m³
5-8  m³
7-12  m³

5-8  m³
7-12  m³

2-4  m³

prijs

€ 370,50
€ 386,50
€ 423,50
€ 454,50

€ 502,00
€ 518,00
€ 568,50

€ 362,00
€ 392,50

€ 712,00
€ 726,00
€ 822,50

€ 873,50
€ 917,00

€ 613,50

€ 24,50

artikel

SH0104022
SH0104023
SH0104024
SH0104025

SH0104003
SH0104004
SH0104005

SH0104202
SH0104203

SH0104321
SH0104322
SH0104323

SH0104343
SH0104353

SH0104063

SD0113006



Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraagSauna ovens

Omschrijving oven

Hangende Delta oven (RVS) met separate digitale besturing
3,6 kW
Hangende Delta oven (RVS) met opgebouwde besturing
3,6 kW
Hangende Delta oven (RVS) voor externe besturing
3,6 kW

Staande Forte oven (RVS) met opgebouwde digitale besturing
6    kW
9    kW

Staande Elegance oven (RVS) voor externe besturing
10,5 kW
15    kW
16,5 kW
18    kW
Lichtrail

hoogte

63,5 cm

63,5 cm

63,5 cm

83 cm
83 cm

70 cm
70 cm
70 cm
70 cm
14 cm

breedte

34 cm

34 cm

34 cm

50 cm
50 cm

50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
65 cm

diepte

20 cm

20 cm

20 cm

53,5 cm
53,5 cm

50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
65 cm

inh. cabine

2-4,5  m³

2-4,5  m³

2-4,5  m³

7-12  m³
10-15  m³

9-18 m³
14-26  m³
16-30  m³
20-35  m³

prijs

€ 642,50

€ 501,50

€ 439,50

€ 2.285,00
€ 2.485,00

€ 1.728,00
€ 2.000,00
€ 2.065,00
€ 2.109,00
€ 570,00

artikel

SH0104098

SH0104091

SH0104094

SH0104017
SH0104018

SH0104070
SH0104071
SH0104072
SH0104073
SH0104076

De Forte oven is een economisch interessante oven voor regelmatig saunagebruik. De oven is stand-by en klaar voor 
opgieten. Deze oven is de ideale keuze voor mensen die meerdere malen per week van de sauna gebruik willen 
maken. De cabine heeft geen lange opwarmtijd nodig. U opent het deksel van de oven en u kunt direct van de 
oven genieten. Het geheim zit in de stenen. De oven is gevuld met 100 kg stenen. Door de temperatuur van de 
stenen constant op 300°C te houden, wordt door het openen van het deksel al naar enkele minuten een aange-
naam saunaklimaat bereikt. Wij adviseren u de oven kort voor het begin van uw saunabad op maximaal vermogen 
te schakelen en het deksel open te zetten, hierdoor ontstaat sneller een goed saunaklimaat. Tijd om uitgebreid 
te genieten... De Forte oven is goed warmte-geïsoleerd en gebruikt een gering vermogen van 250 W. De opgiet-
temperatuur van de stenen is 300°C. De Forte oven heeft een digitale besturing. Hierdoor is de temperatuur trap-
loos instelbaar. De oven kan een cabinetemperatuur genereren van ongeveer 70°C. Voor hogere temperaturen is 
deze oven minder geschikt. De oven heeft een gemiddeld verbruik van ongeveer 6 kW/h per dag in de stand-by 
modus met 250 W. 

De Elegance is een stijlvolle RVS oven en is met name geschikt om vrij in een sauna te plaatsen. Deze oven is 
zowel met als zonder lichtrail te gebruiken, daarom is deze lichtrail als een optie vermeld. Voor deze oven is een 
VSB150 besturing nodig.
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Omschrijving oven

Staande Club oven (RVS) voor externe besturing
11    kW
13,5 kW
15    kW

Staande Club soft-damp oven (RVS) voor externe besturing en auto-refi ll reservoir
11    kW
13,5 kW
15    kW

Staande Profi  oven (RVS) voor externe besturing
20    kW
26    kW
30    kW
33    kW

Staande achterwand (Profi ) oven (RVS) voor externe besturing
6      kW
9      kW
12    kW

Staande houtgestookte oven 
20 steel
M3

WHP 1500 steel chimney 1500 incl. acc.
WHP 1000 verlengstuk chimney 1000 mm
WHP 500 verlengstuk chimney 500 mm
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Sauna ovens Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraag

hoogte

70 cm
70 cm
70 cm

70 cm
70 cm
70 cm

73 cm
73 cm
73 cm
73 cm

83 cm
83 cm
83 cm

73 cm
71 cm

breedte

43 cm
43 cm
43 cm

49 cm
49 cm
49 cm

90 cm
90 cm
90 cm
90 cm

118 cm
118 cm
118 cm

41 cm
39 cm

diepte

50,5 cm
50,5 cm
50,5 cm

50,5 cm
50,5 cm
50,5 cm

50 cm
50 cm
50 cm
50 cm

27 cm
27 cm
27 cm

48 cm
43 cm

inh. cabine

9-16 m³
11-20  m³
14-24  m³

9-16 m³
11-20  m³
14-24  m³

18-30 m³
30-46  m³
40-56  m³
46-66  m³

6-10  m³
10-14 m³
12-17 m³

8-20 m³
4,5-13 m³

prijs

€ 1.047,00
€ 1.109,00
€ 1.171,00

€ 2.020,00
€ 2.118,00
€ 2.279,00

€ 2.136,00
€ 2.657,00
€ 2.695,00
€ 2.729,00

€ 1.277,00
€ 1.407,00
€ 1.532,00

€ 780,00
€ 493,00

€ 687,00
€ 214,00
€ 305,00

artikel

SH0104050
SH0104052
SH0104053

SH0104056
SH0104057
SH0104058

SH0104080
SH0104082
SH0104083
SH0104084

SH0104588
SH0104589
SH0104590

SH0104813
SH0104810

SH0104850
SH0104856
SH0104855



Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraagSauna ovens

Omschrijving oven

Hangende soft-damp oven (RVS) voor externe besturing
6    kW
8    kW
9    kW

hoogte

64 cm
64 cm
64 cm

breedte

40 cm
40 cm
40 cm

diepte

36 cm
36 cm
36 cm

inh. cabine

5-8  m³
7-12  m³
8-14  m³

prijs

€ 878,00
€ 933,00
€ 970,00

artikel

SH0104031
SH0104032
SH0104033

Een soft-damp combi-oven is een roestvrijstalen oven met een ingebouwde verdamper. Het ovengedeelte werkt 
op dezelfde manier als een standaard oven. Deze oven is dus te gebruiken als een kachel of als soft-damp oven 
en heeft dus een extra functie in vergelijking met een standaard kachel.

Als u het verdampergedeelte inschakelt om luchtvochtigheid in de cabine te verhogen schakelt één element 
van de oven uit en zal het element van de verdamper het water verwarmen zodat het water verdampt. Een extra      
toevoeging aan de oven is dat boven het verdampgedeelte twee spekstenen potjes zitten voor het toevoegen van 
geurstoffen. Na het gebruik dient u het waterreservoir leeg te laten lopen d.m.v. het kraantje aan de onderzijde 
van de oven.

De ideale combinatie van lucht en water 
bepaalt u zelf!

Droge en vochtige sauna’s

Er zijn twee saunatypes: 
De droge sauna en de vochtige sauna 
(ook wel Bio-sauna genoemd). 
De droge sauna komt het meest voor. Met zijn 
lagere vochtigheidsgraad is zijn warmte wat 
agressiever en heeft de droge sauna een groter 
effect op ons lichaam. 
In een vochtige sauna is het prettig vertoeven, 
maar zijn weldadige effect op uw lichaam is 
minder uitgesproken.

Voorbeeld van een Bio-sauna:
Bij een lagere temperatuur gebruikt u een 
hogere vochtigheid en omgekeerd, bijvoorbeeld: 
80°C temperatuur met 60% vochtigheid of 70°C 
temperatuur  met 70%  vochtigheid. De  verhou-
ding tussen temperatuur en luchtvochtigheid is 
belangrijk, deze wordt gegarandeerd door de 
bijbehorende digitale besturing.
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Sauna ovens Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraag

Omschrijving oven

Staande Fuga oven (RVS) met spekstenen platen voor externe besturing
6    kW
9    kW
Staande Fuga oven (RVS) met spekstenen platen en met een separate digitale besturing
6    kW
9    kW

Staande Kivi oven (RVS) “korf” met stenen voor externe besturing 
7      kW
9      kW
Staande Kivi oven (RVS) “korf” met stenen en met een separate digitale besturing
7      kW
9      kW

Staande Legend oven (RVS) “korf” met stenen voor externe besturing
11    kW
16,5 kW

hoogte

90 cm
90 cm

90 cm
90 cm

120 cm
120 cm

120 cm
120 cm

102 cm
102 cm

breedte

48 cm
48 cm

48 cm
48 cm

37 cm
37 cm

37 cm
37 cm

diameter 60 cm
diameter 60 cm

diepte

23,5 cm
23,5 cm

23,5 cm
23,5 cm

37 cm
37 cm

37 cm
37 cm

inh. cabine

5-8  m³
8-14 m³

5-8  m³
8-14 m³

6-10 m³
8-14 m³

6-10 m³
8-14 m³

9-24 m³
16-35 m³

prijs

€ 1.431,00
€ 1.552,00

€ 1.670,00
€ 1.798,00

€ 1.118,00
€ 1.231,00

€ 1.326,00
€ 1.438,00

€ 1.510,00
€ 1.727,00

artikel

SH0103060
SH0103090

SH0102060
SH0102090

SH1080270
SH1080290

SH1080170
SH1080190

SH1081011
SH1081016

Beleef een nieuwe sauna ervaring met de Fuga oven met spekstenen platen. De Fuga oven creëert een vochtige 
en gelijkmatige warmte wat een aangenaam saunagevoel geeft. De oppervlakte van de spekstenen platen zorgt 
voor een zachte opwaartse stoomverdeling.
In de nieuwe Fuga oven zijn ontwerp, kwaliteit en materiaalgebruik samengekomen tot een bijzondere sauna 
ervaring. Het speciaal gepattenteerde SteamFlow-systeem verdeelt het water langs de hete achterzijde van de 
platen en weer terug langs de voorzijde en zorgt zo voor een heerlijke damp in de cabine.
Deze design-oven uit RVS heeft een digitale bediening welke zowel binnen als buiten de cabine is te gebruiken.

De Kivi en Legend ovens bieden een bijzondere sauna ervaring. Het unieke van de warmteoverdracht is geba-
seerd op de intense hitte van de grote hoeveelheid stenen. Dé kracht van de Finse sauna traditie!
Middels opgieting is de kracht en intensiteit van de hitte te “sturen”. Giet eenvoudig water over de oven of juist 
tegen de zijkant van de oven. Deze beide ovens bieden een aangename vochtigheid en geven het saunabad een 
compleet nieuwe impuls.
De Kivi oven wordt gevuld met 100 kg saunastenen en de Legend oven wordt gevuld met 300 kg saunastenen. 
Omdat de buitenzijde van de ovens niet erg warm wordt, hoeft de afstand tussen de wanden/banken maar mini-
maal te zijn. Bij de Kivi oven geldt een minimale afstand van 10 cm en bij de Legend oven is de minimale afstand 
15 cm (dit in tegenstelling tot de standaard elektrische saunaovens).
Kortom: innovatieve ovens voor een gezonde investering.

Kivi Legend



Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraagSauna besturingen
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Opmerking

Bij het gebruik van een digitaal 
afl eesbare besturing in 
combinatie met een analoge 
thermo/ hygrometer kunnen 
aanduidingen in temperatuur 
afwijken.
De temperatuur welke wordt 
aangeduid op het digitale 
display is juist.
Een analoge thermo/ hygrometer 
zal altijd afwijkingen in 
temperatuur weergeven.
Een mogelijkheid is de 
analoge thermo/hygrometer 
te ijken aan de hand van 
de digitaal aangegeven waarden.
Afmeting bekasting: 
b: 25 x h: 23 x d: 7 cm

Besturing voor ovens t/m 9 kW
Deze besturing is standaard voorzien van een digitale temperatuurinstelling 
en een digitale voorprogrammering tot 12 uur.
Instelbereik van 40°C tot 110°C
VSB 90

Besturing voor ovens t/m 9 kW
Deze besturing is standaard voorzien van een digitale voorprogrammering tot 
12 uur. Deze besturing is altijd voorzien van een temperatuur- en vochtvoeler, 
waardoor digitaal de temperatuur en luchtvochtigheid kan worden ingesteld. 
Deze besturing regelt zelf dat de temperatuur en luchtvochtigheid bij elkaar
opgeteld niet boven de maximale waarde van 140 uitkomt.
VSB 105s

Besturing voor ovens t/m 15 kW
Deze besturing is standaard voorzien van een digitale temperatuurinstelling 
en een digitale voorprogrammering tot 12 uur.
Instelbereik van 40°C tot 110°C
VSB 150

Besturing voor ovens t/m 15 kW
Deze besturing is standaard voorzien van een digitale temperatuurinstelling 
en een digitale weekschakelklok (per dag instelbaar). Domotica gereed.
Instelbereik van 40°C tot 110°C
VSB 150VKK

Besturing voor ovens van 10,5 t/m 20 kW en 26 t/m 34 kW
Deze besturing is standaard voorzien van een digitale temperatuurinstelling 
en een digitale weekschakelklok (per dag instelbaar). Domotica gereed.
Instelbereik van 40°C tot 110°C. Afmeting powerunit: b: 28 x h: 35 x d: 11 cm
VSB 260-20
VSB 260-34

prijs

€ 291,00

€ 539,00

€ 347,00

€ 845,00

€ 1.053,00
€ 1.063,00

artikel

SC0105002

SC0105003

SC0105004

SC0105006

SC0105005
SC0105026
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Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraag

Griffi n VSB170 sauna besturing t/m 17 kW     
Deze besturing is standaard voorzien van een digitale temperatuurinstelling 
en een digitale voorprogrammering tot 12 uur.
Instelbereik van 40°C tot 110°C
Besturing: • digitale display • power unit • losse temperatuurvoeler
VSB170

Griffi n VSB170C voor combi gestuurde ovens t/m 17 kW
Deze besturing is standaard voorzien van een digitale voorprogrammering tot 
12 uur. Deze besturing is altijd voorzien van een temperatuur- en vochtvoeler, 
waardoor digitaal de temperatuur en luchtvochtigheid kan worden ingesteld. 
Deze besturing regelt zelf dat de temperatuur en luchtvochtigheid bij elkaar
opgeteld niet boven de maximale waarde van 140 uitkomt.
Besturing: • digitale display • power unit • losse temperatuurvoeler
VSB170C

prijs

€ 604,00

€ 705,00

artikel

SC0105040

SC0105041

Stijlvolle digitale besturing.

De Griffi n van Harvia is een elegante digitale 
besturing van de nieuwste generatie. Met deze 
besturing kunt u alle saunainstellingen waar-
onder temperatuur en tijd eenvoudig instellen. 
De Griffi n is in staat nagenoeg alles te regelen 
wat elektronisch wordt aangestuurd.

Met deze besturing wordt de vraag naar een 
compacte besturing ruimschoots beantwoord. 
Deze nieuwe indrukwekkende besturing is niet 
alleen modern in zijn uitstraling maar is tevens 
voorzien van de laatste elektronische opties. 
Afmeting bekasting: b: 9,5 x h: 11,5 x d: 3 cm.

De nieuwe Griffi n is leverbaar in 2 modellen: 
model: VSB170 voor de besturing van elektri-
sche ovens en de VSB170C voor combi gestuur-
de ovens.
De Griffi n wordt geleverd met digitale display, 
een power unit en een losse temperatuurvoeler.

Sauna besturingen

Griffi n VSB170 Griffi n VSB170C



Verwarmingselementen

HARVIA elementen
1500 Watt elementen 4,5 kW oven
2000 Watt elementen 6,0 kW oven
2670 Watt elementen 8,0 kW oven
3000 Watt elementen 9,0 kW oven
1500 Watt elementen Compacte oven
1800 Watt elementen Delta hoekoven
2000 Watt elementen Soft-damp combi oven

EOS elementen
1500 Watt elementen 4,5 kW oven zij-aansluiting
1500 Watt elementen 4,5 kW oven onder-aansluiting
2000 Watt elementen 6,0 kW oven zij-aansluiting
2500 Watt elementen 7,5 kW oven zij-aansluiting

Onderdelen t.b.v. oven met opgebouwde besturing
Sauna timer. Verwarmingstijd: 4 uur. Voorprogrammeertijd: 8 uur
Sauna thermostaat met overhittingsbeveiliging

Onderdelen t.b.v. oven met separate Harvia besturing
Complete warmte sensor (wandmontage) t.b.v. Besturing C90 / C150 / C260
Complete vochtvoeler met kabel (wandmontage) t.b.v. Besturing C105s

Oven onderdelen
prijs

€ 61,50
€ 74,25
€ 85,85
€ 98,60
€ 85,85
€ 85,85
€ 123,00

€ 59,35
€ 59,35
€ 74,25
€ 85,85

€ 128,75
€ 128,75

€ 48,25
€ 143,50

artikel

SW0103101
SW0103102
SW0103108
SW0103104
SW0103105
SW0103106
SW0103107

SW0103001
SW0103010
SW0103002
SW0103004

SC0105316
SC0105210

SC0105215
SC0105220
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Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraag
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Sauna kleurentherapie

Kleuren beïnvloeden onze lichamelijke conditie 
en zijn van beduidende invloed op ons geestelijk 
evenwicht.
Door de inbouw van kleurentherapie haalt u de 
heilzame werking van licht in uw sauna. 
Het zenuwsysteem en psyche worden gestimuleerd 
en met een doelgericht gebruik, draagt kleuren-
therapie bij tot uw algemeen welbehagen. 



Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraagKleurentherapie

Kleurentherapie LED verlichting plafondmodel

Kleurentherapie LED verlichting plafondmodel
Inclusief adapter en luxe houten afstandsbediening
Afmeting: 54 x 54 x 40 cm 

prijs

€ 1.345,00

artikel

SL2012020
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LED; een bijzondere sfeerverlichting
LED’s zijn heel kleine lampjes die bijzonder zuinig zijn en een lange levensduur hebben. LED’s zijn geen lampen 
in de klassieke zin van het woord. Ze bevatten geen gloeidraad en werken niet zoals fluorescentielampen of 
TL lampen. 
LED verlichting begint nu ook langzaam de particuliere markt te veroveren. Lampen die van kleur veranderen en 
je interieur omdopen in energiek groen of felblauw, het is perfect mogelijk met LED. 
Door hun grote kleurvariëteit en de mogelijkheid tot elektronisch sturen, zijn LED lampen bijzonder geschikt 
voor het creëren van speciale effecten en sfeer. VSB levert speciale hittebestendige LED verlichting waardoor deze 
bijzonder geschikt is voor de toepassing in bijvoorbeeld een sauna.

Kleurentherapie
Veel bekende wetenschappers en geleerden waaronder Plato, Goethe, Isaac Newton en vele anderen hebben zich 
bezig gehouden met de kracht van kleuren. Zij zijn tot de slotsom gekomen dat kleuren een grote invloed heb-
ben op de menselijke psyche.

Kleurentherapie is een verfi jnde, uitwendige therapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de helende energie die 
in zichtbare, gekleurde lichtstralen opgesloten zit. Kleurentherapie werkt in op ons energiesysteem.
Elk persoon die met lichamelijke en /of psychosomatische aandoeningen kampt, kan ter ondersteuning van de 
lichaamsweerstand en het gevoelsleven beroep doen op kleurentherapie.

Rood:
De kleur van levenskracht, uithoudingsvermo-
gen en wilskracht. Versterkt de lichaamsgeest 
en motivatie. Werkt opwekkend en verbetert de 
bloedsomloop en bloeddruk. Het geeft ons een 
aangenaam gevoel.

Oranje:
De kleur die hoort bij warmte en levenskracht. 
Het is een zeer positieve kleur die niet beangsti-
gend is. Oranje is ook de kleur van de genezing 
en de vitaliteit. 

Geel:
De kleur van vreugde, de creatieve expressie, 
de spontaniteit en zelfvertrouwen, werkt                  
opwekkend. Geel licht helpt tegen depressie en 
stimuleert de vertering. Geeft een onbezorgd en 
vrij gevoel.

Groen:
De kleur van innerlijke harmonie en balans. 
Werkt rustgevend op het hart en zenuwen. 
Heeft een heilzame werking op de bronchiën en     
verjongt de huid. Groen licht is ideaal voor een 
rustige en diepe ontspanning.

Blauw:
De kleur van rust, vrede en trouw. Bevordert 
rust, ontspanning en evenwicht. Brengt het               
zenuwsysteem tot rust en verzacht ontstekingen. 
Ideaal om bij weg te dromen.

Violet:
De hoogste geestelijke kleur, de vereniging van 
rood en blauw. Het is een waardige, mystieke 
kleur die veel gebruikt wordt om op een hoger 
geestelijk niveau te komen.
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Kleurentherapie Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraag

Kleurentherapie LED verlichting achter de rugleuning

Kleurentherapie voor sauna model: Steady en Balance
2 Led sticks van 15 cm, inclusief adapter en luxe houten afstandsbediening
Kleurentherapie voor sauna model: Vitality
4 Led sticks van 15 cm, inclusief adapter en luxe houten afstandsbediening
Kleurentherapie voor sauna model: Prestige
5 Led sticks van 15 cm, inclusief adapter en luxe houten afstandsbediening
Kleurentherapie voor sauna model: Royal
6 Led sticks van 15 cm, inclusief adapter en luxe houten afstandsbediening

prijs

€ 945,00

€ 1.382,00

€ 1.568,00

€ 1.755,00

artikel

SL2011020

SL2011040

SL2011050

SL2011060



Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraagSauna deuren

Sauna deuren

Model 1 glasdeur     bronce / helder
Model 1 glasdeur dorpelloos    bronce / helder

Model 2 glasdeur met hoek    bronce / helder
Model 2 glasdeur met hoek dorpelloos   bronce / helder

Model 3 glasdeur getoogd    bronce / helder
Model 3 glasdeur getoogd dorpelloos   bronce / helder

Model 4 kader deur Nordische fi chte met 2 glazen panelen
Model 5 kader deur Nordische fi chte met hout en glazen paneel
Model 6 kader deur Nordische fi chte met smal glazen paneel
Model 7 kader deur Nordische fi chte met breed glazen paneel
Model 8 glasdeur gebogen    bronce / helder

prijs

€ 641,00
€ 766,00

€ 760,00
€ 885,00

€ 920,00
€ 1.045,00

€ 662,00
€ 662,00
€ 662,00
€ 662,00
€ 1.695,00

artikel

SX0115100/01
SX0115104/05

SX0115110/11
SX0115114/15

SX0115120/21
SX0115124/25

SX0115134
SX0115135
SX0115136
SC0115137
SX1116001/02

1 2 3 84 5 6 7

In deze prijslijst is een groot assortiment deuren en glasvensters opgenomen. 
Deuren worden standaard linksdraaiend geleverd. Indien anders gewenst, dit graag duidelijk aangeven.                  
Voor onze houten deuren gebruiken wij gelamineerd en ‘gevingerlast’ Nordische fi chte. Houten deuren kunnen 
enkel in Nordische fi chte met dorpel worden geleverd.
Onze deuren worden geleverd in een kozijn compleet met: 
snapslot - scharnieren - deurgreep (schelp model met logo) - glasdeur 8 mm dik met tochtband
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Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraagSauna vensters

Sauna vensters:
Onderstaande vensterprijzen zijn op basis van inbouw in een cabine.
Model 1 glasvenster 170 cm x 43 cm   bronce / helder
Model 2 glasvenster 125 cm x 43 cm   bronce / helder   
Model 3 glasvenster 80 cm x 43 cm   bronce / helder
Model 4 glasvenster getoogd 80 cm x 58 cm  bronce / helder
Model 5 glasvenster gebogen 177 cm x 90,3 cm bronce / helder
Model 6 glasvenster gebogen 80 cm x 90,3 cm bronce / helder
             
Meerprijzen:
Meerprijs voor een deurkozijn in Hemlock / Espen
Satinato glasdeur (gematteerd glas) meerprijs op standaard glasdeur
Vensterkozijn in een andere houtsoort (enkel bij recht venster)
Losse standaard glasdeur (excl. kozijn, scharnieren en houten greep)
Tochtband per meter

Grepen, sloten en scharnieren:
Houten deurgreep voor glasdeur schelp model met logo
Houten deurgreep voor glasdeur schotelvormig model
Deurknop voor sauna- of stoomkozijn Alivida model (metaal) ø 45mm
Deurknop voor saunakozijn RVS / hout ø 53mm
Deurknop voor stoomkozijn RVS / RVS ø 53mm
Deurgreep cilinder voor saunakozijn RVS / hout
Deurgreep cilinder voor stoomkozijn RVS / RVS
Snapslot
Scharnieren voor een houten deur, prijs per scharnier
Scharnieren voor een glazen deur, prijs per scharnier

prijs

€ 477,00
€ 374,00
€ 270,00
€ 552,00
€ 1.562,00
€ 1.375,00

€ 215,00
€        195,00
€ 88,50
€ 334,00
€ 6,50

€ 90,00
€ 57,25
€ 70,00
€ 138,00
€ 138,00
€ 217,50
€ 217,50
€ 24,00
€ 10,50
€ 70,00

artikel

SX0020011/10
SX0020021/20
SX0020041/40
SX0020051/50
SX1126102/01
SX1126122/21

SD0113130

SM1020207
SM0111001
AC0940370
SP2010120
SP2010130
SP2011220
SP2011230
SU0120011
SU0120101
SU0120102
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SM1020207 SM0111001

AC0940370 SP2010120 SP2011220



Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraagDiverse deuren
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Richtlijnen ten aanzien van het inmetselen 
van een saunakozijn met dorpelloze deur:  

De onderkant van het kozijn is gelijk aan de 
bovenkant van de afgewerkte (tegel) vloer. Bij 
een nieuw te metselen muur dient het kozijn te 
worden vastgezet met kozijnankers.

Indien u voor het kozijn een uitsparing uit een 
bestaande muur moet slijpen kunt u het kozijn 
op de volgende manieren verankeren:

Houten kozijn: 
Verwijder de glaslatten aan de binnenzijde van 
het kozijn (met nietjes vastgemaakt). Schroef op 
de plaats van de glaslatten het kozijn vast aan 
de muur en plaats de glaslatten terug.

Aluminium kozijn: 
Boor gaten aan de binnenkant van het kozijn 
waar schroeven met hun kop doorheen kunnen 
vallen. Let op, niet geheel door het kozijn naar 
buiten boren. Schroef het kozijn in de sparing 
vast. Eventuele boorgaten in het kozijn afwerken 
met kunststof dopjes.

€ 641,-

Houten standaard kozijn: 
Kozijnmaat: 70,7 x 185,5 cm
Glasmaat:    61 x 175 cm
SX0115100 bronce glas
SX0115101 helder glas

€ 766,-

Houten dorpelloos kozijn:
Kozijnmaat: 70,7 x 191 cm
Glasmaat:    61 x 185 cm
SX0115104 bronce glas
SX0115105 helder glas

€ 1.299,-

Aluminium dorpelloos kozijn:
Kozijnmaat: 70,7 x 191 cm
Glasmaat:    61 x 185 cm
SX2010011 helder glas

€ 980,-

Houten dorpelloos kozijn 
voor professioneel gebruik:
Kozijnmaat: 84,7 x 206 cm
Glasmaat:    75 x 200 cm
SX0115140 bronce glas
SX0115141 helder glas

€ 218,-

Meerprijs afwijkende
maatvoering voor zowel 
houten als aluminium 
kozijnen:
SX2011001helder glas

€ 1.627,-

Aluminium dorpelloos kozijn 
voor professioneel gebruik:
Kozijnmaat: 84,7 x 206 cm
Glasmaat:    75 x 200 cm
SX2010021helder glas

Aluminium kozijnen worden standaard       
geleverd in de kleur wit (RAL 9010). 
Een aluminium kozijn kan tegen meerprijs  
in iedere gewenste RAL kleur worden ge-
spoten. Tevens bestaat de mogelijkheid om 
de scharnieren en eventueel de deurgreep 
in dezelfde kleur als het aluminium kozijn 
te laten spuiten.
Meerprijs RAL kleur gespoten kozijn: € 450,-



Waar kiest ú voor?
 

Warmte doet een mens goed. 
Maar de ene warmte is de andere niet. 

Dat heeft te maken met de manier waarop de 
warmte wordt overgebracht. Dat kan via direct 
contact, via straling of via een tussenmedium  

zoals water of lucht. 
De ‘gewone’, traditionele sauna en de lang-

golvige infraroodcabine werken 
volgens het principe van een tussenmedium, 

namelijk lucht. Door de lucht te verwarmen gaat 
u transpireren en worden kwalijke stoffen uit het 

lichaam afgevoerd. 
Dergelijke cabines worden vooral gekozen van-
wege het verkwikkende en ontspannende effect. 

Een saunabad reinigt en verzorgt de huid, stimu-
leert de bloedsomloop, kalmeert de zenuwen, 

voert afvalstoffen af en versterkt het gestel. 
De infraroodcabine van VSB (Direct Heat®) daar-
entegen brengt warmte over door straling. Deze 

straling heeft een diepe inwerking en is daardoor 
bij uitstek geschikt voor mensen die last hebben 

van spieren en gewrichten. 
Reumapatiënten bijvoorbeeld kunnen veel baat 

hebben bij de Direct Heat® cabine.
Voor welke cabine u kiest, hangt dus in eerste 

instantie af van het doel en het effect dat u 
beoogt. Over het verschil tussen kortgolvige en 

langgolvige infraroodcabines bestaan veel 
misvattingen.

Infrarood
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Infrarood

ZichtbaarUV Infrarood

Lichtspectrum

IR-A
kortgolvig
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middengolvig

IR-C
langgolvig

380 nm
0.38 µm

780 nm
0.78 µm

1400 nm
1.4 µm

3000 nm
3 µm

10.000 nm
10 µm
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Effectieve dieptewerking

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat 
kortgolvige straling een betere dieptewerking heeft 
dan langgolvige straling. 
Langgolvige straling dringt niet verder door dan de 
bovenste huidlaag. Kortgolvige straling daarentegen 
dringt door tot de elastische vezels en de aanhecht-
ingspunten van de spieren. En dat merkt u! 

Verzorgend en pijnstillend

Voor het opwekken van kortegolf licht zijn infrarood-
stralers met een zeer hoge oppervlakte temperatuur 
nodig. 
In de Direct Heat® cabines van VSB zijn infrarood-
stralers van het merk Philips verwerkt. Deze stralers 
hebben een lengte van ongeveer 78 cm en verwar-
men het lichaam tot diep in de vezels. 
De -door deze stralers- uitgestraalde langere golf-
lengtes worden geabsorbeerd door de bovenste 
huidlaag, waar zich de warmtegevoelige zenuw-   
uiteinden bevinden. 
Deze gevoels-sensoren worden daardoor geactiveerd 
en geven een signaal af dat waarschuwt voor even-
tuele oververhitting van het lichaam. De VSB direct 
Heat® cabine verzorgt pijnlijke en stijve spieren en 
verzacht de pijn bij reumatische aandoeningen.



Infrarood
Waaraan herkent u het verschil? 

Zoals gezegd brengt de kortgolvige infraroodcabine 
de warmte over door straling. Doordat het lichaam 
en niet direct de cabine wordt verwarmt gaat u tran-
spireren en is het daarom niet nodig om een hoge       
cabinetemperatuur te realiseren. 
U voelt zich beter en meer ontspannen. U kunt zelfs 
de deur gewoon open laten staan. Het is de straling 
die voor de effectieve werking zorgt.
Vandaar dat wij onze infraroodcabines VSB Direct 
Heat® cabines hebben genoemd. Deze naam is door 
VSB gedeponeerd en valt dus onder merkbewaking. 
Zodra u de cabine inschakelt, ondervindt u vrijwel  
direct de werking van deze kortgolvige straling, hier-
door is het niet nodig de cabine voor te verwarmen.    
Cabines met langgolvige straling daarentegen heb-
ben geruime tijd nodig om de lucht in de cabine voor 
te warmen.
Met de infraroodlampen van Philips ontstaat een            
gemiddelde cabinetemperatuur van 40°C, dit in                       
tegenstelling tot een traditionele sauna, waar de    
cabinetemperatuur op kan lopen tot ongeveer 90°C.
 
Een traditioneel saunabad begint met het verwarmen 
van de omgevingslucht. Het voorverwarmen van de 
cabine duurt geruime tijd. Datzelfde geldt voor het 
gebruik van een langgolvige cabine. Door de hoge 
temperatuur in de cabine, daalt de luchtvochtigheid. 
De deur moet dan natuurlijk wel gesloten zijn, anders 
verliest de sauna zijn werking. 
Hoe droger de lucht, hoe beter uw lichaam een        
hogere omgevingstemperatuur verdraagt.    
Middels transpireren verdwijnen afvalstoffen en stof-
wisselingsproducten uit het lichaam. Het  natuur-
lijke evenwicht herstelt zich.
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Infrarood meerprijzen:

Sauna oven (3,6 kW) met opgebouwde besturing
Sauna oven (4,5 kW) met opgebouwde besturing
Binnenzijde Ceder, Hemlock, Espen
Buitenzijde Ceder, Hemlock, Espen
(3 buitenzijdes met kozijn)
2 x glasvenster
Afwijkende maatvoering
Set van 2 speakers 20 Watt/4Ω
Kleurentherapie LED verlichting plafondmodel 
Dorpelloze deur
Voorzijde banken afgeronde afwerking 
(massief hout)

* voor dit model niet beschikbaar

130 x 120

€    516,00

*
€    658,00       

€    585,00

*
€    286,00
€    150,00
€ 1.345,00
€    125,00
€    115,00

150 x 120

€    516,00

* 
€    710,00

€    605,00

*
€    286,00
€    150,00
€ 1.345,00
€    125,00
€    133,00

130 x 130

€    516,00

*
€    665,00

€    475,00

*
€    286,00
€    150,00
€ 1.345,00
€    125,00
€    135,00

150 x 150

*
€    516,00
€    773,00

€    515,00
€    410,00
€    286,00
€    150,00 

*
€    125,00
€    230,00
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3,6 kW ovens 230 Volt, afzekeren 1x16 A, 3 x 2,5 mm² • 4,5 kW ovens 400 Volt, afzekeren 3x16 A, 5 x 2,5 mm²
Cabines t/m 5 stralers kunnen worden aangesloten op een WCD 230V 1 x 16A
Cabines met meer dan 5 stralers moeten worden aangesloten op een WCD 400V 3 x 16A

Infrarood

VS2099040
Cabine met 5 stralers
150 x 150 x 205 cm
€ 4.763,-

VS2099030
5 polige CEE stekker
Cabine met 8 stralers
210 x 130 x 205 cm

€ 6.650,-

(koetsmodel)
VS2099035
5 polige CEE stekker
Cabine met 8 stralers
210 x 130 x 205 cm
€ 6.905,-

VS2099050
Cabine met 4 stralers
130 x 130 x 205 cm
€ 4.236,-

VS2099010
Cabine met 5 stralers
130 x 120 x 205 cm

€ 4.038,-
VS2099020
Cabine met 5 stralers
150 x 120 x 205 cm
€ 4.150,-
VS2099022
Model met extra bank
€ 4.280,-

Omschrijving cabine:

Cabine beschroot met 18 mm Nordische Fichte. 
Glasdeur 8 mm veiligheidsglas (bronce of helder).
Banken van Abachi 50 cm breed.
Vloerrooster van Abachi.
Leeslamp, aangesloten op besturing.
Rugleuning 2 lats van Abachi.
Regelbare digitale display in de cabine.
Beschermroosters voor stralers van Abachi.

210 x 130

*
€    516,00
€    896,00

€    685,00

*
€    286,00

* 

*
€    125,00
€    235,00

Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraag

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙



55

Combinatie infrarood

Een veelgevraagde optie is een combinatie 
van traditionele sauna met geïntegreerde infra-
roodstralers. U heeft zelf de keuze om de sauna 
te gebruiken of de infraroodstralers te gebruiken.
Hieronder een voorbeeld van een saunacabine 
die is uitgevoerd met 4 kortgolvige infrarood-
stralers in het dak en 1 losse straler in een hoek. 
Gezien de afmetingen van het infrarood dient u 
rekening te houden met de grootte van de cabine. 
Niet elke cabine kan worden uitgevoerd met    
infrarood.
Afmeting dakstraler: ±76 x 16 cm.  
Afmeting 4 dakstralers: ±170 x 42 cm 

Infrarood diversen
Losse infrarood sets
Infrarood set 4 armaturen (met besturing, display, kabels en stekkers)
Infrarood set 5 armaturen (met besturing, display, kabels en stekkers)
Infrarood set 8 armaturen (met besturing, display, kabels en stekkers)

Losse infrarood sets professioneel gebruik
Infrarood set met professionele Piezzo-knop voor 5 armaturen 230V
Infrarood set met professionele Piezzo-knop voor 8 armaturen 400V

Losse infrarood armatuur
Bestaande uit: keramisch fi lter, infrarood lamp, refl ector en kabel

Houten infrarood onderdelen
Losse houten hoekelement Nordische Fichte
Losse houten hoekelement Red Ceder
Losse houten hoekelement Hemlock
Losse houten hoekelement Espen
Losse houten Abachi beschermrooster voor straler

Onderdelen infrarood techniek
IRRA Besturing digitaal 230 V 2050 W met radio
Display compleet (kunststof frontpaneel, sticker en printplaat)
Kunststof frontpaneel met sticker
Ps3 Powermodule printplaat
Ps1 Verdeelblok printplaat
Ps2 Verdeelblok printplaat
Ps4 Verdeelblok printplaat
RJ45 patchcable
Keramisch fi lter
Infrarood vervangingslamp (750 W)
Losse Piezzo-drukknop met rozet en aansluitblok
Set van 2 speakers 20 Watt/4 Ω
Printsteun met schroefbevestiging, prijs per stuk

prijs
€ 2.353,00
€ 2.653,00
€ 4.070,00

€ 2.835,00
€ 4.261,00

€ 337,00

€ 75,50
€ 115,00
€ 115,00
€ 115,00
€ 35,00

€ 1.335,00
€ 307,00
€ 94,75
€ 275,00
€ 92,00
€ 148,75
€ 225,00
€ 15,50
€ 111,00
€ 129,00
€ 196,00
€ 150,00
€ 0,50

artikel

SR0117407

SP0110380
SP0110381
SP0110382
SP0110383
SP0110376

SR0117610
SR0116103
SR0117061
SR0117065
SR0117066
SR0117070
SR0117071
SR0116101
SR0117003
SR0117557
SR0117021
SR0116051
SR0117011

Afmeting armatuur:
78,5 x 16,2 x 6 cm
Afmeting uitsparing:
75 x 13,5 cm

Prijzen: Verkoop incl. B.T.W.
Transport en montage op aanvraag



Installatie
Elektrische aansluiting
Voor elektrotechnische installaties dient u de ter plaatse geldende wet- en regelgeving in acht te nemen. 
De installatie- en controlewerkzaamheden moeten door erkende installateurs gebeuren.

Saunaoven: 
De besturing van de oven wordt aangesloten op een voedingskabel welke door u verzorgd dient te worden. 
Deze kabel kunt u het beste op ongeveer 10 cm boven de sauna uit de wand laten komen, met een overlengte 
van 4 à 5 meter.

Bij ovens 3 t/m 3,6 kW  230 Volt, vereiste kabel 3 x 2,5   mm²  afzekeren 1 x 16A.
Bij ovens 4,5 t/m 11 kW  400 Volt, vereiste kabel 5 x 2,5   mm²  afzekeren 3 x 16A.
Bij ovens van 13,5 kW  400 Volt, vereiste kabel 5 x 4      mm²  afzekeren 3 x 20A.
Bij ovens van 15 kW  400 Volt, vereiste kabel 5 x 6      mm²  afzekeren 3 x 25A.
Bij ovens van 20 kW  400 Volt, vereiste kabel 5 x 10    mm²  afzekeren 3 x 35A.
Bij ovens 26 t/m 33 kW  400 Volt, vereiste kabel 5 x 16    mm²  afzekeren 3 x 50A.
Bovenstaande gegevens gelden als richtlijn en kunnen in de praktijk afwijken. 
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Infrarood:
De cabine is uitgerust met een besturingsunit en 
heeft een stroomsnoer van 3 meter. 
Het geabsorbeerde vermogen verschilt van 0,07 
tot 3,6 kW. 
De stroomsnoer met stekker dient te worden 
aangesloten op een (geaarde) wandcontactdoos, 
geschikt voor een spanning van tenminste 230 
Volt en een stroom van 16 Amp.

Voorzorgsmaatregelen: 
De vloer waar de cabine op geplaatst wordt      
dient volledig vlak en waterpas te zijn. 
Wij adviseren een vloerafdekking welke zo        
hygiënisch mogelijk is te reinigen bijv: tegels, 
laminaat of vinyl.
Bij plaatsing van de cabine dient de beschik-
bare ruimte schoon en opgeruimd te zijn.
Indien de ruimte waar de cabine wordt geplaatst 
een vochtige ruimte betreft, dient in deze ruimte 
voldoende natuurlijke of mechanische ventilatie 
aanwezig te zijn.

Veiligheidseisen:
Indien de sauna of infraroodcabine in de bad- 
kamer geplaatst wordt dienen de veiligheidseisen 
voor badkamers in acht te worden genomen. De 
installatie voor stopcontacten, lampen, schake-
laars en/of andere elektrische inrichtingen 
moeten plaatsvinden buiten de gevarenzones 
die door de nationale voorschriften en normen 
voor badkamers voorzien zijn.

Onderhoud:
De sauna of infraroodcabine dient regel-
matig te worden gereinigd. Vermijd agressieve 
schoonmaakmiddelen. Voor het reinigen van 
de cabines heeft uw VSB-adviseur speciale        
reinigingsmiddelen (Alivida reiniger, paraffi ne 
olie en desinfecteer).

Siliconenkabel:
Hittebestendige siliconenkabel 2x0,75 mm² p/m¹
Hittebestendige siliconenkabel 3x1,5 mm² p/m¹
Hittebestendige siliconenkabel 3x2,5 mm² p/m¹
Hittebestendige siliconenkabel 5x2,5 mm² p/m¹
Hittebestendige siliconenkabel 5x4 mm²  p/m¹
Hittebestendige siliconenkabel 5x6 mm²  p/m¹

prijs
€   5,10 
€ 10,50 
€   7,95 
€ 13,75 
€ 23,85 
€ 43,00 

artikel
EL0805061
EL0805071
EL0805072
EL0805081
EL0805082
EL0805083



Onderdelen, accessoires en toebehoren
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Hout en banken
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Hout
Saunaschroten 18 mm Nordische Fichte p/m¹
Saunaschroten Kiefer p/m¹
Saunaschroten Hemlock p/m¹
Saunaschroten Red Ceder p/m¹
Saunaschroten Espen p/m¹
Afwerklatten Nordische Fichte (18 x 18 mm) p/m¹
Afwerklatten Hemlock (18 x 18 mm) p/m¹
Saunaprofi el Nordische Fichte (45 x 28 mm) p/m¹
Saunaprofi el Nordische Fichte (45 x 45 mm) p/m¹
Saunaprofi el Nordische Fichte (45 x 70 mm) p/m¹
Boeiboord Nordische Fichte p/m¹
Boeiboord Hemlock p/m¹
Abachi latten (80 x 21 mm) p/m¹
Abachi balk afgerond (100 x 73 mm) p/m¹
Bredere houtdelen Hemlock of Red Ceder op aanvraag

Banken (worden met een minimum van 1 meter berekend)
Saunabank 50 cm breed p/m¹
Saunabank 60 cm breed p/m¹
Saunabank 70 cm breed p/m¹
Saunabank 80 cm breed p/m¹
Meerprijs dichte bank p/m¹
Meerprijs afgeronde bank p/m¹
Meerprijs saunabank van 50 naar 60 cm p/m¹
Meerprijs saunabank van 50 naar 70 cm p/m¹
Meerprijs verstevigde bank p/m¹ (voor banken boven de 200 cm)
Zitnis binnenmaat 120 x 18 cm
* Niet afgebeeld

prijs
€     3,20
€     4,50
€     9,00 
€     9,00
€     9,00
€     2,65
€     7,45 *
€     2,50 * 
€     3,25
€     5,10 *
€     3,20
€     9,00 *
€     6,50
€   82,50 *

€ 103,00
€ 128,00
€ 153,00 *
€ 179,00 *
€   48,00 *
€   88,50
€   25,50 *
€   33,50 *
€   32,00 *
€ 845,00 *

artikel
SB41883XX
SB0140XXX
SB0160XXX
SB0150XXX
SB88515XX
SB0010140
SB0010110
SB24528XX
SB24545XX
SB24570XX
SB0011040
SB0011010
SB78021XX
SB76310XX

SB0190150
SB0190160
SB0190170
SB0190180
SB01904XX
SB01902XX

SB01905XX
SB0191120

SB41883XX SB0140XXX SB0160XXX

SB0150XXX SB88515XX

SB78021XX

SB0010140

SB0011040SB24545XX

SB0190150 SB0190160 SB01902XX

Saunaschroten Nordische Fichte worden op standaard lengte van 210/240/270/390/420 cm geleverd. 
Saunaschroten Red Ceder en Hemlock lengte op aanvraag. Saunalatten Abachi worden op “vallende” lengtes 
geleverd. Alle schroten hebben een werkende breedte van ± 8,5 cm en zijn voorzien van een extra lange veer en 
groef. Voor het op maat zagen van schroten wordt € 0,08 per zaagsnede berekend.

voorbeeld professioneel interieur



SP0110124 SP0110125

SP0110131

SP0110130

SP0110155

SD0113053 SP0110610 SP0110612

SP0110613 SP0110145

Sauna toebehoren
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Accessoires
Ovenbeschermrek Harvia Delta L vorm
Ovenbeschermrek Harvia L vorm
Ovenbeschermrek Harvia U vorm
Ovenbeschermrek Soft-damp L vorm
Ovenbeschermrek Soft-damp U vorm
Ovenbeschermrek luxe afgerond U vorm
Ovenbeschermrek luxe afgerond L vorm links model
Ovenbeschermrek luxe afgerond L vorm rechts model
Ovenbeschermrek Soft-damp luxe afgerond U vorm
Ovenbeschermrek Soft-damp luxe afgerond L vorm links model
Ovenbeschermrek Soft-damp luxe afgerond L vorm rechts model
Ovenbeschermrek Moderna U vorm
Ovenbeschermrek Moderna L vorm 
Ovenbeschermrek Moderna Luxe afgerond U vorm
Ovenbeschermrek Moderna Luxe afgerond L vorm links model
Ovenbeschermrek Moderna Luxe afgerond L vorm rechts model
Ovenbeschermrek verwerkt als bank eind
Ovenbeschermrek voor professionele ovens op aanvraag
Vloerrooster Abachi per m²
Vloerrooster kunststof beige 60 cm breed p/m¹
Vloerrooster kunststof beige 90 cm breed p/m¹
Hoofdsteun standaard
Hoofdsteun ergonomisch gevormd
Hoofdsteun verstelbaar
Hoofdsteun voor professioneel gebruik
Kapstok met 5 haken
Luchtrooster Nordische fi chte
Luchtrooster Hemlock
Luchtschuif Nordische fi chte
Luchtschuif Hemlock
Saunakrukje
* Niet afgebeeld

prijs
€   46,00 *
€   46,00
€   51,00 
€   46,00 *
€   51,00 *     
€ 300,00
€ 270,00 
€ 270,00 *
€ 300,00 *
€ 270,00 *
€ 270,00 *
€   51,00 *
€   46,00 *
€ 300,00 *
€ 270,00 *
€ 270,00 *
€ 300,00

€   82,00
€   43,00
€   60,00 *
€   24,00
€   48,00
€   36,00
€   33,00 *
€   12,00
€   22,00
€   30,00 *
€   22,00
€   30,00 *
€   68,00

artikel
SP0110121
SP0110124
SP0110125
SP0110126
SP0110127
SP0110130
SP0110131
SP0110132
SP0110133
SP0110134
SP0110135
SP0100111
SP0100112
SP0100113
SP0100114
SP0100115
SP0100201

SP0110155
SD0113053
SD0113054
SP0110610
SP0110612
SP0110613
SP0110614
SP0110145
SP0110316
SP0110314
SP0110317
SP0110315
SP0110312

SP0110316

SP0110317 SP0110312

SP0100201



Sauna toebehoren en verlichting
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Accessoires
Onderbank afdichting horizontaal 4 lats p/m¹
Rugleuning horizontaal 2 lats p/m¹
Rugleuning horizontaal 3 lats p/m¹
Ergonomische Abachi rugleuning met verlichting p/m¹
Rechte luifel Nordische fi chte p/m¹
Rechte luifel afwijkende houtsoort p/m¹
Afgeronde luifel Nordische fi chte p/m¹
Afgeronde luifel afwijkende houtsoort p/m¹
Vierkante zuil aan buitenzijde sauna p/m¹

Verlichting
Hoeklamp Abachi met fi tting en lamp
Wandlamp (piramide) Abachi met fi tting en lamp
Lamp lamellen wandmontage achthoek
Lamp lamellen wandmontage rechthoek
Lamp lamellen hoekmontage 
Kegelvormige designlamp (excl. glazen vlam)
Glazen vlam voor kegelvormige designlamp
Zuilverlichting Abachi wand of hoekmontage p/m¹

3-lats rugleuning met verlichting p/m¹
3-lats gesloten rugleuning met verlichting p/m¹
Koofverlichting binnenzijde cabine compleet p/m¹
Glasvezelverlichting 120 armig compleet
Kleurentherapie LED verlichting plafondmodel 54 x 54 x 40 cm
Inbouwspot voor in luifel, staal geschuurd p/spot
Halogeenlamp 50W/230V Ø 40
Porseleinen fi tting hittebestendig
Lamp 15 Watt hittebestendig
* Niet afgebeeld

prijs
€      39,75
€      25,50
€      38,50 *
€    196,00
€    102,00 *
€    138,00 *
€    190,00
€    257,00
€    228,00 *

€      44,25
€      44,25 
€      47,25
€      47,25 *     
€      47,25 
€    160,00
€      27,00
€    445,00

€      51,00
€      56,00
€      59,00
€ 1.033,50
€ 1.345,00
€      61,00
€        7,00 *
€      18,00 
€        2,75 *

artikel
SP0110430
SP0110413
SP0110414
SP0110410
SP0110420
SP0110425
SP0110421
SP0110426
SP0110423

SP0110401
SP0110402
SP0110224
SP0110225
SP0110226
SP0110228
SX0115001
SP0110405

SP0110411
SP0110412
SP0110450
SD0113041
SL2012020
EL0801390
EL0801394
EL0805051
EL0805050

SP0110430 SP0110413 SP0110410

SP0110421 SP0110401

SP0110226

SP0110405

SP0110450

EL0801390

SP0110224

SP0110412

SP0110402

SP0110228

SP0110411

SD0113041

EL0805051

SL2012020



SK0102111 SK0102112 SK0102113

SK0102114 SK0102118

SK0102117

SK0102109

SK0102115 SK0275410

SK0275411 SK0102105 SK0102107

SK0102203 SK0102202

Accessoires
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Meters
Thermometer ø 100 mm
Hygrometer ø 100 mm
Thermometer ø 120 mm wit
Hygrometer ø 120 mm wit
Thermo/hygrometer in ronde houten omraming ø 155 mm
Thermo/hygrometer in ronde omraming ø 160 mm
Thermo/Hygrometer in ronde houten omraming ø 170 mm
Thermo/hygrometer 8 hoek in houten omraming 170 mm
Thermometer druppelmodel in houten omraming
Hygrometer druppelmodel in houten omraming
Thermo/Hygrometer vierkant in houten omraming 170 mm
Luxe Thermo/Hygrometer in houten omraming 250 x 130 mm
Standaard Thermo/Hygrometer in houten omraming 260 x 130 mm

Klokken
Saunaklok buiten de cabine, emmer model
Saunaklok buiten de cabine, 320x320 mm

Zandlopers
Zandloper 15 min. standaard model wit
Zandloper 15 min. standaard model groen
Zandloper 15 min. standaard model blauw
Zandloper 15 min. standaard model rood
Zandloper 15 min. groot model wit
Zandloper 15 min. groot model groen
Zandloper 15 min. groot model blauw
Zandloper 15 min. groot model rood
Zandloper 15 min. luxe uitvoering
* Niet afgebeeld

prijs
€  22,75
€  23,75 
€  35,00
€  84,50     
€  73,50
€  84,50
€  73,50
€  47,75 
€  37,00
€  42,50
€  69,50
€  55,00
€  27,50

€  93,25
€  82,15

€  19,00 *
€  19,00 *
€  19,00 *
€  19,00
€  26,00 *
€  26,00 *
€  26,00 
€  26,00 *
€  27,50

artikel
SK0102111
SK0102112
SK0102113
SK0102114
SK0102118
SK0102109
SK0102117
SK0102115
SK0275410
SK0275411
SK0102105
SK0102107
SK0102101

SK0102203
SK0102202

SK0101003
SK0101004
SK0101005
SK0101006
SK0102003
SK0102004
SK0102005
SK0102006
SK0102008

SK0101006 SK0102005 SK0102008

SK0102101



Afkoel accessoires
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Emmers
Sauna emmer naturel
Sauna emmer kunstof inzet
Sauna lepel
sauna emmer koper met lepel

Voetenbakken
Voetenbak Kambala ø 40 cm gelakt 
Kunstof inzet voor voetenbak
Voetenbak Lariks ø 40 cm gelakt

Dompeltonnen
Dompelton Lariks 100x72x100 naturel
Dompelton Lariks 110x77x100 naturel
Dompelton Lariks 130x79x100 naturel
Dompelton Kambala 100x72x100 naturel
Dompelton Kambala 110x77x100 naturel
Dompelton Kambala 130x79x100 naturel
Dompelton Kambala ø153x100 naturel 
Bovenstaande dompeltonnen zijn enkel voor binnengebruik, 
meerprijzen voor buitengebruik op aanvraag.

Diverse afkoel accessoires
Schwall douche 1/2” messing/verchroomd 50 Ltr.p.min
Schwall douche 3/4” messing/verchroomd 100 Ltr.p.min
Schwall douche 1” messing/verchroomd 150 Ltr.p.min
Stortdouche emmer 10 Ltr. wandhouder, draagarm of ketting
Stortdouche emmer 29 Ltr. Kambala
Kneipp-wandaansluiting met stopkraan en wandhouder chroom, 
inclusief Kneipp-slang 2000 mm, wit
* Niet afgebeeld

prijs
€      30,75
€      12,75 
€      12,75
€    128,50     

€    105,00
€      22,75
€      85,00

€ 1.272,00 *
€ 1.367,00 *
€ 1.632,00
€ 1.272,00 *
€ 1.367,00 *
€ 1.632,00 *
€ 2.597,00

€    251,00 
€    302,00 *
€    302,00 *
€    551,00
€    594,00
€    528,00

artikel
SK0102301
SK0102302
SK0102303
SK0102304

SN0118101
SN0118100
SN0118102

SN0118401
SN0118402
SN0118403
SN0118501
SN0118502
SN0118503
SN0118504

SN0118010
SN0118011
SN0118012
SN0118001
SN0118002
SN1083010

SK0102301 SK0102302 SK0102303

SK0102304 SN0118101

SN0118504

SN0118001

SN0118403

SN0118102

SN0118010

SN0118002

SN1083010



SN1080020 SN1080120 SN1080220

Buitendouches

63

JEE-O ORIGINAL
Vrijstaande buitendouche met mengkraan geborsteld RVS
Vrijstaande buitendouche met mengkraan gepolijst RVS
Muurhouder voor buitendouche instelbaar van 13,2 tot 20 cm geborsteld RVS
Muurhouder voor buitendouche instelbaar van 13,2 tot 20 cm gepolijst RVS

JEE-O FATLINE
Vrijstaande buitendouche met mengkraan geborsteld RVS
Vrijstaande buitendouche met mengkraan gepolijst RVS
Muurhouder voor buitendouche instelbaar van 13,2 tot 20 cm geborsteld RVS
Muurhouder voor buitendouche instelbaar van 13,2 tot 20 cm gepolijst RVS

JEE-O PURELINE
Vrijstaande buitendouche met mengkraan geborsteld RVS
Vrijstaande buitendouche met mengkraan gepolijst RVS

JEE-O IZI-01
Verplaatsbare buitendouche met teak vlonder en voetbediening geborsteld RVS
Verplaatsbare buitendouche met teak vlonder en voetbediening gepolijst RVS

JEE-O IZI-02
Verplaatsbare buitendouche met teak vlonder en voetbediening geborsteld RVS
Verplaatsbare buitendouche met teak vlonder en voetbediening gepolijst RVS

JEE-O IZI-03
Verplaatsbare buitendouche met teak vlonder en voetbediening geborsteld RVS
Verplaatsbare buitendouche met teak vlonder en voetbediening gepolijst RVS

prijs
€  1.283,00
€  1.519,00
€     150,00
€     188,00

€  1.653,00
€  1.749,00
€     150,00
€     188,00

€  1.345,00
€  1.542,00

€     935,00
€     947,00

€     975,00
€  1.062,00

€     975,00
€  1.062,00

artikel
SN1080010
SN1080020
SN1081010
SN1081020

SN1080110
SN1080120
SN1081010
SN1081020

SN1080210
SN1080220

SN1080310
SN1080320

SN1080410
SN1080420

SN1080510
SN1080520

Vrijstaande RVS douches die zowel binnen in de badkamer als ook buiten in de tuin bij 
het zwembad, de sauna of een hot tub/jaccuzi toegepast kunnen worden. Met de ring 
regel je zowel de watertoevoer als de temperatuur.
De JEE-O Douche is vervaardigd van RVS soort 306, zowel de geborstelde als de            
gepolijste versie. De gepolijste versie vergt het minste onderhoud omdat externe           
factoren het minste invloed uitoefenen op gepolijst materiaal.

SN1080320 SN1080420 SN1081020SN1080520
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Verzorgende producten
Breed assortiment
VSB Sauna levert een breed assortiment aan geuren, oliën en onderhoudsmiddelen. Zo zijn er opgietconcentraten 
voor sauna’s, aromatherapie voor bijvoorbeeld infraroodcabines en er is stoombadmelk voor stoom-douche-
cabines; maar ook geuren voor whirlpools en baden maken onderdeel uit van het assortiment en bodycarepro-
ducten zoals scrubzout en massageolie.

Onderhoudsmiddelen        
Onderhoud is een gezonde must in wellness-land. Daarom vindt u bij uw VSB-adviseur onderhoudsmiddelen zo-
als: sanitairreinigers, ontkalkers en desinfecterende reinigers, maar ook RVS-reinigers voor bijvoorbeeld sauna 
ovens en barbecues. 

Finishing touch: fi jne accessoires voor uw comfort
Naast geuren, oliën en onderhoudsmiddelen is uw VSB sauna hét aanspreekpunt voor onder meer badjassen, 
handdoeken en sfeerproducten. U hebt de keus uit een breed assortiment functionele accessoires en sfeermak-
ers.

Alivida®
De producten van VSB Sauna zijn van een uitstekende kwaliteit; daarbij zijn de meeste geuren vervaardigd op 
basis van natuurlijke etherische oliën. VSB Sauna levert veel van zijn producten onder het geregistreerde merk 
Alivida®. 
VSB Sauna ontwerpt en produceert wellnessproducten voor een grote groep bekende namen in de wellness-
wereld zoals thermen, sportscholen, bekende vakantieparken en niet te vergeten voor de eigen dealers. 
Het is voor ons een uitdaging producten geheel naar wens van een klant te vervaardigen. VSB Sauna werkt dan 
ook samen met gevestigde leveranciers binnen de geur- en cosmeticabranche.



Verzorgende producten
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Sauna opgietconcentraat 250 ml

Geurenrekje opgietconcentraat 4x250 ml

Sauna aroma opgietconcentraat:
Op basis van natuurlijke etherische olie. Is fris en 
verkwikkend. Sauna aroma geeft een langdurig aan-
gename geur in uw sauna. Alleen met schoon water 
verdund op de stenen gieten. Giet het sauna aroma 
nooit onverdund op de stenen. Verdunnen naar be-
hoefte, de hoeveelheid is afhankelijk van de grootte 
van de sauna en de  warmtestroom in de cabine. 

Sauna concentraten
Moods  250 ml
Magnolia 250 ml
Honey  250 ml
Active  250 ml
Eucalyptus 250 ml
  
Moods  500 ml
Magnolia 500 ml
Honey  500 ml
Active  500 ml
Eucalyptus 500 ml

Moods  5 liter
Magnolia 5 liter
Honey  5 liter
Active  5 liter
Eucalyptus 5 liter

Geurenrekje 4 x 250 ml

prijs
€  7,75
€  7,75
€  7,75
€  7,75
€  7,75

€  13,75
€  13,75
€  13,75
€  13,75
€  13,75

€  106,00
€  106,00
€  106,00
€  106,00
€  106,00

€  36,25

artikel
WC0280161
WC0280101
WC0280171
WC0280131
WC0280141

WC0280261
WC0280201
WC0280271
WC0280231
WC0280241

WC0280561
WC0280501
WC0280571
WC0280531
WC0280541

WC0282004

Spices  250 ml
Lagune  250 ml
Ice-mint 250 ml
Lavender 250 ml
Balance  250 ml

Spices  500 ml
Lagune  500 ml
Ice-mint 500 ml
Lavender 500 ml
Balance  500 ml

Spices  5 liter
Lagune  5 liter
Ice-mint 5 liter
Lavender 5 liter
Balance  5 liter  

prijs
€  7,75
€  7,75
€  7,75
€  7,75
€  7,75

€  13,75
€  13,75
€  13,75
€  13,75
€  13,75

€  106,00
€  106,00
€  106,00
€  106,00
€  106,00

artikel
WC0280111
WC0280191
WC0280121
WC0280151
WC0280181

WC0280211
WC0280291
WC0280221
WC0280251
WC0280281

WC0280511
WC0280591
WC0280521
WC0280551
WC0280581
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Scrubzout 500 ml

Scrubzout 6 kg

Verzorgende producten

Massageolie 100 ml
Scrubzout:
Na een saunagang of douche uw gehele lichaam 
krachtig met scrubzout inwrijven. Laat het scrubzout 
kort inwerken. Hierna spoelt u het lichaam geheel af 
en droogt u de huid. 
Het verfrist de huid en ontspant het gehele lichaam. 
Uw huid voelt zacht aan. Desgewenst kunt u zich    
hierna met een lotion insmeren. 

Massageolie:
Massageolie verzorgt, beschermt en voedt de huid. 
het maakt de huid zachter en soepeler, ideaal na het 
saunabad. Stimuleert lichaam en geest en geeft na 
het gebruik een energiek gevoel. Geschikt voor alle 
huidtypen.

Scrubzout
Moods  500 ml
Magnolia 500 ml
Honey  500 ml
Active  500 ml
Eucalyptus 500 ml
  
Moods  6 kg
Magnolia 6 kg
Honey  6 kg  
Active  6 kg
Eucalyptus 6 kg

Massageolie
Noblesse 100 ml
Sentise  100 ml
Omare  100 ml
Mille Fleurs 100 ml

prijs
€  5,00
€  5,00
€  5,00
€  5,00
€ 5,00

€  18,50
€  18,50
€  18,50
€  18,50
€  18,50

€ 8,25
€ 8,25
€ 8,25
€ 8,25

artikel
WC0300161
WC0300101
WC0300171
WC0300131
WC0300141

WC0310161
WC0310101
WC0310171
WC0310131
WC0310141

WC0440111
WC0440101
WC0440131
WC0440121

Spices  500 ml
Lagune  500 ml
Ice-mint 500 ml
Lavender 500 ml
Balance  500 ml

Spices  6 kg
Lagune  6 kg
Ice-mint 6 kg
Lavender 6 kg
Balance  6 kg

prijs
€  5,00
€  5,00
€  5,00
€  5,00
€  5,00

€  18,50
€  18,50
€  18,50
€  18,50
€  18,50

artikel
WC0300111
WC0300191
WC0300121
WC0300151
WC0300181

WC0310111
WC0310191
WC0310121
WC0310151
WC0310181



Verzorgende producten

67

Aromatherapie 100 ml

Geurenrekje aromatherapie 3x100 ml

Aromaspray 100 ml

Aromatherapie pot
Vitality  
Passion 
Marrakesh
Patchouli
Orange
Sade
Ylang-Ylang
Tropics
Woods
Eucalyptus
Mint
Lotus
Oriental
Lavender
Sentise 

Geurenrekje 3x100 ml

Aromatherapie spray
Moods
Vitality
Jasmin
Linde
Euca-mix
Cool-mint

Aromatherapie:
Aromatherapie met natuurlijke etherische olie, werkt direct op de luchtwegen. Zeer geschikt voor het gebruik 
in infraroodcabines, sauna’s, badkamers, fi tnessruimten, kantoren, slaapkamers, zonnestudio’s, toiletten, etc. 
Door het inademen van de geur kan deze bepaalde therapeutische eigenschappen hebben voor het lichaam.

prijs
€  12,00
€  12,00
€  12,00
€  12,00
€  12,00
€  12,00
€  12,00
€  12,00
€  12,00
€  12,00
€  12,00
€  12,00
€  12,00
€  12,00
€  12,00

€  40,50

€    7,25
€    7,25
€    7,25
€    7,25
€    7,25
€    7,25

artikel
WC0420101
WC0420111
WC0420121
WC0420131
WC0420141
WC0420151
WC0420161
WC0420171
WC0420181
WC0420191
WC0420201
WC0420211
WC0420221
WC0420231
WC0420241

WC0428001

WC0410101
WC0410111
WC0410121
WC0410131
WC0410141
WC0410151
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Badolie 150 ml

Verzorgende producten

Whirlpoolgeuren 250 ml

Stoombadmelk 2 liter

Whirlpoolgeuren:
Alivida whirlpoolgeuren zijn speciaal ontwikkeld voor 
gebruik in whirlpools en massagebaden. In een whirl-
pool of massagebad is de opname van etherische oliën 
het meest effectief door opname via de huid en door 
inademing. Alivida whirlpoolgeuren zijn samengesteld 
uit zorgvuldig geselecteerde kruiden en oliën.

Stoombadmelk:
Deze stoombadmelk, op basis van natuurlijke ethe-
rische oliën, zorgt voor een bijzonder frisse en aan-
gename geur tijdens het stoombad.

Badolie
Moods  150 ml
Magnolia 150 ml
Honey  150 ml
Active  150 ml
Eucalyptus 150 ml

Whirlpoolgeuren
Azore  250 ml
Apple  250 ml
Ice-mint   250 ml
Eucalyptus 250 ml
Mandorange 250 ml

Stoombadmelk
Eucalyptus 2 liter
Mint  2 liter
Eucamint 2 liter
Pine  2 liter

Eucalyptus 5 liter
Mint  5 liter 
Eucamint 5 liter
Pine  5 liter

prijs
€  5,75
€  5,75
€  5,75
€  5,75
€  5,75

€ 16,50
€ 16,50
€ 16,50
€ 16,50
€ 16,50

€ 24,00
€ 24,00
€ 24,00
€ 24,00

€ 46,00
€ 46,00
€ 46,00
€ 46,00

artikel
WC0430161
WC0430101
WC0430171
WC0430131
WC0430141

JV0450151
JV0450152
JV0450153
JV0450154
JV0450155

SG0101151
SG0101152
SG0101153
SG0101154

SG0101121
SG0101122
SG0101123
SG0101124

Spices  150 ml
Lagune  150 ml
Ice-mint 150 ml 
Lavender 150 ml
Balance  150 ml

prijs
€  5,75
€  5,75
€  5,75
€  5,75
€  5,75

artikel
WC0430111
WC0430191
WC0430121
WC0430151
WC0430181

Badolie:
Alivida badolie is vooral heel geschikt als je een droge 
huid hebt. De olie maakt de huid zacht en soepel. 
Wrijf voor een extra zacht resultaat je huid na het bad 
in met een body lotion.



Diverse producten
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Onderhoudset
Onderhoudset   3x500 ml (paraffi ne olie, reiniger en desinfecteer)
Paraffi ne olie  500 ml
Sanitair reiniger  500 ml
Unisept desinfecteer  500 ml
RVS reiniger spuitbus 200 ml

Cherry Stone Sauna Pillow
Moods (rood)  met aromaspray
Active (geel)  met aromaspray
Balance (blauw)  met aromaspray

Diversen
Saunabadregelement kleur (± 20 x 20 cm)
Saunabadregelement kleur professioneel (± 47,5 x 47,5 cm)
Finse berken takken gedroogd
Brilhouder met vakken voor 4 brillen
Isolatie met dampwerende folie (60 cm x 8,2 mtr.)
Aluminium grondraam p/m¹
Spatwaterkering trespa p/m¹ 
Spekstenen potje voor soft-damp oven
Spekstenen ‘saunageest’ voor op saunaoven
Saunagrog 10 Ltr.
* Niet afgebeeld

prijs
€      26,50
€      17,50
€        5,75
€        5,00
€      10,00

€      25,00
€      25,00
€      25,00

€      10,00
€      21,25 *
€      15,50     
€      56,00
€      28,50
€      31,00
€      40,00 *     
€      16,50 * 
€      36,85 *
€    111,00 *

artikel
WC0108113
WC0107001
WC0107101
WC0107201
WC0107110

WC0120101
WC0120131
WC0120161

SD0113005
SD0113003
SD0113007
SP0110318
VV0601170
SX0115010
SD0115011
SD0113135
SD0106040
SD0106045

WC0108113 WC0107001 WC0107101

WC0107201 WC0107110 WC0120101

SD0113005 SD0113007 SP0110318

VV0601170 SD0115010
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saunakilt

Diverse producten
Textiel
Badjas maat S  in geschenkverpakking
Badjas maat M  in geschenkverpakking
Badjas maat L in geschenkverpakking
Badjas maat XL in geschenkverpakking

Sauna handdoek 200 x 70 cm
Sauna handdoek 140 x 70 cm
Hamamdoek geruit

Dames saunakilt
Dames saunaset (saunakilt met kleine sauna handdoek) in geschenkverpakking
Heren saunakilt
Heren saunaset  (saunakilt met kleine sauna handdoek) in geschenkverpakking

Sauna badslippers maat 37/38
Sauna badslippers maat 39/40
Sauna badslippers maat 41/42
Sauna badslippers maat 43/44
Sauna badslippers maat 45/46

Saunaset geschenkverpakking
Emmer met inzet en lepel, hygrometer, zandloper, opgiet 
concentraat, saunabadregelement, scrubzout, douchegel 
en bodylotion.

prijs
€   52,75
€   52,75
€   52,75
€   52,75

€   25,75
€   19,50
€   10,50

€   32,75
€   49,25
€   27,50
€   45,00

€     8,00
€     8,00
€     8,00
€     8,00
€     8,00

€ 134,00

artikel
WC0603038
WC0603040
WC0603044
WC0603048

WC0601011
WC0601001
WC0604001

WC0602001
WC0602201
WC0602011
WC0602211

WC0401037
WC0401039
WC0401041
WC0401043
WC0401045

SD0113310

Badjas

HamamdoekHanddoek

SaunasetBadslippers



Meest gestelde vragen en antwoorden
Wat moet ik doen als ik voor de eerste keer de sauna gebruik?
U dient de saunastenen af te spoelen onder schoon water. De saunacabine dient u eerst in te stoken, hiervoor 
wordt een schema bij de saunacabine geleverd.

Wat is de meest geschikte vloer voor in een sauna?
Wij adviseren i.v.m. hygiëne een gladde niet poreuze vloer te gebruiken, zoals tegels, vinyl of zelfs laminaat. 
Kortom een vloer welke eenvoudig te reinigen is. Deze hoeft niet hittebestendig te zijn. Let wel dat de vloer 
waterpas dient te liggen, dus zonder afl oop.

Is een wateraansluiting nodig voor een sauna?
Nee... het opgieten van water gaat handmatig d.m.v. een emmer met lepel. Voor een gecombineerde soft-damp 
oven dient u het reservoir handmatig bij te vullen.

Heb ik in een sauna een afvoerputje nodig?
Nee... het is beter geen afvoerputje te plaatsen i.v.m. het verdampen van het water in de stankafsluiter. Het water 
in de afvoerput verdampt, daardoor vervalt de werking van de stankafsluiter en gaat het stinken.

Is er voor een sauna een ontluchting naar buiten nodig?
De saunacabine zuigt bij de oven lucht aan, deze lucht circuleert in de cabine en wordt middels een uitsparing in 
de wand weer afgevoerd. Het is echter raadzaam dat u de cabine niet geheel afschermt. Boven de cabine dient er 
een ontluchting te zijn, zodat er ontluchting plaatsvindt binnen de ruimte waar de saunacabine is geplaatst.

Kan er boven in de saunacabine vocht ontstaan?
Nee... een saunacabine is kurkdroog. De oven verwarmt de stenen, deze stenen verwarmen de lucht , daardoor 
daalt de luchtvochtigheid in de cabine tussen de 5% en 30%.

Dien ik een afkoeling naast de sauna te plaatsen?
Nee... dit is niet noodzakelijk, het is voor u echter wel prettig als de douche in de buurt is van de sauna i.v.m. 
afkoelen. Een snelle manier om af te koelen is het openen van een venster zodat het vocht op de longblaasjes kan 
verdampen in de frisse buitenlucht.

Wat moet ik zelf doen voor de elektrische aansluiting?
Wij installeren de oven en de verlichting in de cabine. Ook verzorgen wij de bekabeling van de besturing naar de 
oven en verlichting. U dient zelf voor een elektromonteur te zorgen die de besturing, de oven en de verlichting 
aansluit. Voor een correcte installatie adviseren wij u graag.

Zijn de panelen van een saunacabine makkelijk te dragen?
Jazeker... de breedte van onze saunapanelen zijn zo gemaakt dat deze eenvoudig door een deur- of trappengat
kunnen.
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Voordat u een saunabad neemt 

Zorg ervoor dat er voldoende saunastenen in 
de oven aanwezig zijn. Zoveel mogelijk stenen 
“losjes” op en rond de verwarmingselementen 
stapelen. De saunacabine dient te zijn voorver-
warmd. Met de thermostaat regelt u de hoogte 
van de temperatuur. 

De opgietmiddelen dienen altijd te worden 
verdund met water. Gebruik de opgietmiddelen 
nooit onverdund i.v.m. brandgevaar. Het ge-
bruik van geurstoffen is aangenaam voor de 
luchtwegen.

Ga nooit te gehaast in de sauna. Neem er rustig 
de tijd voor, 8–12 minuten per saunagang. 
Herhaal deze saunagang 2 of 3 keer met een 
tussenpauze van 10-15 minuten. Luister naar 
uw lichaam om uw saunatijd te bepalen.

Realiseer dat uw huid goed isoleert, zorg dus 
voor voldoende afkoeling (10-15 minuten) 
na het gebruik van de sauna. Dit is zeker zo 
belangrijk als het opwarmen. Pas na afkoeling 
ontstaat het verkwikkende saunagevoel. 

Ga in de sauna altijd op een handdoek zitten 
of liggen. Begin een saunagang op de bovenste 
zit/ligbank. Voordat u de sauna verlaat gaat u 
nog even op het laagste niveau zitten.

Ga nooit hongerig in de sauna. Zorg ervoor 
dat u voldoende gegeten en gedronken heeft, 
alcohol is af te raden. Wacht na een lichamelijke 
inspanning 15 tot 30 minuten voordat u de 
sauna gebruikt. 

Het onderhoud van de sauna is erg eenvoudig 
en vraagt weinig tijd. Zo af en toe kunt u de 
banken en wanden alsmede het plafond afdoen 
met speciale saunareiniger (verkrijgbaar bij uw 
VSB-adviseur).



Uw dealer:

www.vsbsauna.nl


