
Automated Wellness Cabins

Delta line Pro
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Oostzijde 295

1508 EN Zaandam

Nederland

www.cleopatra.nl

www.cleopatra-wellness.com

(excl. BTW, af fabriek) in EURO. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.
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De Delta line pro cabines (automated wellness cabins) doen al jarenlang trouw dienst 
bij diverse openbare  zwembaden, vakantieparken en fitness clubs. De cabines zijn 
optimaal hygiënisch door gebruik van sanitair acryl en zijn extra verstevigd met  
polyester waardoor het product uiterst duurzaam is.

Deze cabines zijn geautomatiseerd en kunnen na inworp van een munt,  drukknop of 
betaalterminal in werking worden gezet. Ideaal indien u extra service wilt 
aanbieden aan uw klanten zonder dat de installatie de gehele dag in werking is. Via 
een betaalterminal, die een breed scala aan betaalmethoden accepteert, kan de  
gebruiker eenvoudig weg de sessie starten. Via een desktopbeheersysteem zijn de 
opbrengsten en het gebruik eenvoudig op afstand te monitoren.
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· Deur draait voorstaand scharnieren links of rechts
· Inclusief afvoer
· Inclusief stoombeschermkap
· Externe stoomtechniek
· Drukknop, muntproever of betaalterminal

· Cabines uit acryl: extra verstevigd met polyester
· 4 afmetingen
· 8 mm glas helder, brons of grijs
· Deur kozijn aluminium wit
· Stoomsessie instelbaar

De Automated Wellness Cabins (AWC) doorlopen diverse processtappen zodoende 
de gebruiker een optimale beleving kan genieten. De stappen, onderdelen en tijden 
van de sessie zijn eenvoudig in te stellen.

Voorbeeld van het proces:

Activeren sessie: -> stomen -> kleurentherapie -> aromatherapie -> douchen ->  
desinfecteren -> einde sessie.  

Stoomsessie activeren middels drukknop, muntmechanisme of betaalterminal.
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IDAHO PRO

· Inbouw cabine uit acryl.

· 1 persoons cabine.

· Zitplaats links of rechts.

· Uitgevoerd met stoomgenerator.

· Stoomgenerator dient extern geplaatst te worden.

· Inclusief stoombeschermkap.

Uitvoering    Artikelnummer      Prijs [Euro]

Essential    8200 40 10   Euro 12.350,-

Comfort     8200 40 20   Euro 13.950,-
 
Complete    8200 40 30   Euro 14.950,-

Starten stoomsessie   Artikelnummer      Prijs [Euro]

Press to Steam (drukknop + LED)  2500 61 10   Euro 265,-

Muntproever incl. relais   2500 61 20   Euro 695,-

Betaalterminal Nayax (GPRS of ethernet) 2500 61 30   Euro 975,-

*Specificaties uitvoering zie pagina 14

Idaho pro

Prijzen excl. BTW, af fabriek Zaandam.
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Glaskleur 

· Glaskleur transparant, brons of grijsrookglas

Draairichting deur

· Scharnieren voorstaand aan de rechter of linkerzijde. Zitplaats 
is gelijk aan de scharnierzijde.

Afmetingen

Bovenaanzicht hoekinbouw (in mm) Bovenaanzicht wandinbouw (in mm)

Vooraanzicht (in mm)
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*Specificaties uitvoering zie pagina 14

Hawaii Twin pro

Prijzen excl. BTW, af fabriek Zaandam.

HAWAII TWIN PRO

· Inbouw cabine uit acryl.

· 1 persoons cabine.

· Zitplaats links of rechts.

· Uitgevoerd met stoomgenerator.

· Stoomgenerator dient extern geplaatst te worden.

· Inclusief stoombeschermkap.

Uitvoering    Artikelnummer      Prijs [Euro]

Essential    8200 40 50   Euro     12.950,-

Comfort     8200 40 60   Euro 14.600,-
 
Complete    8200 40 70   Euro 15.450,- 

Starten stoomsessie   Artikelnummer      Prijs [Euro]

Press to Steam (drukknop + LED)  2500 61 10   Euro 265,-

Muntproever incl. relais   2500 61 20   Euro 695,-

Betaalterminal Nayax (GPRS of ethernet) 2500 61 30   Euro 975,-
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Cleopatra Delta Hawaii Twin 

1265

1265

Glaskleur 

· Glaskleur transparant, brons of grijsrookglas

Draairichting deur

· Scharnieren voorstaand aan de rechter of linkerzijde 

Afmetingen
Cleopatra Delta Hawaii Twin 

1510

1060

Bovenaanzicht hoekinbouw (in mm) Bovenaanzicht wandinbouw (in mm)

Vooraanzicht (in mm)



10

*Specificaties uitvoering zie pagina 14

Oregon Twin pro

Prijzen excl. BTW, af fabriek Zaandam.

OREGON TWIN PRO

· Inbouw cabine uit acryl.

· 1 persoons cabine.

· Zitplaats links of rechts.

· Uitgevoerd met stoomgenerator.

· Stoomgenerator dient extern geplaatst te worden.

· Inclusief stoombeschermkap.

Uitvoering    Artikelnummer      Prijs [Euro]

Essential    8200 41 10   Euro 13.400,-    

Comfort     8200 41 20   Euro 15.120,-  
 
Complete    8200 41 30   Euro 15.950,- 

Starten stoomsessie   Artikelnummer      Prijs [Euro]

Press to Steam (drukknop + LED)  2500 61 10   Euro 265,-

Muntproever incl. relais   2500 61 20   Euro 695,-

Betaalterminal Nayax (GPRS of ethernet) 2500 61 30   Euro 975,-
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Glaskleur 

· Glaskleur transparant, brons of grijsrookglas

Draairichting deur

· Scharnieren voorstaand aan de rechter of linkerzijde 

Afmetingen

Bovenaanzicht hoekinbouw (in mm) Vooraanzicht (in mm)
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*Specificaties uitvoering zie pagina 14

Colorado Twin pro

Prijzen excl. BTW, af fabriek Zaandam.

COLORADO TWIN PRO

· Inbouw cabine uit acryl.

· 1 persoons cabine.

· Zitplaats links of rechts.

· Uitgevoerd met stoomgenerator.

· Stoomgenerator dient extern geplaatst te worden.

· Inclusief stoombeschermkap.

Uitvoering    Artikelnummer      Prijs [Euro]

Essential    8200 41 50   Euro 14.250,- 

Comfort     8200 41 60   Euro 15.950,-  

Complete    8200 41 70   Euro 16.850,-

Starten stoomsessie   Artikelnummer      Prijs [Euro]

Press to Steam (drukknop + LED)  2500 61 10   Euro 265,-

Muntproever incl. relais   2500 61 20   Euro 695,-

Betaalterminal Nayax (GPRS of ethernet) 2500 61 30   Euro 975,-



13

Glaskleur 

· Glaskleur transparant, brons of grijsrookglas

Draairichting deur

· Scharnieren voorstaand aan de rechter of linkerzijde 

Afmetingen

Bovenaanzicht hoekinbouw (in mm) Vooraanzicht (in mm)

2090

17
50

1750

10
00

22
25

19
05

10
0

22
0
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Essential

Glaskleur 

· Glaskleur transparant, brons of grijsrookglas

Draairichting deur

· Scharnieren aan de rechter of linkerzijde 

Cabine

· Cabine uit hoogwaardig acryl verstevigd met polyester.
· Deur in kozijn (wit) - glaskleur transparant.
· Afvoer.
· Ontluchting.
· Stoombeschermbak met waarschuwingssticker

Verlichting

· LED verlichting wit (2 stuks).

Stoom

· Electrode stoomgenerator Easy
  (3 kW - alleen Colorado Twin = 4,5 kW)
· Aromatherapie (automatische dosering 1 geur)

Opties (zonder meerprijs)

Uitvoeringen

Elke uitvoering kan met onderstaande 3 methoden 
worden geactiveerd. Deze methode worden als 
optie weergegeven bij de cabines, en dienen apart 
te worden besteld.

- Press to steam

- Muntproever incl. relais

- Betaalterminal Nayax met telemetrie

Activeren stoomsessie
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Comfort

Cabine

· Cabine uit hoogwaardig acryl verstevigd met polyester.
· Deur in kozijn (wit) -  glaskleur transparant.
· Afvoer.
· Ontluchting.
· Stoombeschermbak met waarschuwingssticker

Verlichting

· LED verlichting kleur (2 stuks).

Stoom

· Electrode stoomgenerator Easy
  (3 kW - alleen Colorado Twin 4,5 kW)
· Aromatherapie (automatische dosering 1 geur)

Douche

· Dakdouche 240 mm.

Desinfectie 

· Clean Aqua systeem incl. 2 nozzles

Cabine

· Cabine uit hoogwaardig acryl verstevigd met polyester.
· Deur in kozijn (wit) - glaskleur transparant.
· Afvoer.
· Ontluchting.
· Stoombeschermbak met waarschuwingssticker

Verlichting

· LED verlichting kleur (2 stuks).

Stoom

· Electrode stoomgenerator
  (3 kW - alleen Colorado Twin 4,5 kW)
· Aromatherapie (automatische dosering 2 geuren)

Douche

· Dakdouche 240 mm.

Desinfectie 

· Clean Aqua systeem incl. 2 nozzles

Muziek

· 2 speakers aan te sluiten op geluidsbron

Climate control

· Beheersing temperatuur middels ventilator

Complete
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Raindance Air 240 mm

Dakdouche van Hansgrohe - messing 
verchroomd.

Speaker 

Aan te sluiten op externe geluidsbron

LED wit licht spot RGB LED kleur licht spot

Specificaties

Press to steam

Kleuren LED (groen/rood) met 
drukknop ter activering van de 
stoomsessie.

Muntproever

Muntmechanisme met LED indicatie 
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Betaalterminal & telemetrie

Met de Onyx heeft u een betaalterminal die een 
breed scala aan betaalmethoden accepteert zoals 
contactloze bankpassen, creditcards, Apple Pay, 
NFC en mobiele betaalapps, WeChat Pay, Alipay 
en prepaidkaarten. 

Dankzij de geïntegreerde telemetrie kunt u als 
operator eenvoudig monitoren en beheren met 
het back office systeem. U kunt op afstand 
prijzen updaten en productnamen wijzigen.

Specificaties:

- Contactloos/contantloos betalen
- Eenvoudige navigatie met      
kleurentouchscreen, afbeeldingen en tekst
- Werkt met alle bekende lokale betalingsproviders
- NFC en mobiele betaal-apps
- Contactloze kaartlezer en telemetrie-apparaat in 
één compact apparaat

Telemeterie:

- 1 pincontract voor alle bankpassen, creditcards, 
Apple Pay etc. (hoeft niet apart afgesloten te 
worden)
- Prijzen op afstand aanpassen
- Zeer uitgebreide analyse tools
- Terminal updates
- App voor smartphone of tablet
- Gesynchroniseerd met desktopbeheersysteem
  

Betaalterminal & telemetrie
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Technische gegevens

A

B

C

ØD

Type kW A (mm) B (mm) C (mm) D (Ø mm) E (Ø mm)

4 3 370 590 215 1 x 22 1 x 22

8 6,1 370 590 215 1 x 22 1 x 22

ØE

vooraanzicht

bovenaanzicht

Water kwaliteit

Watergeleiding: 125 - 1250 micro Siemens / cm (zoutgehalte). 
Waterhardheid: 7 - 14 oDH of 1,3 - 2,5 mmol / l
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Bij de Delta line pro is de stoomsessie volledig geautomatiseerd. Het gehele proces wordt volgens een aantal 
eenvoudig in te stellen stappen conform wensen van de klant samengesteld. De volgende waarden kunnen worden 
ingesteld:

Stoomfunctie:
- Tijdsinstelling stoomsessie
- Temperatuur instelling
- Warmhoudfunctie voor jump-start

Verlichting:
- Aansluiting 4 x 4 Watt LED wit (standaard)
- Cleo RGB LED spot module (middels RS 485)

Speciale functies:
- Douchefunctie einde stoomsessie

- Clean Aqua Systeem voor naspoelen banken na stoomsessie

- Time Schedular (real time): regelt aan/uit tijden 7 dagen in de week, per dag max. 3 tijdsloten instelbaar  

Geurstof:
- Geurstofdeersysteem 1 pomp

Climate control:
- Voor stabiele temperatuur in de cabine
- Instelbaar 40 - 50 oC
- Aan / uit

Bedieningsmogelijkheden:
- Press to steam bediening (drukknop + LED indicatie rood/groen)
- Muntmechanisme
- Betaalterminal en telemetrie

Wellness automatisering



Cleopatra B.V. · Oostzijde 295 · 1508 EN Zaandam · Nederland
Tel. +31 (0)75 6478200 · info@cleopatra.nl · www.cleopatra.nl

Cleopatra biedt dé perfecte wellness ervaring voor individuele
ruimten. Slimme oplossingen voor een scala aan onvergetelijke
momenten van persoonlijk welzijn en ontspanning.

Wilt u meer informatie over Cleopatra, bezoek onze website www.cleopatra.nl 
of neem contact op met de Cleopatra vestiging of partner in uw land.

Cleopatra
Cleopatra is sinds 1966 de Nederlandse producent van luxe en hoogwaardige wellnessproducten. 
Ons assortiment bestaat uit stoom/douchecabines, maatwerk stoomoplossingen, baden, 
whilrpools, sauna’s, infrarood cabines en spa’s. Wij bedienen hiermee zowel de consumenten als 
ook de professionele markt. De belangrijkste inspiratiebron voor Cleopatra is water waarbij de 
ontspanningsbehoefte van de consument voorop staat. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, 
worden al onze producten in eigen huis geproduceerd door vakmensen. Daarnaast onderwerpen 
wij alle gefabriceerde producten aan een uitvoerige en gedegen kwaliteitstest. Met onze passie 
voor het product en onze jarenlange ervaring garanderen wij de hoogste kwaliteit en duurzaamheid 
van alle Cleopatra-producten. 

Showroom
Om een goede indruk van onze producten te krijgen, is een bezoek aan onze showroom en 
Wellness Experience Center in Zaandam een aanrader. Het overgrote deel van ons assortiment 
wordt hier overzichtelijk aan u gepresenteerd. Onze ervaren medewerkers verwelkomen u graag 
om u te adviseren. 

Wellness Experience Center
Zelf wellness producten voor de badkamer uitproberen. Douche, stoom, sauna, infrarood of bad, 
maakt niet uit. Weten wat het gevoel is van het bruisende water, de schoonheid van het vloeiende 
design, de verkwikkende geuren van de stoomcabine en de masserende kracht van het nieuwste 
whilrpoolsysteem. 

Advies op maat
Om een goed advies te kunnen krijgen bieden wij u ook de mogelijkheid dat een wellness adviseur 
van Cleopatra samen met u bij u thuis de mogelijkheden bekijkt voor de ideale invulling van uw 
wellness ruimte, u kunt contact opnemen met de binnendienst voor het maken van een advies 
afspraak. 

Voor meer informatie bel 075 - 6478200 of zie www.cleopatra.nl




