


If you can dream it, 
we can build it! 



Kwaliteitsvolle infraroodcabines, inclusief 

de optie gepatenteerde S-curve straler 

Finse sauna beschikbaar 

in verschillende 

personalisatiemogelijkheden 

Zoutstenen in de cabine 

geintegreerd, soms in combinatie 

met een zoutverdamper

Afkoelmodules en 

-uitrusting

Belevenisdouche, 

voetspas en dompelbaden 

Cabine in een lounge configuratie, 

een relaxatieruimte in dezelfde lijn als 

de andere modules van een bepaald 

gekozen model

Te gebruiken als een traditionele Finse sauna of 

als een biosauna met hogere luchtvochtigheid in 

combinatie met lagere temperaturen

Combinatie van een biosauna met 

infraroodstralers, afzonderlijk of samen 

te gebruiken

Combinatie van een biosauna met 

infraroodstralers, die tesamen of 

apart gebruikt kunnen worden 

Standaard cabine, 

stock item

Maatwerk, soms 

gebaseerd op een 

standaard model

Opties die voor een 

standaard model besteld 

kunnen worden

Cabine speciaal 

voor buiten gebruik 

ontworpen

Cabine speciaal ontworpen voor 

buitengebruik

Afgesloten ruimtes 

verwarmd door stoom
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Alpha Wellness Sensations ontwerpt, bouwt en beheert complete indivi-
duele en professionele wellness projecten. Maak een afspraak met een 

van onze specialisten om uw dromen en ideeën te bespreken, waarna wij 
een offerte opstellen op basis van een voorgesteld 3D ontwerp.Innerlijk evenwicht

“Mens sana in corpore sano” of “Een gezonde geest in een gezond lichaam”, het 
heeft vaak veel meer met elkaar te maken dan we misschien zouden denken. Dat 
brengt ons algauw bij de vraag, hoe komen we tot deze innerlijke balans? Het 
antwoord is: creëer een plek waar lichaam en geest zich opperbest voelen, een 
plek waar je de sensatie en de essentie van een eigentijdse wellnesservaring kan 
proeven, voelen en ruiken, een plek dus waar alle zintuigen worden geprikkeld. 
Een plek waar niets aan het toeval wordt overgelaten en geen enkel detail over 
het hoofd wordt gezien, een plek die wij graag voor je ontwerpen en bouwen 
samen met jou. Welkom bij Alpha Wellness Sensations! 
Sinds decennia is Alpha Wellness Sensations de internationale marktleider wat 
betreft trendsettende innovaties en bekend als producent van hoogwaardige well-
nessproducten zoals sauna’s, infraroodcabines, stoomcabines (hammam), zon-

nebanken en aanverwante wellnessproducten. Bij de ontwikkeling van deze pro-
ducten worden alle aspecten die de wellnessbeleving versterken in acht genomen. 
Allereerst is het design belangrijk zodat het visueel een aantrekkelijke wellnesser-
varing wordt. Niet minder belangrijk is uiteraard het materiaalgebruik. Hout van de 
beste kwaliteit en geteste producten vrij van schadelijke componenten en/of stof-
fen zijn de standaard bij Alpha Wellness Sensations. Hierover worden geen com-
promissen gesloten. Maar ook op gebied van gebruiksgemak en bediening wordt 
er niets aan het toeval overgelaten. Op technisch vlak gebruiken we standaard 
bijvoorbeeld de beste saunaovens en de meest geavanceerde sturingsmodules. 
Voor de infraroodstralers hebben we een gepatenteerd systeem ontwikkeld dat 
zijn gelijke niet kent en gebaseerd is op onze jarenlange ervaring. De combinatie 
van deze elementen maakt dat je bij ons in goede en gezonde handen bent, zoals 
het hoort! Want het is jouw gezondheid!



Het beste bewijs van de kwaliteit en duurzaamheid van 
onze sauna-, infrarood-, stoomcabine- en spafaciliteiten 
wordt geleverd door de vele klanten die hun tevreden-
heid kenbaar maken en hun wellnesservaringen met ons 
delen. We zijn heel trots dat al duizenden wereldwijd ver-
spreidde resorts, fitnesscentra, zwemparadijzen, hotels 
maar ook ontelbare particulieren reeds gekozen hebben 
voor de kwaliteit, de knowhow en de ervaring van Alpha 
Wellness Sensations. 

Kwaliteit & 
Duurzaamheid



De NIEUWE AWS Showroom in Hasselt 

1300 m² wellness-oplossingen voor u en uw bedrijf. Benader onze producten en controleer 
zelf de kwaliteit. Sauna’s, infraroodsauna’s, stoombaden, zoutgrotten, bubbelbaden, 
douches, koude kamers en andere gerelateerde thermische ervaringen wachten op u.

Maak een afspraak op info@alpha-wellness-sensations.be

Controleer zelf de kwaliteit





Warmte-, infrarood- en stoomtoepassingen versterken ons 
immuunsysteem; regelmatig gebruik van sauna, infrarood 
en/of stoombad versterkt de doorbloeding en verhoogt 
de aanmaak van de witte bloedcellen. Door het regelmatig 
simuleren van lichaamskoorts door de temperatuur boven 
de 38°C in de cabine te laten oplopen, trainen en verst-
erken we ons cardiovasculair systeem. Dit heeft ook een 
positief effect op ons weerstandssysteem waardoor ziektes 
en kwalen sneller en makkelijker door ons lichaam kunnen 
worden afgehandeld en genezen. Een ander belangrijk feit 
is dat dit een plek is waar je geest tot rust komt. Je voelt de 
stress uit je lichaam wegstromen, even weg van de dageli-
jkse drukte die eigen is aan de moderne en complexe wereld 
waarin we leven. Redenen genoeg dus om regelmatig een 
onvergetelijk slow-down wellnessmoment in je te drukke 
agenda te reserveren en finaal aan te kruisen met stip! 

Stoombad, Infrarood 
 & Sauna

Vergeet niet: me-time in de 
sauna te boeken!



Van oorsprong Scandinavisch heeft de sauna de afgelopen 
eeuwen de hele wereld veroverd. De positieve invloed op de 
gezondheid is genoegzaam bekend. De hitte in een sauna kan 
oplopen tot meer dan 100°C maar de lage vochtigheidsgraad 
maakt dat het aangenaam vertoeven is waardoor de spieren 
ontspannen en het lichaam ontgift en gezuiverd wordt. Het 
hout ademt de natuurlijke geuren van de natuur waardoor je 
helemaal ontspant en innerlijk volledig tot rust komt. 

Alpha Wellness Sensations biedt verschillende soorten 
sauna’s aan, gaande van de traditionele sauna over de 
biosauna en zoutgrot tot de sauna met geautomatiseerd 
aromasysteem waarbij deze verschillende uitvoeringen ook 
vaak combineerbaar zijn. Verwennerij ten top. 

Sauna:
al eeuwenlang 
een beproefd 
wellnessregime

Passend gebruik van de 
sauna ontgift het lichaam 

en activeert de geest.



Perfect voor liefhebbers van traditionele Finse sauna’s en 
eenvoudige ontwerpen. De vele donkere en goed doorgroeide 
noesten van dit delicate Scandinavische vurenhout geven 
dit naaldhout zijn mooie uitstraling. Scandinavische dennen 
groeien in de buurt van de poolcirkel, waar extreme 
kou de groeisnelheid veel langzamer maakt; dergelijke 
omstandigheden hebben dit hout erg dicht gemaakt met een 
hogere dichtheid dan sneller groeiende soorten, dus perfect 
voor de hoge temperatuur van de sauna. Een groot voordeel 
van dit hout is ook de geurige geur die een kalmerend effect 
heeft en ons aanmoedigt om te vertragen. Het rustieke hout 
is perfect in balans met het elegante LED-licht achter de 
rugleuning en het zwarte ovenbeschermingsrooster. De 
perfecte balans tussen traditie en moderniteit.

Schruns



Een perfect evenwicht 
voor wie op zoek is naar 

ontspanning met een 
moderne kijk op traditie



Deze sauna is perfect geschikt voor maximaal 4 personen. De binnen- en buitenafwerking is gemaakt 
van Thermo vuren, maatvast en bestand tegen houtrot. Thermo-hout heeft een hard en glad oppervlak 
dat over het algemeen de voorkeur heeft om de esthetiek van een constructie te versterken. Maar het is 
niet het enige voordeel; het is ook duurzaam, schoon, ecologisch en geschikt voor hoge temperaturen. 
De banken, rugleuning en ovenbeschermrooster zijn gemaakt van ayoushout. Dit is het beste hout voor 
sauna-interieurs, vooral voor oppervlakken die in contact komen met de huid, vanwege het gebrek aan 
splinters en het lage harsgehalte. Het eenvoudige ontwerp maakte deze sauna gemakkelijk en efficiënt 
in het gebruik, zonder dat er speciale instructies of ondersteuning nodig zijn. Voor ons staan uw comfort 
en veiligheid op de eerste plaats.

Helsinki



Sauna from Finland is ontstaan uit het idee dat iedereen over de hele wereld een 
echt geweldige, authentieke Finse sauna moet kunnen ervaren. En we zijn erg 
blij dat we lid zijn van dit netwerk dat ons helpt de ervaring van onze klanten met 
de Finse sauna te verbeteren.

Trots lid van 
Sauna uit Finland



Venus is de Romeinse godin van de liefde en de naam van een 
planeet. Meteen is duidelijk waar we de inspiratie voor deze 
sauna haalden. De zijwanden zijn opgebouwd uit natuursteen 
en de achterwand in massief cederhout. Die is met de hand 
bewerkt en geschuurd tot hij een uniek driedimensioneel 
effect krijgt. De gepolijste kei in het midden is een echte 
eyecatcher en geeft je het gevoel dat je in hogere sferen bent 
beland. De indrukwekkende sterrenhemel in het plafond en 
de ingebouwde ledstrips versterken deze sfeer. De zijwanden 
zijn uit natuursteen Glacier. Het plafond en de banken zijn 
uit ayous. De voorkant is gebouwd uit helder gehard glas 
inclusief een deur met inox scharnieren. Maar liefst twee 
saunaovens zorgen voor voldoende warmtecapaciteit. De 
Venus is speciaal ontworpen voor veelvuldig gebruik en 
heeft een bijzondere uitstraling. De golvende achterwand 
in combinatie met de gepolijste onyx gletsjer blok in het 
midden én de wanden in natuursteen geven deze sauna een 
exclusief karakter.

Venus sauna 



De gepolijste rots in het midden is een 
echte blikvanger en geeft je het gevoel 

dat je hogere sferen hebt bereikt.



Met het vermogen om de stemming van de wellnessruimte grotendeels te beïn-
vloeden, is verlichting het belangrijkste element waarmee rekening moet worden 
gehouden bij het ontwerpen van een dergelijke ruimte. Het kan de ruimte in vorm 
en omvang veranderen en zonder grote investeringen, snel en eenvoudig, de sfeer 
veranderen. Met zijn veelzijdigheid in helderheidsniveaus en lichtkleuren blijven onze 
ontwerpers kiezen voor LED-verlichting. Dankzij voortdurend onderzoek in de ver-
lichtingsindustrie hebben wij vele mogelijkheden om de juiste verlichting voor de 
juiste sfeer te kiezen: 

• Glazen staven van verschillende lengtes; 
• LED indirecte verlichting voor zoutwand, in het plafond, voor wand; 
• LED-spots in roestvrij staal en houten frame; 
• LED-strips achter rugleuningen, onder de banken of in het plafond. 
• LED sterrenhemel met 2, 4 of 6 mm armaturen. 
• Verschillende saunalampen.

Verlichtingstechnologie



Realiteit in de kunst betekende voor wijlen kunstenaar Pablo 
Picasso niet per se een letterlijke weergave van wat hij om 
zich heen zag. Hij wilde het wezen van een onderwerp 
manipuleren, en als dat inhield ‘abstract maken’, de overbodige 
elementen weglaten, of het onderwerp veranderen, dan 
deed hij dat in alle artistieke vrijheid. Hij dacht nooit in termen 
van abstracte en concrete vormen, er gold alleen wat deze 
vormen voor hem betekenden. Abstracte vormen waren het 
uitgangspunt bij de creatie van dit model en het resultaat is 
verbluffend en totaal vernieuwend binnen de saunawereld. 
Gemaakt en geschikt voor commercieel gebruik met een 
interieur vervaardigd uit kwalitatief hoogstaand fineerhout. 
De saunaoven van topkwaliteit biedt voldoende warmtebuffer 
voor commercieel gebruik. De glazen voorwand van helder 
getemperd veiligheidsglas maakt de Abstracto af tot een 
echt meesterwerk. 

Abstracto



Abstracto sauna
- een echt meesterwerk



Fineer is geen imitatie maar echt hout, met al zijn warmte 
en pracht. Een dunne houtlaag van gelijkmatige dikte (van 
0,6 tot 4 mm) wordt op stabiele plaatmaterialen gekleefd en 
behoudt zo de karakteristieke aspecten van de houtsoort 
in kwestie, zoals de authentieke kleur en tekening. Het gaat 
om een natuurlijk materiaal,  wat maakt dat  elke fineerp-
laat uniek is. Hoogkwalitatieve fineerplaten zijn dus niet te 
onderscheiden van massief hout. Het product heeft een 
mooie en luxueuze uitstraling en het is veel minder gevoelig 
bij een wisselende luchtvochtigheid dan massief hout. Onze 
fineerplaten zijn van Oostenrijks fabricaat, vrij van schadeli-
jke stoffen, en werden speciaal ontwikkeld voor gebruik in 
de sauna. Temperaturen tot 140°C vormen geen probleem. 
De 20 soorten fineer in dit gamma maken het ons de dag 
van vandaag mogelijk om fantastische designs te tekenen 
die volledig in de stijl van het project of de woning passen 
en zo een verlengde vormen van de bestaande architectuur

Fineerhout
Formaldehydevrij



Infrarood is de gezonde warmte van de zon en is niet waarn-
eembaar met het menselijk oog. Het is een soort van straling 
die ons voorbij zichtbaar licht en de kleuren van de regen-
boog brengt. Infrarood is dus enkel door ons waarneembaar 
in de vorm van stralingswarmte. Deze stralingswarmte doet 
geweldig deugd aan je lichaam en werkt ook dieper in je 
lichaam in dan bijvoorbeeld de convectie van warme lucht. 
Dit maakt van infraroodstraling de meest efficiënte manier 
om je lichaam te verwarmen. Infraroodwarmte zorgt bov-
endien voor de aanmaak van endorfines in ons lichaam. Dit 
hormoon, ook wel de natuurlijke pijnstiller genoemd, verlicht 
spier- en gewrichtspijn (zoals verstuiking, reuma en artritis), 
en haalt spanning, zwelling en stijfheid van de spieren weg. 
De infraroodstralers van Alpha Wellness Sensations staan 
garant voor veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid, efficiëntie en 
comfort.

Infrarood



De Senses is eigenlijk een ‘a la carte’ cabine die samengesteld 
en gebouwd wordt volgens de wensen van de klant. Dit is 
een van de toppers in het infrarood assortiment waarvan alle 
mogelijke keuzes standaard te kiezen zijn zonder meerprijs. 
Nadat je de stralers gekozen hebt die het best bij je passen, 
kan het ontwerpen beginnen! Je kan je eigen buitenafwerking 
kiezen en de structuur van de Senses is zo geconcipieerd 
dat je de eiken buiten-profielen kan toevoegen waar je wil en 
dit zowel verticaal als horizontaal. Dit maakt van de Senses 
een origineel paradepaardje waar je je eigen stempel in kan 
drukken. De cabine heeft een lederen zitting en verwarming 
werd ingewerkt in de banken.

Senses



In een infraroodcabine wordt slechts 20% van de 
stralingswarmte voor de verwarming van de lucht gebruikt, de 
overige 80% wordt rechtstreeks in lichaamswarmte omgezet, 
mede door het hoge watergehalte van ons lichaam. Meestal 
ziet een infraroodcabine er net zo uit als de klassieke houten 
saunacabine. Maar omdat de infraroodstralen rechtstreeks 
het lichaam verwarmen, kan men deze stralers eveneens 
buiten een cabine gebruiken. Essentieel is de straling en 
niet de warmte van de omringende lucht. We hebben drie 
verschillende soorten stralers in de verschillende infrarood 
spectrums, wattages, lengtes en vormen, onze specialisten 
informeren je graag welke stralers de beste keuze zijn in een 
bepaalde opstelling of project.

• Paneelstralers tot 70°C (lange golf)
• Magnesium stralers tot 400°C (middengolf)
• Quartz-stralers tot 700°C full spectrum  (kort-midden en 

lange golf)
• DUO stralers met twee verwarmingselementen in één 

behuizing, magnesium en kwarts.

Infraroodstralers



Onze Chaleur Lounge infraroodcabines bezorgen u een gevoel 
van warmte en luxe dankzij hun kwalitatieve hoogstaande 
afwerking. We maken ze in alle gewenste afmetingen 
en verschillende soorten binnen- en buitenafwerking: 
Scandinavisch grenenhout, Canadese rode ceder, hemlock, 
espen, ayous of een combinatie van deze materialen. De 
voorkant is uit veiligheidsglas.Het heeft vloerverwarming, 
een ingenieus geluidssysteem met één luidspreker bestuurd 
door een moderne bedieningseenheid, optioneel kunnen 
we ook leren hoofdsteunen, voetenbankjes of beweegbare 
voetensteunen en hittebestendige leeslampjes bekleed 
met zacht leer toevoegen. Niet voor niets won deze 
infraroodcabine in 2017 een prestigieuze red dot design 
award en in 2018 de Innovation Wellness Award.

Chaleur Lounge 



Pas uw cabine 
aan met extra 
uitstekende 
kwaliteitsfuncties





De lounge infrarood bank van Alpha Wellness Sensations staat voor 
het summum van comfort wanneer je ontspannen wil genieten van 
een infraroodsessie. In plaats van rechtop te zitten, lig je in deze 
lounge bank zodoende dat alle ruggenwervels en spieren maximaal 
worden ontlast. De door Alpha Wellness Sensations gepatenteerde 
s-curve infraroodstraler volgt daarbij perfect de anatomie van het 
lichaam. Hierdoor wordt de infraroodstraling perfect op het lichaam 
gedoseerd. Het vermogen per infraroodstraler is traploos in te 
stellen voor een ongezien comfort. Een weldaad voor het lichaam. 
De infrarood sessie bevordert de bloedsomloop, verlicht gedane 
spierinspanningen en bestrijdt gewrichtspijnen. Deze vrijstaande 
lounge infrarood bank is te plaatsen in bv. een wellnesscomplex, in 
een slaap- of woonkamer, in een wachtkamer bij een kinesist, …

Infrarood 
Lounge Bank
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Chaleur infraroodstralers hebben een meetwaarde van 3 tot 
10 % IR-A, 20 tot 30 % IR-B en 60 tot 80 % IR-C. Dit is 
afhankelijk van het meetpunt, het vermogen, en de gegeven 
output van de sturing. Met deze wetenschap is het onmogelijk 
om één vaste waarde te verbinden aan de infraroodstralers. 
De Chaleur infrarood kwartsstralers zijn speciaal ontworpen 
in samenwerking met het onderzoeklaboratorium Seibersdorf 
in Oostenrijk om de juiste en veilige verhouding tussen IR-A, 
IR-B en IR-C te waarborgen. Hierdoor zijn wij in staat om, 
in combinatie met de juiste vermogensregeling, optimale en 
veilige indringdieptes te creëren. 

Gepatenteerde Full-Spectrum Infraroodstraler

Type:                      Ergonomische Full-Spectrum infraroodstraler 
Vermogen:           600 Watt 
Patent nr.:            MD A 2015 0022
Opwarmtijd:        Enkele seconden 
Toepassing:          Lounge banken
Vorm:                   S-curve

Directe Warmte 
& Meetwaarden



Bij deze compacte cabine die slechts 1,5m2 ruimte 
inneemt, ervaar je toch een immens ruimtegevoel mede 
door de twee glazen wanden. Anderzijds biedt dit ontwerp 
je voldoende privacy door de houten ceder lamellen. Aan 
comfort geen gebrek want dit is een combinatie van een 
sauna- en infraroodcabine: één dimbare IR straler in het 
rugbereik in combinatie met een klassieke saunaoven. De 
aspen houten binnenafwerking met banken in twee niveaus, 
een zoutsteen strip met indirecte RGB ledverlichting en de 2 
glazen wanden gemonteerd in het ceder raamwerk zorgen 
voor een complete wellnesservaring. Bovendien is de cabine 
eenvoudig aan te sluiten op 220volt, 16A, (3,5kw) wat ze 
nagenoeg overal plaatsbaar en inzetbaar maakt.

Sahara

Geniet van een sauna en infra-
roodwarmte in slechts 1,5m2



Met het nieuwste vernuftige *AASC van Alpha Wellness 
Sensations heb je echt alles perfect onder controle. *AASC 
staat voor Alpha Adaptive Smart Control, een uiterst slim en 
geavanceerd systeem. Zo heb je te allen tijde - accuraat, 
snel en tot in detail - grip op het totale wellnessgebeuren! 

AASC: Multifunctioneel en veilig 

Je geniet van een ‘on demand’ vrijheid die wel grenzeloos 
lijkt… . De intensiteit van de infraroodstralers is individueel 
instelbaar tussen 1 en 100% en dus ultra precies regelbaar 
qua warmte voor een ongeëvenaard comfort. Verder heb 
je de mogelijkheid om 6 zones te definiëren naar je eigen 
wens. Met de ingebouwde Bluetooth® technologie speel 
je je favoriete muziek probleemloos af via de app van 
vrijwel elke moderne smartphone of elk Wi-Fi-device. Een 
touchscreen carrousel met ontelbare combinaties zorgt voor 
een uitmuntende kleurentherapiekeuze. De controle over al 
deze functies kan je zowel via de AASC controller bedienen 
alsook via de Alpha Wellness Sensations app die je gratis 
kan downloaden. Op het *AASC besturingspaneel stel je 
eenvoudig je eigen taal in waaronder Nederlands, Engels, 
Frans en Duits, maar je kan er ook mee converseren in het 
Russisch of Chinees.

Optioneel te verkrijgen: 

• Wi-Fi connectie om je cabine bv vooraf vanuit de file reeds aan 
te zetten 

• Hartslagmeter om je gezondheid en conditie perfect te kunnen 
opvolgen

Het ingenieuze  
AASC-sturingssysteem

Alles perfect onder controle 
dankzij het intelligente 
*AASC-systeem



Een reliëf wordt gevormd door oneffenheden, het verschil tussen hoogtes en laagtes. 
Dit model is opgebouwd uit panelen met lamellen die gelijkmatig over de wanden zijn 
geplaatst. Het resultaat is een unieke sauna, waarbij het ingebouwde reliëf bepalend 
is voor de uitstraling van de sauna. Deze eigentijdse interpretatie van het traditionele 
saunaconcept zorgt voor een onderscheidende uitstraling. De lamellen zijn verkrijgbaar 
in verschillende soorten en maten hout. Daarom is elke sauna in dit model een unieke 
sauna waar je jarenlang plezier van zult hebben.

Slatted sauna 





Bij Alpha Wellness Sensations vind je enkel sauna’s en infraroodcabines 
opgebouwd en afgewerkt met edele houtsoorten van gecertificeerde 
oorsprong:
- Canadese red cedar trotseert makkelijk hoge temperaturen, geeft zo 
goed als geen krimp, splintert niet en verliest geen hars. Een houtsoort 
met een ronduit lekkere geur en een rijke schakering qua kleur en 
tekening. Bovendien zeer bruikbaar voor buitentoepassingen (klasse 
1) en bestand tegen water en vorst. De planken zijn verkrijgbaar tot 
30cm breed.
 - Canadees hemlock heeft een egale lichte tint die het midden houdt 
tussen beige en bruin. Hout dat nauwelijks een tekening vertoont 
en evenwaardig is als ceder, maar niet bestemd voor buitengebruik 
met planken verkrijgbaar tot 15cm breed. 
- Baltisch espen (aspen) is egaal wit van kleur en ideaal voor de 
binnenafwerking van sauna’s en is enkel verkrijgbaar in planken tot 
12cm breed. 
- Afrikaans ayous, familie van de gekende houtsoort abachi; is 
uitermate geschikt voor het sauna-interieur en iets warmer van kleur 
met planken mogelijk tot maar liefst 60cm breed

Verschillende 
houtsoorten 

Onze schrijnwerkers zijn meesters in het verzagen, drogen, schaven, 
schuren en CNC frezen van de diverse gebruikte houtsoorten: aspen, vuren, 
red cedar, hemlock, ayous, wengé, padoek, lariks, eik in verschillende 
breedtes en diktes, visbek of klassiek afgerond. Elk profiel wordt met 
grote zorg vervaardigd, voor elke houtsoort gelden er verschillende regels 
die je moet respecteren.

Verschillende 
soorten en maten 
houten planken



Met de Intens serie zullen al je dromen qua comfort, 
ontspanning, luxe, design en wellnessgevoel in vervulling 
gaan. De brede banken bestaan uit zachte ayous. De 
afwerking is een toonbeeld van vakmanschap en getuigt 
van goede smaak voor modern design met overal afgeronde 
hoeken voor een optimaal gebruiksgenot. De verdoken 
ledverlichting kan je nagenoeg in elke kleur laten oplichten 
tot de gewenste sfeer. Voor het interieur is er keuze uit 
ceder, espen of hemlock. De buitenzijde bestaat uit mdf, 
met een keuze uit 9 verschillende kleuren en een afbeelding 
naar keuze voor op de zijpanelen. De Intens-IR heeft als 
enige cabine in het gamma IR stralers van 750 watt met een 
lengte van maar liefst 80 cm.

Intens

Een echt trendy cabine met een 
exclusieve buitenafwerking in MDF



In een privéwoning in de stad Shanghai werd deze maat-
werk “Intens” Cabine geplaatst. Omwille van de stijl van de 
woning werden er aanpassingen gedaan aan de look & feel 
en werd deze “Intens” Infraroodcabine op maat gemaakt 
om zo naadloos aan te sluiten in de bestaande architec-
tuur. De zoutstenen achterwand en de led-rgb indirecte ver-
lichting geven de cabine een extra luxueuze uitstraling. Aan 
de buitenzijde werden kroonlijsten geplaatst bovenaan de 
wandafwerking in ceder

Vrijstaande  
“Intens” infraroodcabine 
op maat



Met exquise lichttherapie 
wordt wellness puur plezier!



Kleuren spelen een belangrijke rol in ons leven. We komen 
dagelijks met kleurentherapie in contact, maar vergeten vaak 
dat het een grote invloed heeft op ons geestelijk en lichamelijk 
welzijn. Kleurentherapie is een verfijnde, uitwendige therapie, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de energie die in de 
zichtbare, gekleurde lichtstralen opgesloten zit. Door bewust 
te zijn van welke kleuren een positieve invloed op ons hebben 
als individu, kunnen we met deze therapie hier elke dag ons 
voordeel uit halen. Met de nieuwste AASC sturing kan je 
voortaan makkelijk de kleur selecteren die perfect bij je past, 
of die een bepaalde sfeer oproept.

Kleurentherapie



Deze cabine kenmerkt zich door een luxueus en massief 
design. De extra brede houten profielen geven je liggend op 
de bank meer comfort. 
De Disclosure-Ir is uitgerust met infrarood-duoheaters. Deze 
kunnen met de Alpha dimbare control unit traploos worden 
ingesteld tot de gewenste intensiteit en diepte-inwerking. De 
zijwanden hebben ingebouwde kantelbare infraroodstralers, 
zodoende kun je vanuit verschillende posities de infrarood-
straling instellen.

De Disclosure-S is volledig gemaakt van Canadees rood ce-
derhout dat PEFC-gecertificeerd is. Voor extra veiligheid en 
kwaliteit is hij uitgerust met een saunaoven en een door VDE 
en TÜV goedgekeurde besturingseenheid. De oven bevat 
60 kg stenen om hogere temperaturen en een betere water-
bestendigheid te bereiken. Getint glas en indirect licht zor-
gen voor een intiemere ervaring en meer ontspanning.

Disclosure



Zorgeloos samen genieten op 
uw eigen privé wellnessplek



| 80 | alpha wellness sensations



Aroma’s 
500 ml flesjes 

volgens het type 

cabine: 

• Stoombadmelk 

• Sauna geur 

• Infrarood spray

Deze omvatten 

de volgende 

natuurlijke geuren  

• Alpen kruiden

• Eucalyptus 

• Dennen

• Lavendel

• Jasmijn

Aromatherapie kan gedefinieerd worden als de kunst om door 
het gebruik van natuurlijke aromatische plantenextracten een 
balans te bereiken in het lichaam, de geest en de ziel. Deze 
therapiemethode probeert fysiologische, psychologische en 
geestelijke processen te verenigen om de aangeboren en 
lichaamseigen genezingskracht van de mens te versterken. 
Realiseer perfecte aromatherapie-scenario’s in je hammam, 
sauna of infraroodcabine. Gebruik daarvoor onze 100 
% biologisch zuivere etherische extracten uit de natuur. 
Sommige extracten hebben een kalmerende - andere een 
stimulerende - werking. Zo kunnen onze producten je 
helpen om ofwel volledig te ontspannen of te vitaliseren en 
te verfrissen.

Aroma’s 
voor de sauna, Bi-O sauna, 
infraroodcabine of stoombad

Saunaovens bestaan er in diverse vormen en materialen. Naargelang 
het gebruik, de grootte en de bezetting van de cabine passen 
wij de oven qua vermogen aan het project aan. Dit vermogen 
varieert van 3kw tot 90kW. Heb je bv onvoldoende vermogen 
qua elektriciteit dan kies je voor gas, of wil je de Finse traditie 
zo goed mogelijk benaderen dan kies je voor een hout gestookte 
saunaoven. Het aansteken van het vuur vormt al een beleving 
op zich. Qua bedieningscomfort zijn de mogelijkheden quasi 
onbeperkt: dag/week/maandprogramma’s, Wi-Fi of bluetooth® 
gestuurd, touchscreens waarop alle functies eenvoudig te bedienen 
zijn. Heden ten dage zet je je sauna aan van op je kantoor of 
onderweg naar huis na het sporten. Via de gratis te downloaden 
app “Alpha Wellness Sensations” regel je de functies van de AASC 
sturingsmodule van op afstand **

 **Hiervoor dien je te beschikken over de Wi-Fi module

Ovens & techniek



Het moderne stoombad is uniek omdat het 100% relatieve 
vochtigheid bereikt, wat het element stoom/mist geeft. Het 
dient zowel een reinigend als een sociaal doel. Het doel 
van het ritueel is het verwijderen van slijm en bacteriën in 
de luchtwegen, het stimuleren van de bloedsomloop en 
daarmee het ontspannen van de spieren. Een bezoek aan het 
stoombad is een traktatie voor alle zintuigen en richt zich op 
de helende krachten van warmte, het pure genot van water, 
plus zuivering en ontspanning. Alpha Wellness Sensations is 
uw perfecte partner bij het kiezen van het juiste stoombad!

Stoombad

Een heerlijk gevoel van 
vitaliteit volgt zodra het 

lichaam is hersteld



Oude badrituelen 
maken nog steeds vrienden!







De allereerste stoomkamer met loungebanken! Met deze banken, die 
een perfecte combinatie van geselecteerde materialen en uitstekend 
vakmanschap zijn, bereik je het hoogtepunt van ontspanning 
en verdwijnen stress en druk uit het hele lichaam. Het nagenoeg 
onzichtbaar geïntegreerde waterafvoersysteem zorgt ervoor dat er 
geen water in de holling van de banken blijft staan, waardoor het 
onderhoud tot een minimum beperkt blijft. De stoom en de gekleurde 
LED-spots zorgen voor een sprookjesachtige sfeer. Dit magische 
effect wordt door ontspannende geurstoffen, die automatisch worden 
toegevoegd, nog meer gestimuleerd. Het resultaat: een ervaring die 
al je zintuigen raakt en je lichaam en geest vitaliseert.

Alladin’s Dream 



Serie 
Chaleur
De Chaleur serie ligt ons nauw aan het hart, het was 
het eerste model dat ooit bij Alpha Wellness Sensations 
van de tekentafel rolde. Destijds enkel verkrijgbaar in 
de revolutionaire infrarood versie die toen de wellness-
wereld deed daveren op haar grondvesten. Een nieuw en 
uniek concept was geboren. Nog steeds zijn de Chaleur 
cabines kwalitatief erg hoogstaand en zijn ze voorzien van 
de laatste technologische innovaties. Zo is de Chaleur-S 
uitgerust met de nieuwste digitale AASC sturing waarbij 
je alles moeiteloos kan instellen via het touchscreen 
of via de gratis app op je smartphone. Neem je het 
optionele Wi-Fi-pack dan kan je de functies zelfs van op 
afstand bedienen, handig bv. als je de Chaleur reeds wil 
voorverwarmen vanuit de file om geen minuut van je quality-
wellness time te verliezen. Buiten de Chaleur-S is er ook 
een Chaleur-Stoomcabine, Chaleur-Bi-O, een Chaleur-IR- 
en een Chaleur-S&IR versie verkrijgbaar in verschillende 
afwerkingen zowel voor binnen- als voor buitengebruik. 
Het Chaleur concept dient meestal ook als basis voor ons 
gepersonaliseerd maatwerk waarbij de mogelijkheden 
nagenoeg onbegrensd zijn. Als je bv. een Chaleur-
Stoomcabine en een Chaleur-S&IR combineert, creëer 
je een heus privé wellnessparadijs waar je eindeloos van 
kan genieten en kan ontstressen in je eigen huis.

Maak kennis met het model dat 
u een warm gevoel geeft:Chaleur - het gamma met 

oneindige mogelijkheden



Met onze Wellness 
producten voelt het altijd 

een beetje als vakantie

Wellness oaze als 
paradijs in huis
De grote trend van vandaag is om je huis en tuin te zien als 
één ruimte waar je ten volle van kunt genieten. Je kunt thuis 
complete gelukzaligheid ervaren wanneer je het geheel 
weet om te toveren tot een wellness-oase die een diepe 
impact heeft op zowel je lichaam als je geest. Hoe heerlijk 
is het om je inderdaad te ontspannen en af te stemmen op 
je gezondheid door in je huis een ware wellness-oase te 
creëren.



Zorg goed voor jezelf
Genieten van wellness betekent goed voor jezelf zorgen. 
Het is niet alleen belangrijk voor je levenskwaliteit, maar ook 
voor je mentale kracht. Een gezonde geest is een gezond 
lichaam... het doet wonderen voor een mens. Het is alge-
meen bekend dat infrarood warmte heerlijk ontspannend 
werkt. Deze infraroodcabine is ontegensprekelijk het sum-
mum om beter voor jezelf te zorgen en je gezondheid naar 
een hoger niveau te tillen. De uitgestraalde warmte verwarmt 
u onmiddellijk en zorgt voor een heerlijk verzorgend effect. 
Vergeet niet dat u een infraroodcabine met verwarming kunt 
gebruiken zodra u erin stapt. U hoeft niet te wachten tot hij 
is opgewarmd.



Wellness staat voor een gezond evenwicht tussen lichaam 
en geest. Mede door de sfeer van de ruimte waarin men 
zich bevindt, krijgt men een welbepaald gevoel. Daarom 
hebben we voor dit ontwerp gekeken naar de hedendaagse 
binnenhuisinrichting en de daarin gebruikte materialen. 
Dit resulteerde in deze nieuwe generatie elegante 
infraroodcabines, sauna’s en hammams. De reeks kenmerkt 
zich door een ideale combinatie van kwaliteit en een rijkelijke 
look. Door de heldere glasdeur zie je het luxueuze interieur. 
Banken uit zacht ayous hout, zijpanelen uit ceder- of hemlock 
en een achterwand bekleed met natuursteen bepalen de 
hedendaagse look. In de cabine bezorgt de ledsterrenhemel 
met geïntegreerde luidsprekers je een heuse loungesfeer 
waar het heerlijk vertoeven is.

Chaleur de Luxe 

Chaleur de luxe symboliseert 
een gezond evenwicht tussen 
lichaam en geest



Full-Spectrum 
Infraroodstraler



Gepersonaliseerd naar 
uw wensen op basis 
van de Chaleur cabine



De Colsani verenigt maar liefst vijf verschillende 
wellnessonderdelen: een finse sauna, een biosauna, een 
infraroodsauna, een douche én een stoomcabine. De 
sauna en de douche hebben een achterwand die volledig 
is afgewerkt met natuursteen van Slate-lite. Om het comfort 
nog te verhogen is de douche uitgerust met een uitschuifbaar 
zitje. De infraroodsauna beschikt over 1 quarts infrarood 
rugstralers. Om de module echt helemaal compleet te maken, 
is hij uitgerust met een Aquademy douchecel. Niet zomaar 
een douchecel maar één die bestaat uit een regendouche, 
een hand-douche en een waterval cascade. 
Een modern design en een hoge afwerkingsgraad maken 
van de Colsani een wellness@home-unit die onmisbaar is 
voor wie thuis een complete wellness ervaring wil beleven. 

Colsani 5 in 1



De wortels van deze therapie liggen in het oude Griekenland 
en het oude Italië 2500 jaar geleden. Men merkte dat de ar-
beiders in de zoutgrotten weinig of geen gezondheidsprob-
lemen hadden met hun ademhalingsstelsel en longen. Met 
deze kennis in het achterhoofd besteedden de Olympische 
atleten in Athene voldoende aandacht aan het verbeteren 
van hun sportprestaties. Toen een zoutgrot in Noordrijn-
Westfalen tijdens de Tweede Wereldoorlog als schuilkelder 
werd gebruikt, merkte men dat sommige astmapatiënten 
minder aanvallen kregen en dat hun longfunctie duidelijk 
verbeterde. De Duitse arts Dr. K.H. Spannagel richtte daar-
op een centrum op om de doeltreffendheid van deze ther-
apie te onderzoeken. De daaruit voortvloeiende resultaten 
vormen de basis van deze therapie, ook wel halo-therapie 
genoemd (het Griekse woord voor zout is “halo’s”). Hieruit 
blijkt dat de mens een lange relatie heeft met zout, van-
daar dat het ook wel “de goddelijke stof” wordt genoemd. 
Himalayazout is een compleet organisch zout op aarde dat 
84 sporenmineralen en elementen bevat die passen bij het 
menselijk lichaam. Himalayazout was vroeger een van onze 
oeroceanen en onderging extreme druk tijdens de vorming 
van het Himalayagebergte. Dit resulteerde in een perfecte 
kristalstructuur. Himalayazout is eigenlijk een soort zeezout 
dat nooit vervuild is geweest en nooit bewerkt is om zijn vi-
tale bestanddelen te verwijderen.

Speleotherapie
(van het Griekse spelaion = grot) 
als leidraad voor de ontwikkeling 
van onze zoutgrotten. 



In steeds meer sauna’s wordt tegenwoordig een wand van 
zoutsteen geplaatst. Met zo’n zoutsteenmuur waan je je in 
een zeegrot en kan je genieten van de bijzondere kleuren van 
de zoutkristallen. Maar deze sauna doet meer. De zouten die 
vrijkomen bij verhitting zorgen voor een heilzame werking op 
o.a. de luchtwegen. Zoutsteen is honderden miljoenen jaren 
oud en ontstond uit oeroude zeeën. In de zoutsteencab-
ine wordt zoutkristal uit de Himalaya toegepast, dat bekend 
staat om het hoge mineralengehalte. Tijdens verhitting vult 
de atmosfeer zich met stoffen die een positief effect hebben 
op onder andere de luchtwegen. Veel mensen met benau-
wdheid hebben een steen in huis die ze‘s avonds verwarmen 
en naast hun bed leggen. Zo profiteren ze van de luchtzuiv-
erende eigenschappen. 

In de zoutsteensauna worden deze positieve effecten vele 
malen versterkt. In de cabine heerst hetzelfde microklimaat 
als aan de zeekust. Behalve het ademhalingsstelsel heeft ook 
de rest van het lichaam baat bij de stoffen die vrijkomen. Niet 
voor niets wordt zout in de natuurgeneeskunde veelvuldig 
toegepast. Jodium zorgt voor een goede functionering van 
de schildklier en verbetert de stofwisseling. Calcium maakt 
gewrichten en tanden sterker. Andere heilzame stoffen zijn 
magnesium, natrium, chloor en kalium, ieder met hun eigen 
specifieke functies. Mensen met bronchitis en astma voelen 
zich na een bezoek aan de zoutsteensauna als herboren. 
Maar ook bij huidproblemen, hart- en vaatziekten, maag- en 
darmproblemen, stofwisselingsstoornissen, schildklierafwi-
jkingen, reumatische aandoeningen en stress is een bezoek 
aan de zoutsteensauna aan te raden.

Doe alsof je in een zeegrot zit



Deze zoutgrot is ontwikkeld voor de professionele wellness-
sector maar niettemin plaatsten we al meerdere van deze 
cabines in wellness@home projecten. Door de glazen 
voorwand in veiligheidsglas zie je maar liefst 4000 kg ruwe 
zoutsteen die de muren alsook het plafond bedekken. Meer 
dan 100 leds worden bovenaan tussen de zoutstenen 
ingewerkt tot een prachtige sterrenhemel en zo wordt elke 
cabine een uniek exemplaar. Extra brede en versterkte 
banken in ceder maken dit geheel tot een van de meest 
exclusieve zoutgrotten op de markt.

Krypton

Het plezier om overal 
te ontspannen, binnen 

en buiten



De wanden van de Mosaico worden gemaakt van 
ongesorteerde zouttegels die één voor één uitgekozen en 
geplaatst worden in de trencadis stijl. Deze Catalaanse 
mozaïekstijl, die als idee achter dit ontwerp steekt, werd 
veelvuldig gebruikt door de architecten van het Catalaans 
modernisme waaronder de wereldberoemde architect Antoni 
Gaudi. 

Optioneel: zoutverdamper

Mosaico



De Quadrato zoutgrot geeft een extra dimensie aan de 
behandeling, de vierkante zouttegels worden helemaal door 
en door opgelicht door de achterliggende RGB ledverlichting. 
Zo wordt deze therapie, die optioneel nog kan worden 
versterkt door een zoutverdamper, ook een aangename en 
helende wellness beleving.

Optioneel: zoutverdamper

Quadrato



In de meeste van onze cabines kan er een muur in zoutsteen 
worden geplaatst. Dit zorgt voor een ander klimaat en geeft de 
cabine een aparte look & feel. Het Himalayazout*** is beschikbaar 
in verschillende uitvoeringen en maten: 
• gladde tegels
• ruwe tegels 
• verzaagde zoutklompen 

*** Zoutmuren kunnen enkel in droge ruimtes worden geplaatst.

Zoutstenen



De positieve invloed van pekel en zout voor de mens is 
onomstreden, zowel in de algemene als in de medische 
wetenschap. Het heeft een genezende werking bij huid- 
en luchtwegaandoeningen. De mensheid gebruikt het 
mineraal (voornamelijk opgelost als pekeloplossing) 
sinds duizenden jaren als geneesmiddel. 
Onze systemen voor de verneveling van pekeloplossing 
worden vooral gebruikt in wellness-toepassingen 
om een zout zeeklimaat te creëren in stoomcabines, 
infraroodcabines en zoutgrotten, maar ook voor 
privégebruik. In het kader van een pekeltherapie kan het 
gebruik van dergelijke toepassingen een ondersteunend 
element zijn.

Stoomkamer 

Het zout wordt samen met de stoom via een externe 
verdamper in de stoomkamer gebracht. 

IR-cabine, sauna, biosauna, ontspanningsruimte 

of in de zoutgrot 

Voor droge ruimtes kan men kiezen voor een 
zoutverdamper die in de cabine wordt geplaatst of voor 
een externe verdamper waarbij het zout onder druk uit 
de technische ruimte in de cabine wordt verdampt.

Zoutverdampers



Het outdoor wellnessgevoel is heel anders dan binnen. Buiten gebeurt 
er altijd iets. Er is de invloed van de zon. Maar ook andere weersinv-
loeden spelen mee: regen, sneeuw, vrieskou… Wat is er mooier dan 
in een sauna of infraroodcabine zitten met zicht op een ondergaande 
of -waarom niet- opkomende zon? Kwakende kikkers, fluitende vogels 
brengen je in rustmodus, helemaal weg van de dagelijkse stress. Zicht 
op een natuurlijke omgeving speelt dus een grote rol bij een buitensau-

na of infraroodcabine. Natuur en buitenlucht hebben een extra positief effect op 
het welzijn van de mens. Voor wie een sauna wil op een locatie waar niet meteen 
stroomvoorzieningen voorhanden zijn, hebben we ook oplossingen. Wat dacht je 
van een authentieke sauna die je met hout moet opstoken, een rustgevend ritu-
eel op zich. Gezellig en qua sfeer heel apart. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden 
om een complete wellnessinstallatie te installeren in je poolhouse. Een mix van 
sauna, infrarood, hammam en een belevingsdouche maken van je tuin een well-
nessparadijs waarin het heerlijk vertoeven is. Los van alle stress, alle files en dus 
vakantie meteen als je thuiskomt. Liever een moderne of klassieke look? Geïnte-
greerd in een gebouw of losstaand? Een buitenbekleding in de meest uiteenlo-
pende materialen… If you can dream it, we can built it.

Buiten wellness



In de breedste zin van het woord: er zijn 
talloze ‘gezondheidsvoordelen’ te behalen 

met de hoogwaardige producten van Alpha 
Wellness Sensations

Wellness van top tot teen beleven tot in je kleinste vezels: 
een gezonde levenshouding want een goede gezondheid 
laat een mens lang en gelukkig leven. Zo zorgt sauna voor 
een stralende en gave huid, verbetert sauna de ademhaling 
en maakt het je weerbaarder. Het staat gelijk met een lichte 
work-out en is dus prima voor de conditie en je hart. Bov-
endien stimuleert het de doorbloeding, en daar mag je nog 
bijtellen dat een stoombad voor een gunstige verwijding van 
de aderen zorgt. De heilzame werking van een stoombad of 
hammam is al eeuwen genoegzaam bekend. Men heeft het 
wel eens over de ‘reiniging van lichaam en ziel’, en terecht! 
Wellness is dus echt een totaalgebeuren om met hart en ziel 
van te genieten.
 Kortom, in de breedste betekenis: ‘health benefits’ legio 
met de kwaliteitsproducten van Alpha Wellness Sensations.

Een goede 
gezondheid brengt 
geluk



Zonder twijfel is de cilindervormige Eclipse de meest 
betoverende outdoor cabine met diameters van 250cm tot 
360cm. De Eclipse is verkrijgbaar als sauna, hammam en als 
infraroodcabine, maar ook relax- en kleedruimtes behoren tot 
de mogelijkheden van het Eclipse concept. De ronde vorm 
past perfect op een terras, in de tuin of zelfs bij een berghut. 
Door verschillende Eclipse uitvoeringen te combineren creëer 
je in een mum van tijd een heus wellnessdorp. De Eclipse 
wordt opgebouwd rond een metalen structuur die volledig 
wordt geïsoleerd. De buitenkant is standaard bekleed 
met EPDM en afgewerkt met heidematten. Optioneel kan 
de Eclipse worden bepleisterd of worden bekleed met 
Cortenstaal. Aan de binnenzijde is de Eclipse voorzien 
van profielen uit hemlock, ceder of ayous en met Luxury 
banken uit ceder hout. De achterwand is volledig bekleed 
met zoutstenen uit de Himalaya. De glazen voorwand en de 
LED-verlichting achter de rugsteunen geven de sauna een 
extra romantisch tintje. Het design is niet louter esthetisch 
maar ook functioneel. Dankzij de ronde wanden dienen er, 
zoals dat bij een traditionele sauna wel het geval is, geen 
dode hoeken verwarmd te worden. Zodus wordt de warmte 
beter verdeeld en vastgehouden, hetgeen ecologisch en 
economisch zijn voordeel heeft. 

Eclipse Serie







Op maat gemaakte kleedruimte - ideaal om je om te 

kleden, af te koelen of gewoon gezellig samen te zijn.



Chaleur Combi is een cabine die sauna en infraroodtechnologie 
combineert, zodat u in elk seizoen van wellness kan genieten. 
Omdat het een buitencabine is, is er naast de infraroodstralers 
een sauna-oven om de lucht tijdens koude periodes warm 
te houden. Je kunt kiezen tussen Duo-, magnesium- of 
kwartsstralers, die met een slimme besturing eenvoudig te 
bedienen zijn.

Chaleur Combi

Breng wellness naar buiten 
met de Chaleur Outdoor Series



Mooie binding met de natuur



Geniet van wellness, ongeacht het weer buiten. Chaleur Buitensauna is een uniek 
product waar u gewoon kunt ontspannen terwijl u het beste uit het buitenleven 
haalt. Het laat je de verschillende seizoenen in een prachtige intense verbinding 
met de natuur beleven.De Chaleur Outdoor bestaat in verschillende versies: Finse 
sauna, infraroodsauna, biosauna of een combinatie van deze drie therapieën.

Chaleur Outdoor 
Sauna



Moderne rechthoekige buitensauna met glazen vooren 
zijwanden. De glooiende banken in twee niveaus zijn onderaan 
voorzien van ledverlichting die wondermooi oplicht tussen de 
fijne en elegante planken van de bank. De binnenafwerking 
kan in ceder, ayous of hemlock naargelang het gewenste 
resultaat. De overmaatse saunaoven, nodig omwille van de 
grote glaspartijen, brengt een unieke beleving teweeg tijdens 
een opgietsessie. Sfeer troef als je de sauna benut, maar de 
Luxury-S is tevens een verrijking en een rustpunt voor in je 
tuin. 

Luxury



Minimalistische klasse
in de tuin



NOA outdoor living is een samenwerkingsverband tussen 
31 sterke outdoormerken die elkaar aanvullen en versterken 
- en wij zijn er bijzonder trots op daar deel van uit te maken. 
Vanaf 20 oktober 2022 kun je onze sauna’s, infraroodcabines 
en stoomcabines vinden in het NOA outdoor experience 
center: een totaalbelevingscentrum in Kruisem (BE) waar 
alles draait om high-end outdoor living. 
Geen losse producten, maar hele scenario’s en stijlvolle 
composities voor de meest uiteenlopende tuinen. Alles is 
tot in het kleinste detail uitgedacht! Van de grote tuin met 
zwembad tot de ommuurde stadstuin; van het balkon tot 
het penthouse. Elke scène in dit “total experience park” is zo 
ontworpen dat u er veel meer in kunt ontdekken dan alleen 
de som van de samengebrachte merken. Hier kunt u design 
en high-end buitenleven ervaren zoals nergens anders. Met 
ruimte voor suggesties van kunstenaars en ontwerpers opent 
NOA zijn ogen voor ongewone ideeën die het buitenleven 
naar een ongekend niveau brengen. De faciliteiten van 
NOA zijn ontworpen voor netwerken, evenementen en 
vergaderingen. Het is Eden voor professionals die hunkeren 
naar een dynamische en verkwikkende locatie om elkaar te 
ontmoeten, te ontdekken en samenwerkingsverbanden aan 
te gaan.

NOA Outdoor 
Living



Een modulair concept waarin de mogelijkheden nagenoeg 
onbeperkt zijn en de plaatsing tot een minimum wordt herleid. 
Hoogwaardige materialen in een context van esthetische en 
eigentijdse vormgeving. Wellness at home betekent kwaliteit, 
duurzaamheid en functionaliteit in één concept. Fronten en 
deur in 2-lagig veiligheidsglas in aluminium frame. U kiest 
eenvoudig welke wellness faciliteiten u er in wil hebben. 
Standaard met een combisauna (sauna en infrarood), 
hammam en douche uitgerust.

Wellness@home 

Een volledig modulair sys-
teem dat voldoet aan uw 

specifieke eisen



In Finland staat een sauna traditioneel in een apart gebouw 
in de tuin. Als je dus op zoek bent naar analogie met deze 
Finse traditie of je hebt geen plaats in je huis dan is deze 
buitensauna de geknipte oplossing. De Comfort-S lijkt op 
een huisje zoals in het Hoge Noorden, met overlappende 
profielen uit kwalitatief vurenhout van 22mm. Het hout is 
onbehandeld en kan door de klant met een product en in 
een kleur naar wens behandeld worden. Het zadeldak is met 
roofing shingles afgewerkt en deze maken het waterdicht. 
Een plat dak in EPDM is mogelijk zonder meerprijs. De 
houten buitendeur heeft een schattig venstertje, er is een 
kleedkamer met een klein bankje en de verlichting is stemmig. 
Een deur uit veiligheidsglas geeft toegang tot de eigenlijke 
saunaruimte die bekleed kan worden met panelen uit vuren, 
ceder, aspen of hemlock.

Comfort



Deze unieke barrel is gemaakt zoals het hoort, namelijk van 
kwaliteit cederen balkjes van 4cm dik. De EPDM dakbedekking 
wordt afgewerkt met een charmante heidemat. De optie 
‘glazen dak’ is een echte aanrader, fantastisch hoe je dan 
van op je bank naar een natuurlijke sterrenhemel ligt te staren 
om compleet tot rust te komen. 
De Barrel-IR is enig in zijn soort. Zeer innovatief en 
gebruiksvriendelijk door de zeer korte opwarmtijd van de 
6 kwarts-stralers. Het geheel is perfect stuurbaar door de 
IWH controller. Met deze infrarood barrel van Alpha Wellness 
Sensations bereik je in no-time het summum qua exclusief 
buitenleven met een minimum aan installatiewerken. 
De Barrel-S is zowel verkrijgbaar met een elektrische- als 
met een hout gestookte saunaoven. Optioneel kan je aan 
de voorzijde een omkleedruimte laten toevoegen eventueel 
voorzien van infraroodstralers voor nog extra comfort

Barrel

Charmant en robuust vat 
voor de landelijke tuin





Exclusief 
buitenleven met 
minimale instal-
latie-inspanning



Pool House is een multifunctioneel concept voor een perfect wellnesscentrum in 
huis. Men kan eenvoudig kiezen tussen stoombad, douche, traditionele sauna, 
infraroodsauna, badkamer, ontspanningsruimte of spa. De mogelijkheden zijn 
bijna oneindig, laat u overtuigen door onze producten en u wordt overweldigd 
door alle voordelen: innovatie, creativiteit en kwaliteit. Bespreek uw plannen met 
uw architect of maak een afspraak zodat wij uw eigen ideeën in 3D kunnen 
uitwerken.

Pool House



E en sauna- of stoomcabine heeft een heerlijk ontspannend 
maar ook gezond effect op je lichaam. Dat effect komt pas tot 
zijn volle recht als je je lichaam naderhand op de juiste manier 
laat afkoelen. De hitte van de sauna afwisselen met koud water 
bevordert de bloedsomloop. De hitte en het zweten zorgen ervoor 
dat de bloedvaten in je lichaam wijder worden, bij een koude 
behandeling vernauwen ze opnieuw. Het afkoelen stimuleert dan 
de aanmaak van witte bloedcellen, verbetert de bloedsomloop 
en bevordert de opbouw van het immuunsysteem. Die ‘training’ 
van je bloedvaten maken een saunabezoek net zo gezond! Het 
lichaam afkoelen kan opverschillende manieren. Een douche, een 
voetbad, dompelbad, een afkoelemmer of afkoelslang, allen met 
koud water, is een veelvoorkomende manier. Het is soms even 
doorbijten maar het effect is zalig. Wil je nog meer beleving, dan 
zijn de ijs- en sneeuwgrot, de ijsfontein en de sneeuwdouche de 
perfecte keuze voor jou.

Ijsfontein 

Huidvriendelijke ijsschilfers stapelen zich op in een met ledverlichte 
ijsfontein. De schilfers vormen het ideale ingrediënt als je niet te 
bruusk wil afkoelen. Bij schemerlicht geeft deze verlichte ijsmassa 
een rustgevend aspect aan het wellnesscomplex

Ijs- of sneeuwgrot 

In de gesloten ijs- of sneeuwgrot kan je heerlijk afkoelen. De 
sneeuw die neerdwarrelt vanuit de speciale douche geeft een erg 
aangenaam gevoel op de huid. Bijzonder feeëriek en het gevoel 
is overweldigend. 

Sneeuwdouche 

Sneeuwvlokken dwarrelen naar beneden. Je waant je in de Alpen 
waar dit ’s winters na een heerlijke saunabeurt de meest voor 
de hand liggende manier is om af te koelen. Met lichttherapie 
en geluid voegen we er nog extra dimensies aan toe. Hierdoor 
wordt dit een heerlijk wellnessmoment. We voorspellen dat dit de 
komende jaren een echte trendsetter gaat worden in de wereld 
van de exclusieve wellnessresorts.

Afkoelen



Koude kamer

De ijskamers in ons assortiment dienen om het lichaam af 
te koelen na een infrarood-, stoom- of saunasessie bij een 
temperatuur tussen 0-5°C. Dit stimuleert de bloedsomloop 
en versterkt de bloedvatwanden. Het vervangt het rollen 
in de sneeuw of het ijsgat waarin de Finnen zich na een 
saunasessie onderdompelen. Hoe doe je dit? Eerst wrijf je je 
voeten in met ijsschilfers, dan je benen, en dan je handen en 
armen. Let op: koelen doe je het beste in de richting van het 
hart. Juist dit samenspel is bevorderlijk voor uw gezondheid 
en geeft u dit unieke gevoel. 

U kunt de binnenafwerking kiezen: hout, tegels, of muren in 
een bepaald thema. 

Optioneel: sneeuwmachine



Wat dacht je van de Multi-Sensor Shower die zorgt voor 
een heerlijk aroma, dichte koude mist of een tropische 
stortbui met daarbij de bijhorende klanken van donder en 
bliksemschichten, ondersteund door toepasselijke kleuren 
die je doen wegdromen naar exotische oorden? 
Verkies je warme waterstralen met het geluid van zingende 
vogels op de achtergrond of liever voor de golven van de 
Atlantische Oceaan die tegen de rotsen bonken op Tenerife? 
De keuze is aan jou. Therapie die smaakt naar vakantie! 

Beleveningsdouche

Douchen wordt steeds meer 
een totaalervaring



De After journey walk belevenisdouche is een douchestraat van bijna 5 meter lang waarin 
verschillende douches elkaar opvolgen. Door de integratie van verschillende technieken, 
douches tot en met geuren toe in één lange douchestraat waar je doorheen wandelt, 
krijg je een wel heel bijzondere belevenis. Ideaal na een saunabezoek of infraroodsessie. 
Een vernevelaar zorgt voor cold mist effect, er is een douche met 2 zijwatervallen, een 
tropische regendouche en jets, aromatherapie over de volledige lengte zorgt voor de kers 
op de taart. Het frontpaneel is gebouwd uit veiligheidsglas, de achterkant bestaat uit 
decoratieve aluminium panelen. De prints zijn aanpasbaar aan de stijl van het project en kan 
je kiezen in samenspraak met de binnenhuisarchitect. De vloer bestaat uit padoek tegels 
met houteffect en de waterreservoirs zijn uit roestvrij staat. Zes infraroodstralers zorgen 
voor een comfortabel gevoel tijdens de douchewandeling. Alpha Wellness sensations 
ontwikkelde zelf dit unieke belevingsconcept en zet hiermee weer een nieuwe wellness-
ervaring opnieuw op de kaart. 

After Journey Walk 
multisensorische 
douche



Je voeten dragen je lichaam kilometers lang tijdens je leven, 
ze houden je ook letterlijk in balans. Belangrijk genoeg dus 
om ze te koesteren. Deze behandeling heeft niet alleen op 
je voeten een helende werking maar ook op de rest van je 
lichaam. Best is het om af te wisselen tussen warm en koud 
water, zo’n 3 minuten per sessie, zo’n 3 à 4 sessies. Bij de 
laatste beurt kan je desgewenst een etherische olie toevoe-
gen voor een zijdezacht effect op je voeten. 
Verwen uw voeten in het comfort van uw eigen huis met ons 
luxe voetbad met rustgevende warmte, zachte trillingen en 
verfrissende bubbels!

Voetspa



Na een saunabezoek of om gewoon wat te chillen, is het heerlijk om in deze 
hangende stoel te liggen. Door de constante licht wiegende bewegingen geeft 
hij een heerlijk ontspannen gevoel, alsof je zweeft. De stoel is ontworpen in een 
modern en ergonomisch design. Hij kan zowel binnen als buiten geïnstalleerd 
worden en door de neutrale grijze kleur past hij in elke omgeving. Waar het 
plafond niet toelaat om hem te bevestigen, kan je de lounge stoel optioneel in 
een bijhorende houten draagarm bevestigen. 

Hangende 
Lounge zetel



Lounge zetel



Totale relaxatie. Beter kunnen we het gevoel niet omschrijven dat je overvalt als je 
op deze verwarmde banken gaat liggen. Het ontwerp volgt de ergonomie van het 
menselijk lichaam. Hierdoor lig je bijzonder comfortabel. Je kan ze bekleden met 
mozaïektegels in elke mogelijk kleur. Dat maakt het mogelijk om deze verwarmde 
banken in een wellness complex aan te passen aan de juiste look and feel. 

Heated relax 
benches



Projecten Wij bouwen zowel grote professionele wellnessprojecten als comfortabele residen-
tiële installaties. Als marktleider voldoen onze modellen en projecten aan de hoog-
ste kwaliteitsnormen waarbij innovatie, functionaliteit, gebruiksgemak en vorm een 
grote rol spelen in het ontwerpproces.



Nobil Spa

De directie van het vijfsterrenhotel Nobil, in de Moldavische hoofdstad Chisinau wilde “de 
meest ultieme wellnesservaring die er bestaat” kunnen aanbieden aan zijn gasten. Een ar-
chitect tekende de plannen uit in samenspraak met de designers van Alpha Wellness Sen-
sations. Uit deze samenwerking ontstond een spacomplex dat qua beleving en uitstraling 
zijn gelijke niet kent. Door het gebruik van nobele materialen en de verwerking van subtiele 
accenten in het design krijgt deze spa een luxueuze en rustgevende look & feel die naadloos 
aansluit bij de status van dit tophotel. 

Nobil Spa

Nobil Spa | Moldova







Dit is een sauna om gezellig te relaxen en te genieten van 
de helende werking van de zoutstenen. Daarvoor zijn onder 
andere de lange banken bekleed met speciale stoffen kus-
sens en wordt de temperatuur beperkt tot 60° C zodat de 
gebruiker langer kan genieten en ontspanning voorop staat. 
Dit is een echte sauna om languit te liggen keuvelen. De 
buitenzijde is volledig in natuursteen afgewerkt waardoor de 
sauna als het ware in de omgeving is ingebed. 
Enorm aanbod aan wellness

In Hezemeer is men constant bezig met het verhogen van het 
niveau van de wellness en met het werken aan de kwaliteit. 
Wat zich uit in het enorme aanbod: warme binnen- en buiten-
baden, een koud silicium buitenzwembad met organisch 
ontwerp van een vijver, inclusief een voetpad en zitbanken 
met kussens, twee whirlpools binnen en twee buiten, acht 
sauna’s en een hammam. Een rustige zomertuin maken van 
Hezemeer een van de meest gedifferentieerde wellnesscent-
ers van België.

Spectaculaire 
Eclipse buitenzoutgrot

Externe zoutgrot 

• 960cm B x 350cm D 

• In de grond ingebouwd, buitenafwerking in natuursteen strips 

• Binnenafwerking in gladde Himalaya zoutsteen tegels, 20 x 10 cm 

• Cederhouten banken met waterdichte kussens 

• Indirecte RGB-verlichting in banken en achterste zoutwand

• Glazen voorwand

• Gasoven 30 KW

Laakdal | Belgium

Hezemeer sauna 
and wellness village



Zen, in de meest pure zin van het woord is wat deze privé-
sauna in het Duitse Saarbrücken uitstraalt. Alpha Wellness 
Sensations construeerde een prachtige sauna-unit in een 
strak wit kader met extra opbergruimte. Cleaner als dit wordt 
het niet!

Het wit van de muren, het plafond en de vloer laat de groene 
zen-boeddhistische boom achter het raam mooi uitkomen. 
Dankzij de glazen voorwand kan je deze boom ook zien va-
nuit de sauna. Ideaal voor een meditatie-moment … ;-) De 
volledige binneninrichting van de sauna is uit cederhout. Dit 
geeft een warme gloed in het strakke kader. Ook de verlichte 
achterwand van zoutstenen draagt bij aan deze warme sfeer. 
Door een witte saunaoven te gebruiken sluit deze mooi aan 
bij de witte wand in MDF, die als slimme opbergruimte dient. 
Hierin is ook de blinde deur naar de sauna geïntegreerd. De 
bank onder het saunaraam wordt gebruikt als zitgedeelte en 
de sluiting is handig voorzien van gasveren zodat deze kan 
blijven openstaan om alles weer netjes op te ruimen. Nooit 
veel werk en altijd een propere ruimte!

Verborgen Sauna

Chaleur sauna

• 480 cm W x 420 cm D x 220cm H

• Binnenafwerking in rode ceder planchetten

• Buitenafwerking sauna en wand in witte MDF RAL 9016 mat

• Zwevende rechte robuuste banken in U-vorm van brede ceder planken

• Achterwand in gladde zoutstenen met indirecte ledverlichting RGB

• Venster in veiligheidsglas

• Luidsprekerset en noodstop

• Witte saunaoven 15 kW

Saarbrücken | Germany

Private sauna



Op een boogsheut van Fontainebleau werd aan een uit-
zonderlijk mooi gebouw een bijbouw geplaatst in het teken 
van ontspanning. Een prachtig zwembad met spa-functie 
loopt door van binnen naar buiten. Hierrond werd een sauna 
en hamam mooi geïntegreerd tot een subliem wellnesscon-
cept.
Aan deze woning werd een volledige bijbouw geplaatst in 
het teken van ontspanning. Een prachtig zwembad met spa-
functie loopt door van binnen naar buiten. Hierrond werd een 
sauna en hamam mooi geïntegreerd door Alpha Wellness 
Sensations. Het geheel is modern opgevat met mooi ge-
bruik van materialen en verschillende hoekjes om gezellig te 
loungen. De toegang tot de sauna en de hamam is gemaakt 
in een glazen wand die is afgewerkt met een zwart alminium 
kader, geheel in lijn met de ramen, deuren en dakkoepel in 
de ruimte. Maar ook in de achterzijde is telkens een raam 
voorzien zodat je zowel vanuit de sauna als de hamam ook 
van de tuin kan genieten. 
De afwerking binnenin de sauna is in licht hout en fineer, met 
smalle planken voor de bank en de vloer en bredere plank-
en voor de zijwanden, de achterwand en het plafond. Een 
leuke moderne touch! In het plafond zijn de verlichtingss-
pots ingebouwd. De vloer rond het zwembad werd door-
getrokken in de hamam. De glooiende ligbank nodigt uit tot 
relaxen en is afgewerkt in gemarmerde epoxy, die aansluit 
bij de afwerking van de wanden. Van onder de bank krijg je 
warm indirect licht tezamen met de spots die ook hier in het 
plafond verwerkt zijn. Kortom, een rijkelijk project dat gezien 
mag worden!

Subliem 
wellness-concept

 
Private Spa
Fontainebleau | France

Chaleur sauna

• 150 cm W x 190 cm D x 240cm H

• Binnenafwerking in horizontale strips van 30 cm breed, van fineerplaten 

type Chen-Chen

• Banken, tussenbekleding en rugleuning in ayous planken

• Ledverlichting spots, warm wit achteraan in het plafond

• Alpha Luxe glazen voorwand in zwart aluminium kader met veiligheidsglas

• Luidsprekerset onder de banken

• Saunaoven 7.5 kW 



Chaleur stoombad

• 230 cm W x 170 cm D x 315 cm H

• Linkerwand en verwarmde lounge bank in EPS en afgewerkt met Slate Lite

• Verwarmd plafond in EPS afgewerkt met epoxy

• Ledverlichting warm wit in de neus van de bank en spots in het plafond

• Verse luchtinvoer via stoomuitlaat

• Alpha Luxe glazen voorwand in zwarte aluminium kader met veiligheidsglas

• Stoomgenerator 9 kW met aromapomp



Alpha Wellness Sensations en Architect Fuchs toveren het 
historische kuuroord Zelena Zaba daterend uit 1930 om tot 
een hedendaagse wellnessparel. Alpha Wellness Sensa-
tions is een wereldwijd bekende specialist op het gebied van 
ontwerp, creatie en levering van unieke wellness concepten. 
Een succesvol voorbeeld hiervan is het reeds beruchte 
Eclipse dorp in Zelena Zaba (Slowakije). Zelena Zaba, een 
populaire toeristische locatie en natuurlijke thermale spa, 
werd gebouwd in de jaren 1930 in de geest van tusseno-
orlogse architectuur. Het oorspronkelijke ontwerp was van 
de Tsjechische architect Bohuslav Fuchs. Het Zelena Zaba-
zwembad is een van de twee zwembaden in Slowakije met 
een grote historische waarde en werd opgenomen in de cen-
trale lijst van het monumentenfonds. In samenwerking met 
Alpha Wellness Sensations hebben bezielers van het Zelena 
Zaba-centrum een complex van luxe wellness-faciliteiten 
gemaakt voor VIP-gasten, waaronder zeven Eclipsen, een 
RVS zwembad, een kinderbad, een VIP-zone en een res-
taurant. De zeven Eclipsen werden, samen met de andere 
faciliteiten, geïnstalleerd in een pittoresk bos. De iconische 
cilindervormige structuren bevatten een traditionele Finse 
sauna, een infraroodsauna, een biosauna, een stoombad, 
twee kleedkamers en een relax-kamer. Oorspronkelijk werd 
het project begroot op 6 miljoen euro maar finaal werd er 10 
miljoen euro geïnvesteerd, door toedoen van een subsidie 
van 15 % vanuit de Europese gemeenschap.

Eigentijds  
wellnesscentrum van 
topkwaliteit

Eclipse village Zelena Zaba 

Trenčianské Teplice | Slovakia
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1 2 543 6 7 Finse Eclipse Sauna 

• Lengte 8 m 
• Binnenafwerking in cederhout 
• Zoutstenen achterwand met indirecte 

LED-verlichting 
• 15kW Herkules oven 
• Automatisch schenksysteem met aroma 
• Ayous banken “Wave” model 
• Emotec D besturingssysteem

 Bio Eclips Sauna  Relax Eclips

• Lengte 5 m 
• Binnenafwerking in cederhout 
• Achterwand in kwartssteen 
• 12kW Herkules Bio-oven
• Ayous banken “Wave” model
• Emotec D besturingssysteem

 Stoomcabine Eclips

• Lengte 5 m 
• Interieur afwerking in Ezzari mozaïek
• Ergonomische loungebanken met 

indirecte RGB-verlichting 
• Stoomgenerator 18 kW
• Elektrisch bedieningssysteem

 Infrarood Eclips  Kleedkamers

• Lengte 5 m 
• Binnenafwerking in cederhout 
• Zoutstenen achterwand met indi-

recte LED-verlichting 
• Totaal wattage 10kw 
• Kwarts infraroodstralers met over-

rule timer per zitplaats 
• Banken van ayous hout
• Emotec D besturingssysteem

• Lengte 5 m 
• Interieur afwerking in ceder 
• Zoutstenen achterwand met 

indirecte verlichting 
• Infrarood magnesium kachels in 

het plafond 
• 4 comfortabele ligstoelen 
• Emotec D besturingssysteem

• Lengte 5 m 
• Binnenafwerking in ceder-

hout 
• 20 kluisjes 
• 2 douches 
• 1 lavabo 
• 1 toilet
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Outdoor Sauna House

Aan hun moderne woning in Alkmaar wilden de eigenaars 
graag een terras met wellness. Alpha Wellness Sensations 
heeft dit houten terras aangelegd met metalen steunen om 
nadien de outdoor-unit er met een kraan op te plaatsen. 
Een oase van rust en wellness direct aan hun huis, was 
de droom voor deze mensen. Alpha Wellness Sensations 
ontwierp het terras op de betonhelling en bracht er de nod-
ige ondersteuning in aan om een wellness-unit op te plaat-
sen. De unit werd volledig in het fabriek klaargemaakt en 
afgewerkt om dan als geheel met een kraan te plaatsen op 
de verankering. Geen gedoe in je tuin, gewoon plug-and-
play! Er werd door Alpha Wellness Sensations al een muurtje 
voorzien waartegen later nog een glas-serre zal komen voor 
een groene touch.  

Het ontwerp is strak net zoals de architectuur van de woning. 
De buitenzijde, met brede ayoushouten planken van 25 cm, 
werd zwart gelakt om mooi te contrasteren met het houten 
terras. Vanbinnen werd het hout bleek gelaten voor een 
typisch warm saunagevoel. Hier treffen we een houtgestook-
te sauna met 3D-achterwand. Het andere compartiment is 
een infrarood loungehoek met ergonomische rugstralers en 
zijstralers voor 2 personen. Via de glazen toegangsdeur en 
het horizontale raam geniet je overdag van veel daglicht. ’s 
Avonds zorgt de indirecte ledverlichting voor de juiste sfeer. 
Vooraan werd een handig opbergkastje voorzien zodat je 
alles mooi kan opbergen en bij de hand hebt wanneer het 
nodig is. All-in-one voor deze prachtige outdoor-unit.

Buitensauna
op maat

Alkmaar | Netherland

Chaleur Outdoor sauna & infrarood

• 450 cm W x 240 cm D x 240cm H 

• Buitenafwerking in thermisch behandeld ayoushout 25 cm 

breed, zwartgelakt



Chaleur Lounge infrarood

• 170 cm W x 240 cm D x 240cm

• Binnenafwerking in thermisch behandeld 

ayoushout 25cm breed

• Infrarood Lounge bank voor 2 personen

• 6 kwarts full spectrum infraroodstralers

• Kastje met opbergruimte

• Ledverlichting RGB bovenaan en in de 

neus van de loungebank

• Luidsprekerset en luchttoevoersysteem

Chaleur sauna

• 280 cm W x 240 cm D x 240cm H

• Binnenafwerking in thermisch behan-

deld ayoushout 25 cm breed

• Banken in ayous type wave

• Achterwand in 3D overlappende ayous 

planken

• Indirecte ledverlichting RGB achter de 

rugleuning

• Houtgestookte saunaoven 15 kW 



Privé wellness

Dit ontwerp van architect Koen Thomas (Ante Architecten) 
werd in perfectie uitgevoerd door Alpha Wellness Sensa-
tions. Resultaat is een architecturaal pareltje dat perfect past 
in de woning en uitnodigt tot vele uren wellness-plezier. 
Bij het maken van de plannen voor deze woning is er bij-
zonder goed nagedacht over de integratie van een wellness. 
Zo maken de sauna en het stoombad volwaardig deel uit 
van de ruimte en bepalen ze zelfs de stijl ervan. De muur 
van hemlocklatjes loopt door vanuit de sauna en typeert ook 
daar de banken, de wanden en het plafond. Dit geeft een 
zeer stijlvol geheel dat mooi bewonderd kan worden door 
de glazen zij-en voorwand van de sauna. De saunaoven is 
weggewerkt in de bank, zodat niets de puurheid van het 
houten lijnenspel verstoort. Het ontwerp wordt mooi belicht 
dankzij indirecte en enkele decoratieve ledstrips.
De mozaïektegels, type ‘Zen’ van Ezarri, verzorgen de geli-
jknamige sfeer in het stoombad. Vloer, banken en wanden 
zijn hier volledig mee afgewerkt. De grijs-beige kleur sluit 
mooi aan bij de kleur ‘Tortora’ van het gebogen plafond. 
Hierin is een prachtige sterrenhemel ingewerkt. De indi-
recte ledverlichting en de glazen deur creëeren een open, 
luchtige ruimte. Dit project werd zeer terecht bekroond met 
een gouden medaille in de categorie ‘wellness@home’ van 
de wedstrijd Belgische zwembad-, wellness- & zwemvijver-
bouwer 2019/2020.

Residentieel welness

Belsele | Belgium



Chaleur sauna

• 275 cm W x 200 cm D x 250cm H

• Binnen- en buiten afwerking in hemlock, 

zwart gelakt, voorzien van hemlocklatjes 

2.5 x 3 cm

• Open banken zonder tussenbekleding in 

hemlocklatjes

• Ledverlichting warm wit onder de bank-

en en verticaal in de zijwand

• Glazen voorwand en hoek zijwand in 

veiligheidsglas

• Luidsprekerset

• Saunaoven 12 kW ingewerkt in de bank

Chaleur stoombad

• 250 cm W x 175 cm D x 260 cm H

• Wanden en banken in EPS, afgewerkt 

met mozaïektegeltjes type Zen Ezarri

• Plafond gebogen in EPS, afgewerkt met 

epoxy kleur Tortora

• Ledverlichting warm wit onderaan de 

bank, zijkant plafond en sterrenhemel in 

het plafond

• Afkoelslang en luidsprekerset

• Alpha luxe deur in aluminium kader 77 

x 235 cm, RAL 9006

• Stoomgenerator 9,5 kW met aroma-

pomp



Private wellness

Een eigen wellness die aansluit op je tuin zorgt voor een in-
stant zen-gevoel. Dit project in Lille laat toe elke dag van het 
jaar te ontspannen en van de omgeving te genieten.
Met een kamerbreed raam, dat uitgeeft op de tuin, was de 
plaatsing van de wellness snel gekozen.  De ruimte die baadt 
in een zee van licht was de ideale setting voor een frisse 
en luchtige wellness. Het project is bijzonder geslaagd door 
zijn soberheid en eenvoud. Verticale hemlock planchetten 

werken de sauna en het stoombad in de kamer af. Deze 
zijn gescheiden door een mini ‘technische ruimte’, een bank 
in dezelfde afwerking die de stoomgenerator herbergt. De 
deuren zijn uit veiligheidsglas zodat het zicht op de tuin niet 
gestoord wordt. 

Binnen in de sauna worden ceder- en ayoushout met elkaar 
gecombineerd. De bank heeft 2 niveau’s en de saunaoven 
is netjes afgekast. Het stoombad werd volledig in mozaïek 
gehuld, met een speling tussen verschillende schakeringen. 
Zes kleine ledspots in het plafond laten dit mooi tot zijn recht 
komen. Met de aromapomp worden heerlijke geuren versp-
reid. In de zomer loop je vanuit de sauna zo het zwembad in; 
in de winter blijf je behaaglijk binnen rusten en genieten van 
het uitzicht. 

Magische 
ontspanningsruimte

Lille  | France



Chaleur sauna

• 180 cm W x 180 cm D x 220cm H

• Binnenafwerking in ceder planchetten

• Buitenafwerking in hemlock planchetten

• Banken en rugleuningen type Chaleur in ayous

• Glazen voorwand in veiligheidsglas met D-

handvat

• Luidspreker- en saunaset

• Saunaoven Alpha Home 9 kW

Chaleur stoombad

• 180 cm W x 180 cm D x 220 cm H 

• Buitenafwerking in hemlock planchetten

• Wanden, banken en dak in EPS af-

gewerkt met mozaïektegeltjes van Ezarri

• Bank in U-vorm

• 6 Ledspots RGB in het plafond

• Alpha Luxe deur in aluminium kader 75 

x 205 cm

• Stoomgenerator 6 kW met aromapomp 



Domaine Allard

Domaine Allard is een privé wellness gelegen in een landelijke omgeving, waar Alpha 
Wellness Sensations een uniek concept uitwerkte dat alle faciliteiten van warmte & wa-
ter omvat.  
De tuin met zwembad is het middelpunt waar de wellness-ervaring begint. Met inspiratie 
uit Bali werd die voorzien van exotische planten en een warme overdekte loungehoek. 
De bijbouw waar de wellness-faciliteiten in werden ondergebracht is volledig afgewerkt 
met thermisch behandeld ayoushout en heeft een overdekte uitsteek die als het ware 
een galerij creëert. Hierin vinden we als eerste de ronde spa Chaleur Pro. Dit bubbelbad 
met massage-jets en luchtpomp geeft plaats aan 6 personen. Dit is een overloop-spa 
met aansluiting op buffertank van het zwembad! Ook hier is de afwerking en de toe-
gangstrap uniform gemaakt uit het thermisch behandeld ayoushout.  
De spa is aan de ene zijde geflankeerd door de unieke Krypton Pro zoutgrot en aan 
de andere zijde door de knappe Abstracto Pro sauna. Beide zijn qua architectuur en 

saunabeleving werkelijk ongeëvenaard! De zoutgrot heeft wanden van ruwe zoutblok-
ken waartussen 100 leds verwerkt zijn voor een buitengewone sfeer. Liggend op de 
brede ceder banken voel je je huid en longen opkikkeren terwijl je zelf zalig wegsmelt. 
De banken in de Abstracto sauna hebben een grafisch lijn in het ayoushout die weer-
spiegeld wordt in het lijnenspel van de fineer afwerking van de wanden en het plafond. 
Boven deze saunaoven zorgt een automatische opgietpomp voor een heerlijk aroma.
Als laatste in het rijtje vinden we het stoombad Alladins Dream. Met zijn loungebank in 
zachtblauwe mozaïek omgeven door witte muren zweef je op een vliegend tapijt door 
de stoom. Wordt het te warm dan is er de afkoelslang en met de zijdelingse kranen heb 
je koud en warm water binnen handbereik. Van alle wellness-faciliteiten kan de ledver-
lichting een kleur naar keuze gegeven worden. Het een panoramisch raam uit veilig-
heidsglas geeft uit op de tuin en laat je wegdromen naar een heerlijke vakantiebestem-
ming.

Tropische Oase - Domaine Allard

Kortessem | Belgium



Aladdin’s Dream Pro stoombad

• 240 cm W x 240 cm D x 240 cm H
• Wanden en dak in EPS en afgewerkt met 

mozaïektegeltjes type Ezarri
• Loungebank
• Ledverlichting RGB onderaan de bank en 

spots in het plafond

• Afkoelslang, koud- en warmwaterkraan met 
drukknop

• Verse luchtinvoer via stoomuitlaat
• Voorwand in veiligheidsglas Stoomgenerator 

9 kW met aromapomp 

Abstracto Pro sauna

• 400 cm W x 240 cm D x 240cm H
• Binnenafwerking in Rohol fineerplaten type 

Makassar Ebano
• Banken in 75cm breedte in extra brede 

ayous planken
• Indirecte ledverlichting RGB achter rugle-

uningen en in de neus van de banken
• Voorwand in veiligheidsglas
• Automatische opgiet met aromapomp
• Luidsprekerset, noodstop en luchttoevoer-

systeem
• Sauna gasoven 20kW 

Krypton Pro Zoutgrot 

• 265 cm W x 240 cm D x 240cm H
• Binnenafwerking in ruwe zoutblokken 

(5500KG)
• Banken 75cm breedte in extra brede ceder 

balken 
• Ledverlichting RGB vezels tussen de zout-

blokken
• Voorwand in veiligheidsglas
• Luidspreker set, noodstop en luchttoevoer-

systeem
• Sauna gasoven 12kW 

Chaleur Pro Round spa

• 250 cm diameter x 90cm H
• Overloop-spa met aansluiting op buffer-

tank van het zwembad
• 6 zitplaatsen
• Ledverlichting RGB

• Startknop met timerfunctie voor mas-
sage-jets en luchtpomp 9.5 kW



Alpha Industries heeft weer een huzarenstukje aan haar 
indrukwekkende referentielijst toegevoegd. In een van de 
meest exclusieve woningen te Hyde Park Londen is een 
adembenemende hammam op maat gerealiseerd. 
De ellipsvorm in combinatie met kokervormige stoomuitlaat- 
en afzuigbehuizing alsook spacy LED-verlichtingsaccenten 
en symmetrische natuursteentekening refereren naar 
de retrofuturistische “Beam me up Scotty “ setting in het 
wereldberoemde Star Trek. Er bestaan weinig originelere 
manieren om aan de dagelijkse sleur te kunnen ontsnappen 
en van een heerlijk stoombad te kunnen genieten. Zo is Alpha 
Industries een Starship Enterprise in het wellness universum! 

Wellness in de 
ruimte

Hyde  
Park London
London | England

Stoombad

• Binnenafwerking in volle platen marmer

• Warm witte LED verlichting

• 12 kW EOS Steam Rock Premium stoomgenerator

• Emotouch incl. controle van de webapp

• Mist maker

• Geglazuurde voorkant in 10 mm laag ijzer gehard glas





Een woning in het bosrijke gebied van Chaumont werd 
uitgebreid met een sauna en stoombad. Alpha Wellness 
Sensations tekende voor het ontwerp en de uitvoering. Het 
geheel werd een sfeervolle, eigentijdse wellness met speciale 
effecten.
De sauna is wederom uniek qua ontwerp. Met het ronde 
raam dat extra werd voorzien in de zijwand, omringd door 
massief cederhout, krijg je boot- of onderzeeërsfeer. Plafond, 
zijwanden, banken en vloer werden allemaal aaneensluitend 
bekleed met smalle latjes uit cederhout. Voor een knus 
tunneleffect! Het speciale effect van de latjes wordt helemaal 
benadrukt door de verlichte zoutstenen van de achterwand. 
De Solfog zoutverdamper verhoogt de gunstige effecten 
van het zout in de sauna. De aromapomp laat toe drie 
verschillende geuren te verspreiden, wat rechtstreeks 
bediend kan worden in de sauna. De voorwand is volledig 
uit glas en kijkt uit op het zwembad dat als het ware in een 
grot verscholen ligt. 
Het stoombad is op zijn beurt van boven tot onder gehuld 
in mozaïeksteentjes. Het type is Zen Oak Ezarri dat in een 
neutrale donkere tint voor een oriëntaals accent zorgt. 
Boven- en onderaan de bank lichten indirecte ledstrips 
het silhouet mooi uit. In het gebogen plafond zijn ledspots 
ingewerkt. Ook hier zorgt een aromapomp voor aangename 
geuren. De afkoelslang aan de achterwand zorgt voor de 
nodige verkoeling en bevochtiging wanneer nodig. De 
toegangsdeur tot het stoombad is het type Alpha Luxury, 
mat glas omgeven door een design zwart aluminium kader. 
Aan stijl geen gebrek voor deze wellness. 

Eigentijds 
wellness met 
speciale effecten

Residential Wellness
Barvaux sur Ourthe |  Belgium



Chaleur sauna

• 245 cm W x 280 cm D x 220cm H

• Binnenafwerking in ceder latjes 20 x 28 mm

• Open banken in ceder latjes 20 x 28 mm

• Achterwand in ruwe zoutstenen met indirecte verlichting

• Afwerking van het ronde raam in massief ceder

• Voorwand in veiligheidsglas met zwart handvat & scharnieren

• Led sterrenhemel

• Solfog zoutverdamper en aromapomp

• Alpha saunaoven Backwall 12kW 



Chaleur Stoombad

• 265 cm W x 280 cm D x 220 cm H

• Wanden, dak en banken in EPS en afgewerkt met

• mozaïek tegeltjes type Zen Oak Ezarri

• Ledspots RGB in het plafond, onderkant banken en boven-

kant rugleuning

• Afkoelslang

• Alpha luxury deur in aluminium kader 75x205cm

• Stoomgenerator 12 kW met aromapomp



In een luxueuze setting biedt Sentosa (een eiland van Singapore) (“rustig” in het Ma-
leisisch) de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, als koppel of onder vrienden, in een 
denkbeeldige ruimte waar u kan onderdompelen in wellness. Terwijl u een subtiele mix 
van rituelen uit het Oosten (en uit Zuid-Afrika) beoefent - ontleend aan tradities van onze 
voorouders waar massages een echte manier van leven zijn, - kan u genieten van een 
persoonlijke verwelkoming.Het is een oase van rust die u comfort en luxe biedt. Een 
magisch moment van ontspanning en zachtheid in alle intimiteit. Wij beschikken over 
2 privéwellnessruimtes, evenals 2 behandelingsruimtes. U kunt genieten van al onze 
gezichtsbehandelingen, massages en behandelingen; ook met twee! Hooggekwalifi-

ceerde medewerkers zullen u begeleiden naar een bedwelmende wereld van absoluut 
genot met behulp van bioproducten identiek aan uw natuur (100 % natuurlijk) om de 
integriteit van uw huid te versterken en om vroegtijdige veroudering te voorkomen: de 
Africology producten. Producten die werden geïnspireerd door de legendarische wijs-
heid van Afrikaanse genezers. Producten die de afvoer van gifstoffen en remineralisatie 
van de weefsels promoten. Luxe goederen in perfecte harmonie met de site.

Uiterst luxueuze privé-spa 
met alle wellness-faciliteiten

Sentosa Spa
Bohey  |  Luxemburg



Panoramische sauna 

• 300 x 220 cm

• Binnenafwerking in wengé 

• Glazen voorwand

• RGB in de rugsteun en plinth van de 

banken

• 2 Cubo ovens 7,5 kw

• Emotec D sturing

Stoomcabine

• 240 x 210 cm

• Binnenafwerking mozaïek Ezarri

• L-vorm Loungebank

• LED RGB spots in het plafond 

• 7 kW generator en mistmaker

• Koelslang

• Aroma pomp

• Digitaal bedieningssysteem

Stoomcabine

• 240 x 210 cm

• Binnenafwerking mozaïek Ezarri

• Brede bank en een massagetafel

• LED RGB spots in het plafond 

• 7 kW generator en mistmaker

• Aroma pomp

• Digitaal bedieningssysteem

Biosauna

• 220 x 200 cm 

• Binnenafwerking in hemlock 

• Sterrenhemel 

• Raam boven rugsteun

• Bio-max oven 9KW 

• Emotec H sturing



Conceptontwikkelaar en bouwheer Dhr. Hendrik Roozen zette in Tilburg een project 
neer waar iedereen op een gegeven moment van droomt, gelukkig samen oud worden 
met je uitverkoren partner. ‘Leef je leven’ is de slogan en er werd niets aan het toeval 
overgelaten. De oppervlakte van de kamers varieert tussen 67 en 200 m2, telkens met 
een bijhorend terras. Een klasse restaurant en zelf een pizzeria met een hout-gestookte 
oven zijn in het complex terug te vinden. Bij een complex van dit allure kon een zwem-
bad met bijhorende wellnessruimte niet ontbreken. Alpha Wellness Sensations tekende 
in samenspraak met de bouwheer, de architect en met de aanbevelingen van de toe-
komstige bewoners dit wellnessproject uit. Het resultaat werd een “state of the art” 
belevingsruimte met oog voor detail. De sauna kreeg een luxueuze uitstraling door het 

gebruik van beuken harthout segmenten. Qua comfort werd er gewerkt met verschu-
ifbare rugleuningen en een sfeervolle indirecte led-verlichting geeft de juiste sfeer aan 
deze Finse sauna. Voor de hammam werd er gekozen voor een betegeling met Ezarri 
mozaïek Topping Flowers, de Rolls-Royce van de mozaïek. De aromapomp alsook een 
warm- & koud waterschaal zorgen voor een optimale gebruikerservaring. Omwille van 
de helende eigenschappen kon een zoutsteengrot niet ontbreken in deze oase van 
rust. De zoutstenen in de muren, waar ook de zitbanken uit zijn vervaardigd, worden 
achteraan verlicht door middel van rgb leds. Een extra brede deur van 95 cm, die ook 
in de andere faciliteiten werd toegepast, zorgt voor een makkelijke toegankelijkheid 
voor alle bewoners van dit complex.

 Project ‘Leyhoeve Tilburg’  
Genieten als een 5-sterren hotel

Leyhoeve Tilburg
Tilburg |  Netherland



Abstracto sauna 

• 4 x 2,4 x 2,2 m

• Binnenafwerking in Rohol fineer hardhout beuken segmenten

• Buitenafwerking in Beltrami Quartz steenstrips

• Versterkte banken in golfvorm in Ayous

• Verstelbare rugleuningen 

• 2 Eos Mythos S-Line ovens van elk 7,5KW

• Extra brede deur 95 cm in glazen voorwand met pivot systeem

• RGB-verlichting in plafond en wanden

• Emotec D besturingssysteem

Mosaico Zoutgrot 

• 3 x 2,4 x 2,2 m 

• Binnenafwerking in ruwe zoutblokken 

• Buitenafwerking in Beltrami Witte Kwarts steenstrips 

• Indirecte RGB-verlichting achter zoutsteenwand

• Eos Cubo oven 9kw

• Extra brede deur 95cm en glazen voorwand met pivot systeem 

• Ultrasone zoutverstuiver 

• Indirecte RGB-verlichting achter zoutsteenwand 

• Met Emotec D besturingssysteem 

Aladdin’s Dream stoombad

• 3 x 2,4 x 2,2 m

• Binnenafwerking in Ezarri mozaïek Topping Flowers

• Buitenafwerking in Beltrami White Quartz steenstrips

• Verwarmde ergonomische loungebank

• Stoomgenerator Hygromatik 13.5KW

• Duftdos Vario 4 aromapomp

• 2 mistmakers ingebouwd in voetstuk

• Koude en warme waterbakken + Luxe Kneipp koelslang

• Extra brede deur 95 cm en glazen voorwand met pivot systeem

• RGB spots in plafond en strip in einde bank



Deze Chaleur cabine is gebouwd op een sokkel van wit-
grijs gevlamd marmer en ook de contouren zijn in hetzelfde 
materiaal afgewerkt. Zo sluit de infraroodsauna mooi aan bij 
de rest van de badkamer.
Deze private sauna in het Chinese Shenzhen is een chaleur 
infraroodcabine en uitgerust met maar liefst 9 quartsstralers. 
5 rugstralers, 2 zijn er geplaatst onder de zitbank en 
verwarmen de voeten en benen , 2 tegen de sokkel zodat er 
ook langs voor voldoende straling is. 
De Chaleur cabine is gebouwd op een sokkel van wit-grijs 
gevlamd marmer en ook de contouren zijn in hetzelfde 
materiaal afgewerkt. Zo sluit de infraroodsauna mooi aan bij 
de rest van de badkamer. Aan de binnenkant zijn de wanden 
uitgevoerd in cederhout. Om ook vanuit de sauna van het 
prachtige uitzicht op de baai van Shenzhen te kunnen 
genieten, zijn de zijwand en een deel van de achterwand 
uit glas gebouwd. Een lichtarmatuur zorgt voor indirect 
sfeerlicht. De banken uit zacht Afrikaans hout zijn onderaan 
volledig open. Dat bevordert de hygiëne omdat de vloer zo 
makkelijker te onderhouden is. Ook komen de voetenstralers 
zo het best tot hun recht.

Infrarood met uitzicht! Private Sauna
Shenzhen | China





Le Petit Roannay ligt in het hart van Stavelot. U kunt de prachtige abdij in de buurt be-
zoeken, de kinderen meenemen naar Plopsa Coo of de kracht van het circuit van Spa-

Francorchamp ervaren. Gasten waarderen het prachtig gerenoveerde herenhuis met 
een subliem ontbijt. Ook de wellness scoort goede punten. Vooral dat je die privé huurt 
voor 2 uur is voor velen een groot pluspunt. Geen overvolle sauna’s die je soms in ho-
tels hebt op piekmomenten. Mensen die niet in het hotel verblijven kunnen de wellness 
ook huren tijdens vrije momenten. En daar weten de mensen in Stavelot en omgeving 
wel gebruik van te maken.

Perfect om te ontspannen na een dag in 
de buitenlucht

Hotel Stavelot
 Stavelot |  Belgium



Chaleur Pro Sauna Chaleur Pro stoombad

• 305cm B x 230cm D x 220cm H 

• Buiten- en binnenafwerking in thermisch behan-

deld ayoushout 

• Banken in thermisch behandeld ayous hout van 3 

cm breed 

• Achterwand in steenfineer, type “Rock” 

• Indirecte RGB LED-verlichting in de achterwand en 

de rugleuning 

• Sterrenhemel LED’s RGB 

• Alpha luxe deur in aluminium frame 85 x 205 cm 

• Alpha Pro saunaoven 11 kW

• 305cm B x 230cm D x 220cm H 

• Wanden, dak en banken in EPS 

• Wanden afgewerkt met steenfineer, type “Rock”. 

• Banken afgewerkt met Ezarri mozaïek 

• Buitenafwerking in thermisch behandeld ayous 

• Indirecte LED-verlichting in de zijwanden en onder de 

banken

• Sterrenhemel LED’s RGB 

• Alpha luxe deur in aluminium frame 85 x 205 cm 

• Stoomgenerator 15 kW met aromapomp



Society of British and International 
Design Awards 2014 | Finalist

Abstracto Sauna

German Design Award 2019 | 

Genomineerde 

Venus Sauna

Red Dot Design Award 2017 | Winnaar

Chaleur Lounge

Iconic Awards 2020 | Winnaar 

Eclipse Series

Onze Abstracto Sauna was geselecteerd door de International 

Design Awards van de Society of British and International 

design (SBID) in 2014 in de categorie Entertainment Space. 

De SIBD verenigt Britse en Internationale ontwerpers en 

vertegenwoordigt wereldwijd de belangen van fabrikanten, 

experts en onderwijs. Zij organiseert jaarlijks een 

ontwerpwedstrijd. Voor het ontwerp van de Abstracto sauna 

zochten we inspiratie bij de abstracte expressionistische 

vormen. We stapten af van de perfect rechte hoeken zoals in 

de meeste sauna’s. De Abstracto heeft spiegelsymmetrische 

wanden. Verschillende platte vlakken stromen diagonaal naar 

binnen en naar buiten als een harmonieus stuk rots uit de natuur. 

Binnenmuren uit fineerhout ‘Makassar Ebano’ en banken 

in massief hout zorgen voor een schitterende en sfeervolle 

afwerking. Topkwaliteit en capaciteit dankzij twee saunaovens 

met kubieke rotsen en een automatisch doseersysteem. De 

ledverlichting achter de rugleuning en het vals plafond maakt 

van deze sauna helemaal een kunstig juweeltje.

Het German Design Award label wordt toegekend aan projecten 

of producten die een baanbrekende bijdrage leveren aan het 

Duitse en internationale designlandschap. Een internationale 

jury focust hierbij naar unieke en goed doordachte designtrends. 

Met deze competitie kunnen bedrijven die zich op design 

richten de nodige erkenning krijgen op internationaal niveau. 

We wonnen in de categorie ‘Bath & Wellness” deze prestigieuze 

internationale award met de Venus Sauna. De Venus Sauna is 

opgebouwd uit verschillende nobele materialen. De wanden 

in steenfineer in combinatie met een massief cederhouten 

achterwand in 3D geeft de Venus een driedimensionaal effect 

wat zorgt voor het exclusief karakter van deze op en top 

designsauna.

Met de Chaleur Lounge wonnen we in 2017 de belangrijke 

Red dot design award. “De ligstoelen zijn uit hoogwaardig 

materiaal en perfect afgestemd op het comfort van de gebruiker. 

Ondanks de kleine ruimte kan hij toch een ontspannen houding 

aannemen”, zo staat in het juryrapport. We bouwen de 

Chaleur Lounge infraroodcabines in alle gewenste afmetingen 

en alle soorten binnen- en buitenafwerkingen zijn mogelijk. 

De ergonomisch geïntegreerde infraroodstralers in de ligbank 

volgen perfect de anatomie van het lichaam. De full spectrum 

S-curve stralers geven precies de indringende warmte 

waar u het wenst. Achterover leunen en ontspannen is de 

boodschap. Deze infraroodcabine is afgewerkt met een lederen 

bekleding rondom de rugstralers, heeft vloerverwarming, een 

soundsysteem met ingebouwde luidsprekers, een sauna lucht 

ionisator en hittebestendige leeslampjes die afgewerkt zijn met 

leer.

Bij de prestigieuze ‘Iconic Awards’, de internationaal 

gerespecteerde, onpartijdige ontwerp- en architectuurwedstrijd,  

draait alles rond innovatieve vormgeving. In de categorie 

innovatieve architectuur zijn we dan ook super trots dat we 

met onze Eclipse Serie hier in de prijzen vallen. Bij de ‘Iconic 

Awards’ beschrijven ze dit als holistische architectuur. Ook 

al is dit nog geen officiële stroming binnen de wereld van 

de architectuur is het duidelijk dat er een tendens is waarbij 

architectuur, natuur en omgeving moeten samensmelten 

tot een plek waar we ons welbevinden. Wellness met een 

panaroma op de natuur erheen, kortom de essentie van 

well-being. De Eclipse Serie is gebouwd rond een volledig 

geïsoleerde metalen structuur en verder volledig afgewerkt 

met natuurlijke en kwaliteitsvolle materialen met respect voor 

de natuur. De cilindervormige Eclipse Serie, met diameters van 

250cm tot 360 cm, is zonder twijfel het meest betoverende 

outdoor wellness concept. Je kan desgewenst een sauna, 

een hammam, een infraroodcabine combineren met relax- en 

kleedkamers tot een heus wellness-dorp dat volledig opgaat 

in de natuur eromheen.



Plus X Award 2021 | 

Beste product van het jaar 

Chaleur Ergonomische Sauna Hoofdsteun

De NY Product Design Awards 2021 | 

Goud 

Luxe buitenshuis

De NY Product Design Awards 2021 | 

Goud 

Infrarood Sauna

APR IID Awards 2021 | Goud 

Infrarood loungebank

Met een internationale en onafhankelijke jury uit 80 

bedrijfstakken, 23 strategische partners en meer dan 700 

deelnemende internationale merken is de Plus X Award ‘s 

werelds grootste innovatieprijs voor technologie, sport en 

lifestyle. De Chaleur Ergonomic Sauna Headrest van Alpha 

Wellness Sensations werd eerst geëerd met de High Quality 

and Design Award en vervolgens met de speciale prijs “Best 

Product of the Year 2021”. Dit prachtige sauna accessoire 

is gemaakt van 3 verschillende houtsoorten Canadian red 

cedar, African ayous, of thermo behandelde ayous. Het hout 

kan optioneel worden behandeld met Supi saunawas die in 

het hout trekt en een vocht- en vuilwerend oppervlak vormt. 

Het onverwachte ontwerp biedt een betere saunabeleving 

en verbetert de algehele gezondheid en het welzijn. Het is 

gemaakt uit één stuk en heeft een stabiele vorm. Ook biedt 

deze hoofdsteun een bijzonder esthetisch genoegen, alles 

voor uw comfort.

De tweede overwinning van de NY Product Design Awards 

in de categorie Personal Care, Wellness en Beauty werd 

gegarandeerd door onze gepersonaliseerde outdoor luxe - een 

goed doordacht ontwerp dat zowel functioneel als esthetisch 

verantwoord is. Deze ultramoderne sauna combineert 

het beste van twee werelden - de plaatselijke therapie van 

infrarood en de hyperthermische conditionering van de Finse 

warmte. De infrarood warmte wordt gegenereerd door full-

spectrum kachels met intensiteitsregeling en vuurvaste 

gevlokte afdekkingen. Voor een intensere ervaring en een 

hogere vochtigheidsgraad kunnen de baders overschakelen 

op een traditionele verwarming met originele olivine-diabase 

stenen. Het middelpunt van het interieur is de uitgestrekte 

achterwand afgewerkt met gladde Himalayazoutstenen. De 

stenen zijn verlicht met hittebestendige LED en gevoegd met 

fijn Himalayazout. De buitenkant van de sauna is afgewerkt 

met een marine-grade MDF plaat met gepoedercoate stalen 

De NY Product Design Awards zijn ingesteld om de inspanningen 

te eren van getalenteerde productontwerpers, ontwerpteams 

en fabrikanten over de hele wereld, wier ontwerpen het 

dagelijks leven hebben verbeterd met hun praktische en 

ingenieuze creaties. Onze compacte masterbadkamer met 

regendouche, wastafel en full-spectrum infraroodsauna voor 

2 personen won goud in de categorie persoonlijke verzorging, 

wellness en schoonheid. De expansieve saunavoorzetramen 

met een 36-inch frameloze deur en roestvrijstalen scharnieren 

completeren het luxueuze heldere cederhouten interieur. De 

ergonomische bank is uitgerust met zelfregelende kachels 

die de hartslag in real-time volgen en is bekleed met lederen 

kussens. De sauna kan worden bediend via de aan de muur 

bevestigde bedieningsunit of de smartphone-app, inclusief de 

vochtbestendige draadloze luidsprekers die onder de bank zijn 

verborgen. Het licht wordt verzorgd door een hittebestendige 

RGB LED-strip die via Wi-Fi kan worden aangepast.

APR International Interior Design Awards viert de kunst van 

het verbeteren van het interieur van een gebouw om een 

gezondere en meer esthetische omgeving te bereiken voor de 

mensen die de ruimte gebruiken. Opgericht in 2016, is de APR 

IID Award een van meest prestigieuze prijzen voor hoogbouw 

Interior Design. Onze comfortabele infrarood loungebank 

won het goud in de categorie Product Design Built en bewijst 

daarmee nog maar eens dat het een perfecte combinatie is 

van geselecteerde materialen en uitstekend vakmanschap. 

De door Alpha Wellness Sensations gepatenteerde s-curve 

infrarood verwarming volgt perfect een lichaamscontour 

waardoor de infraroodstraling perfect op het lichaam wordt 

gedoseerd en het vermogen van elke infrarood verwarming 

kan worden aangepast voor ongekend comfort.



ESPA Innovation Award 2022| 

Eclipse Series| Winnaar

Eclipse Serie

Belgische Zwembad: Wellness and 
Zwemvijverbouwer 2022/2023 | 

Sauna | Goud

Luxury Outdoor

De ESPA Innovation Awards weerspiegelen het doel van ESPA 

om “de uitwisseling van ervaringen, best practices en knowhow 

te bevorderen” en de beste en meest innovatieve ideeën en 

diensten in de spa-industrie te erkennen. Dit jaar eerde de jury 

van internationaal actieve experts - spa- en kliniekexploitanten 

en ESPA-bestuursleden, professoren in de geneeskunde en 

vertegenwoordigers van design en architectuur onze unieke 

Eclipse-serie met de Innovative Spa Products Award.

Flexibel en groen, de cilindervormige Eclipse belichaamt de 

behoefte aan wellness buitenshuis na de pandemie. Veel 

thermische en horeca-activiteiten vinden plaats in de natuur, 

en deze oplossing, die eenvoudig te installeren is, combineert 

technologie, natuur, wellness en het buitenleven in één geheel.

Afgelopen week werden op het gala van de wedstrijd 

“Belgische bouwer van zwembaden, wellness en zwemvijvers 

22/23” de beste projecten zwembaden, wellness en wellness 

in de prijzen gevallen. Deze wedstrijd stimuleert de bouwers 

van de wellnessbranche om de kwaliteit van hun projecten 

te verbeteren en hun service op het hoogst mogelijke 

niveau te houden. Een professionele jury onderzocht tot in 

detail hoe elk project tot stand kwam en voltooide, wat de 

perfecte gelegenheid was om eindklanten te informeren over 

betrouwbare partners in deze sector.

Onze Luxury Outdoor werd bekroond met Goud in de categorie 

Sauna. Stedenbouwkundig gezien mochten de eigenaren van 

het perceel geen zwembad aanleggen. Met een sauna-unit en 

spa hebben we hun tuindromen waargemaakt. De betreffende 

sauna heeft twee infraroodstralers. Aan de buitenzijde is de 

unit op maat afgewerkt met antracietkleurig Rockpanel, een 

materiaal dat perfect past bij de afwerking van de woning. 

Aan de binnenkant werden profielen van ayoushout gebruikt 

om de wanden en de ergonomische vorm van de banken te 

bedekken. Het resultaat is op zijn zachtst gezegd een luxe 

buitensauna.



MODEL 
SENSES 

IR
SENSES 

IR
SENSES 

IR
INTENS 

IR
INTENS 

IR
INTENS IR

INTENS 
S

INTENS 
S

DISCLOSURE 
IR

DISCLOSURE 
IR

DISCLOSURE 
S

DISCLOSURE 
S

ART.NR. 3300164 3300174 3300184 3300194 3300204 3300214 339856 339855 33811010 33811110 339906 339907

AFMETINGEN 
116B x113D 

x 198H
131B x 113D 

x 198H
185B x 113D 

x 198H
120B x 110D 

x 198H
161B x 110D 

x 198H
160B x 160D 

x 198H
210B x 210D 

X 198H
210B x 210D 

x 198H
157B x 100D 

x 200H
148B x 148D 

x 200H
220B x 220D 

x 200H
220B x 220D 

x 200H

MAX. PERSONEN 1 2 3 2 3 3 (Pentagon) 8 8 3 3 (Pentagon) 6 6 (Pentagon)

BINNENAFWERKING

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen
Rode Ceder Rode Ceder Rode Ceder Rode Ceder

BUITENAFWERKING MDF RAL MDF RAL MDF RAL MDF MDF MDF MDF MDF Rode Ceder Rode Ceder Rode Ceder Rode Ceder

BANKEN Rode Ceder Rode Ceder Rode Ceder Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Rode Ceder Rode Ceder Rode Ceder Rode Ceder

STURING Alpha IWH IR Alpha IWH IR Alpha IWH IR Alpha IWH IR Alpha IWH IR Alpha IWH IR Wave com 4 Wave com 4 Alpha IWH IR Alpha IWH IR Wave com 4 Wave com 4

IR ZONE BACK 2x350W 2x350W 3x350W 2x750W 3x750W 3x750W - - 3x350W 4x350W - -

IR ZONE FRONT 2x500W 4x350W 4x350W 2X750W 2X750W - - - 2x500W 2x500W - -

IR ZONE CALVES 1x500W 1x500W 1x500W 1X750W 1X750W 3X750W - - 1x500W 2x500W - -

VERWARMDE VLOER 120W 170W 230W 80W 80W 80W - - 80W 80W - -

KLEURENTHERAPIE

MUZIEKTHERAPIE

PRODUCT 
OPMERKINGEN

 Buite-
nafwerking 
met decora-

tieve
 eikprofielen

 Buite-
nafwerking 
met decora-

tieve 
eikprofielen

 Buite-
nafwerking 
met decora-

tieve 
eikprofielen

Extra lange 
quartz stral-

ers

Extra lange 
quartz stralers

Extra lange 
quartz s
tralers

Glazen
 voorwand

-
Draaibare 
stralers

-
Indirect LED 
licht in vals 

plafond

Indirect LED 
licht in vals 

plafond

MATWERK

WATTAGE 2.32KW 2.77KW 3.18KW 3.5KW 3.5KW 3.5KW 9KW 9KW 2.63KW 3.18KW 9KW 9KW



MODEL 
CHALEUR 

SR
CHALEUR

 SR
CHALEUR 

SR
CHALEUR

 DE LUXE IR
CHALEUR 

DE LUXE IR
CHALEUR 

DE LUXE IR
CHALEUR 

DE LUXE IR
CHALEUR 

DE LUXE IR
CHALEUR 
DE LUXE S

CHALEUR 
DE LUXE S

CHALEUR
 DE LUXE S

CHALEUR 
DE LUXE S

CHALEUR
 DE LUXE H

ART.NR. 333001 333002 333003 338015 338065 338025 338055 338085 339807 339808 339809 339804 333004

AFMETINGEN 
132B x 110D 

x 210H
240B x 132D 

x 210H
240B x 210D 

x 220H
112B x 100D 

x 200H
130B x 110D 

x 200H
155B x 110D 

x 200H
163B x 163D 

x 200H
143B x 143D 

x 200H
200B x 175D 

x 200H
220B x 200D 

x 200H
220B x 220D 

x 200H
250B x 200D 

x 200H
240B x 240D 

x 220H

MAX. PERSONEN 2 4 6 1 2 3 6 3 (Pentagon) 4 6 6 (Pentagon) 6 8

BINNENAFWERKING

 60mm hard 
schuim platen 

(EPS)

 60mm hard 
schuim platen 

(EPS)

 60mm hard 
schuim platen 

(EPS)

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen

 60mm hard 
schuim platen 

(EPS)

BUITENAFWERKING On demand On demand On demand
Rode Ceder/

Hemlock/ 
Ayous/Espen

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen
On demand

BANKEN EPS EPS EPS Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous
Ezzari 

Mozaiek

STURING Alpha Steam Alpha Steam Alpha Steam Alpha IWH IR Alpha IWH IR Alpha IWH IR Alpha IWH IR Alpha IWH IR Wave com 4 Wave com 4 Wave com 4 Wave com 4 Alpha Steam

IR ZONE BACK - - - 2x350W 2x350W 3x350W 6x350W
1x500W + 

4x350W
- - - - -

IR ZONE FRONT - - - 2X750W 2X750W 2x750W - - - - - - -

IR ZONE CALVES - - - 1x500W 1x500W 1x500W 2x500W 2x500W - - - - -

VERWARMDE VLOER - - - 100W 100W 100W 100W 100W - - - - -

KLEURENTHERAPIE

MUZIEKTHERAPIE -

PRODUCT 
OPMERKINGEN

Getinte 
glasdeur

Getinte 
glasdeur

Getinte 
glasdeur

 Binnen 
afwerking in 
natuursteen

 Binnen 
afwerking in 
natuursteen

 Binnen 
afwerking in 
natuursteen

 Binnen 
afwerking in 
natuursteen

 Binnen 
afwerking in 
natuursteen

 Binnen 
afwerking in 
natuursteen

 Binnen 
afwerking in 
natuursteen

 Binnen 
afwerking in 
natuursteen

 Binnen 
afwerking in 
natuursteen

 Binnen 
afwerking in 
natuursteen

MATWERK

WATTAGE 4KW 6KW 7.5KW 2.8KW 2.8KW 3.15KW 3.2KW 3KW 9KW 10,5KW 10,5KW 10,5KW 9KW



MODEL CHALEUR IR CHALEUR IR CHALEUR IR CHALEUR IR CHALEUR IR
CHALEUR 
LOUNGE

CHALEUR 
COMBI

CHALEUR S CHALEUR S CHALEUR S CHALEUR S CHALEUR S

ART.NR.

330011                    
338011                           
338911

330061                       
338061                         
338921

330021                                
338021                           
338931

330081                               
338081                             
338941

330051                            
338051                           
338951

338052
331041                             
331841                              
331861

339415 339407 339408 339404 339409

AFMETINGEN 
112B x 100D 

x 200H
132B x 100D 

x 200H
157B x 110D 

x 200H
142B x 142D 

x 200H
162B x 162D 

x 200H
162B x 162D 

x 202H
220B x 120D 

x 202H
160B x 125D 

x 200H
200B x 175D 

x 200H
220B x 200D 

x 200H
250B x 200D 

x 200H
220B x 220D 

x 200H

MAX. PERSONEN 1 2 3 3 (Pentagon) 6 2 3 2 4 6 6 6 (Pentagon)

BINNENAFWERKING

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen/
Vuren

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen/
Vuren

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen/
Vuren

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen/
Vuren

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen/
Vuren

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen/
Vuren

Rode Ceder/
Hemlock/ 
Ayous/Es-
pen/Vuren

Hemlock Hemlock Hemlock Hemlock Hemlock

BUITENAFWERKING Vuren Vuren Vuren Vuren Vuren Vuren Vuren Hemlock Hemlock Hemlock Hemlock Hemlock

BANKEN Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Rode Ceder Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous

STURING Alpha IWH IR Alpha IWH IR Alpha IWH IR Alpha IWH IR Alpha IWH IR Alpha IWH IR

"Alpha IWH 
IR & Ana-

loog/in oven 
geïntegreerd 

"

Analoog/in 
oven geïnte-

greerd

Analoog/in 
oven geïnte-

greerd

Analoog/in 
oven geïnte-

greerd

Analoog/in 
oven geïnte-

greerd

Analoog/in 
oven geïnte-

greerd

IR ZONE BACK 2x350W 2x350W 3x350W 3x350W 6x350W 2x600W Erg 4x350W - - - - -

IR ZONE FRONT 2X750W 2X750W 2X750W 2x500W - 4x500W 2x500W - - - - -

IR ZONE CALVES 1X350W 1x500W 1x500W 2x500W 2x500W - 2x500W - - - - -

VERWARMDE VLOER 100W 100W 100W 100W 100W 80W 100W - - - - -

KLEURENTHERAPIE - - - - -

MUZIEKTHERAPIE - - - - -

PRODUCT 
OPMERKINGEN

DUO, mag-
nesium of 

quartz stral-
ers

DUO, magne-
sium of quartz 

stralers

DUO, magne-
sium of quartz 

stralers

DUO, mag-
nesium of 

quartz stral-
ers

DUO, magne-
sium of quartz 

stralers

Ergonomisch 
gevormde 
bank met 

lederen imita-
tie bekleding

DUO, mag-
nesium of 

quartz stral-
ers

Sauna oven 
4.5KW met 

ingebouwde 
sturing

Sauna oven 
8kW met 

ingebouwde 
sturing

Sauna oven 
8kW met 

ingebouwde 
sturing

Sauna oven 
8kW met 

ingebouwde 
sturing

Sauna oven 
8kW met 

ingebouwde 
sturing

MATWERK  

WATTAGE 2.65KW 2.8KW 3.15KW 3.15KW 3.2KW 3.28KW 4.5KW 8KW 8KW 8KW 8KW



MODEL 
SAHARA 

S&IR
VENUS ABSTRACTO 

ALLADIN’S 
DREAM 

KRYPTON MOSAICO QUADRATO
KNUT ICE 

ROOM
CHALEUR 

COMBI
CHALEUR 
OUTDOOR

COMFORT
LUXURY 

OUTDOOR 
LUXURY 

OUTDOOR 

ART.NR. 331850 339514 339505 333006 339506 339511 339507 339811
3300151                       
3380151                             
3380171

339200 339100 339300 339301

AFMETINGEN 
150B x 100D 

x 200H
490B x 300D 

x 220H
400B x 240D 

x 240H
240B x 240D 

x 220H
265B x 240D 

x 210H
220B x 200D 

x 230H
265B x 240D 

x 210H
240B x 240D 

x 230H
190B x 190D 

x 224H
260B x 210D 

x 225H
220B x 300D 

x 300H
245B x 222D 

x 245H
305B x 230D 

x 245H

MAX. PERSONEN 2 15 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 9

BINNENAFWERKING Espen

3D Ceder 
hout & 

Fineerplaat 
afgewerkt in 
natuursteen

Fineer platen 
“EXECUTIVE”

Ezzari Mo-
zaiek

Ruwe on-
reglematige 
zoutblokken

Zoutstenen 
met on-

regelmatige 
vormen

Ruwe zout-
stenen

Ruw ge-
zaagde eiken 

planken

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen/
Vuren

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous/Espen/
Vuren

Onbehandeld 
vuren

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous

BUITENAFWERKING Rode Ceder OSB OSB EPS OSB OSB OSB On demand Vuren Thermo Ayous Vuren
Thermo 
Ayous

Thermo Ayous

BANKEN Rode Ceder
Ayous & 

Cedar
Ayous

Ezzari Mo-
zaiek

Rode Ceder

Zoutstenen 
met on-

regelmatige 
vormen

Rode Ceder
Eiken stam-

stukken
Ayous Hemlock Ayous Ayous Ayous

STURING

Analoog/in 
oven geïn-
tegreerd & 

dimmer

FCU4000 FCU4000 Alpha Steam FCU4000 FCU4000 FCU4000 Alpha

Alpha IWH IR 
& Analoog/in 
oven geïnte-

greerd

Wave.com4
Analoog/in 

oven geïnte-
greerd

Wave com 4 Wave com 4

IR ZONE BACK 1x350W - - - - - - - 6x350W - - - -

IR ZONE FRONT - - - - - - - - - - - - -

IR ZONE CALVES - - - - - - - - 2x500W - - - -

VERWARMDE VLOER - - - - - - - - 100W - - - -

KLEURENTHERAPIE -

MUZIEKTHERAPIE - - -

PRODUCT 
OPMERKINGEN

Decoratieve 
zoutstrips 

met indirecte 
verlichting

Onyx rotss-
teen

Vertelbare 
rugsteunen

Lounge 
zitbank met 
elektrische 
verwarming 

LED sterren-
hemel

LED RGB indi-
recte verlicht-
ing achter de 
zoutstenen

LED RGB 
indirecte 

verlichting 
achter de 

zoutstenen

Ijsmachine
EPDM folie en 
heidematten

Geen vloer

Zadeldak 
afgewerkt 

met zwarte 
shingles

Voorwand 
in dubbele 

gehard glas

Voorwand 
in dubbele 

gehard glas

MATWERK - -

WATTAGE 4.85KW 24KW 15KW 9KW 9KW 9KW 9KW 10KW 9.2KW 11KW 8KW 16KW 22KW



MODEL BARREL IR
BARREL IR 

LO
BARREL S BARREL S BARREL S ECLIPSE S

ECLIPSE 
XL S

ECLIPSE XL 
BIO

ECLIPSE XL 
IR

ECLIPSE XL 
SR

WELLNESS@
HOME

ART.NR.

3380152 
3380155  
3380156"

 3380157                  
3380158                      
3380159  

339211                   
339222                             
339225

339212                          
339223                                
339226

339213                       
339224                             
339227

339500 339509 339501 339502 339504 339302

AFMETINGEN Ø195 x 150D Ø195 x 175D Ø215 x 240D Ø215 x 270D Ø215 x 300D
250B x 360D 

x 230H

350B x 
480D x 
266H

350B x 480D 
x 266H

350B x 480D 
x 266H

350B x 480D 
x 266H

440B x 210D 
x 200H

MAX. PERSONEN 3 2 4 6 8 9 18 18 12 12 4

BINNENAFWERKING

Rode Ceder                      
Thermo Ayous                 
Thermo Vuren

Rode Ceder                      
Thermo Ayous                 
Thermo Vuren

Rode Ceder                      
Thermo Ayous                 
Thermo Vuren

Rode Ceder                      
Thermo Ayous                 
Thermo Vuren

Rode Ceder                      
Thermo Ayous                 
Thermo Vuren

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous

Ezarri mo-
zaiek

Rode Ceder/
Hemlock/ 

Ayous & Ezzari 
Mozaiek

BUITENAFWERKING

Rode Ceder                      
Thermo Ayous                 
Thermo Vuren

Rode Ceder                      
Thermo Ayous                 
Thermo Vuren

Rode Ceder                      
Thermo Ayous                 
Thermo Vuren

Rode Ceder                      
Thermo Ayous                 
Thermo Vuren

Rode Ceder                      
Thermo Ayous                 
Thermo Vuren

EPDM folie en 
heidematten

EPDM folie 
en 

heidematten

EPDM folie en 
heidematten

EPDM folie en 
heidematten

EPDM folie en 
heidematten

Rockpanel Uni

BANKEN 

Rode Ceder                      
Thermo Ayous                 
Thermo Vuren

Rode Ceder                      
Thermo Ayous                 
Thermo Vuren

Rode Ceder                      
Thermo Ayous                 
Thermo Vuren

Rode Ceder                      
Thermo Ayous                 
Thermo Vuren

Rode Ceder                      
Thermo Ayous                 
Thermo Vuren

Rode Ceder Ayous Ayous Ayous
Ezarri mo-

zaiek
Ayous &  

Ezarri Mozaiek

STURING Alpha IWH IR Alpha IWH IR
Analoog/in 

oven geïnte-
greerd

Analoog/in 
oven geïnte-

greerd

Analoog/in 
oven geïnte-

greerd
Wave.com4 FCU4000 FCU4200

FCU4000 &  
Overroule tim-

mers
Alpha Steam

Wave.com4 & 
Alpha Steam

IR ZONE BACK 3x500W 2x600W - - - - - - 12x350W - 2x600W

IR ZONE FRONT 2X750W 2X750W - - - - - - 6x500W - -

IR ZONE CALVES 1X500W - - - - - - - 6x500W - -

VERWARMDE VLOER 80W 80W - - - - - - - 500W -

KLEURENTHERAPIE - - - -

MUZIEKTHERAPIE - - - -

PRODUCT 
OPMERKINGEN

EPDM folie en 
heidematten

Ergonomisch 
gevormde 

bank

EPDM folie en 
heidematten

EPDM folie en 
heidematten

EPDM folie en 
heidematten

Achterwand 
afgewerkt 
met ruwe 

zoutstenen 
met indirecte 

verlichting

Achterwand 
afgewerkt 
met ruwe 

zoutstenen 
met indirecte 

verlichting

Achterwand 
afgewerkt 

met 
natuursteen

Achterwand 
afgewerkt 
met ruwe 

zoutstenen 
met indirecte 

verlichting

Loung-
ebanken met 
elektrische 
verwarming

Douchecabine

MATWERK

WATTAGE 3.6KW 2.78KW 8KW 8KW 8KW 9KW 24KW 22KW 10.2KW 18KW 17.7KW
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