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References serve as inspiration for new wellness projects.   
Challenges ensure innovation and products that make a difference; 
let our references challenge you to create your dream wellness 
area with Cleopatra products.

Today’s discerning patrons of fine hotels, luxury ships or high end
fitness facilities expect to experience finest wellbeing. Of special value are offerings 
which focus on individual relaxation - steam rooms for two persons - or stimulating 
interior design which incorporates the showering area with the living space.
Cleopatra understands these demands and has prepared a new approach to enable 
designers and architects to combine clever solutions with their own design ideas, 
thus seamlessly integrating the products into the surroundings.
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De eisen die tegenwoordig gesteld worden aan wellness faciliteiten in hotels, 
cruiseschepen en fitness areas liggen enorm hoog. De moderne reiziger en lifestyle 
consument is thuis al heel wat gewend en verwacht onderweg of bij de sportschool 
minimaal hetzelfde niveau. Men wil op elk moment van de dag toegang hebben tot 
ontspanningsruimtes of zelfs in een privé omgeving, zoals de hotelkamer, kunnen 
genieten van hoogstaande wellness producten zoals een stoomcabine voor twee, 
een sauna, whirlpool of een doucheruimte die geïntegreerd is in de leefomgeving. 
Cleopatra kent deze eisen en speelt daarop in met producten die designers en  
architecten kunnen integreren in hun eigen ruimteontwerp.

Referenties dienen als inspiratie voor nieuwe projecten. Uitdagingen 
zorgen voor innovativiteit en producten die het verschil maken; laat 
onze referenties u uitdagen tot het creëren van uw gedroomde  
wellness ruimte voorzien van de producten van Cleopatra. 
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Delta line steamshower

Luxus line whirlpool 

‘t Goude Hooft Den Haag (NL)
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Queen Mary 2 Groot Britannië (UK)
Burj al Arab (UAE)
Grand Hyatt Shanghai (CN)
Eurostars Grand Marina Hotel Barcelona (ES)

No trip to a health club or journey to far away places should
end without the satisfaction of having done something good
for yourself. Create the possibility of providing this sensation
with Cleopatra’s sauna’s, whilrpools and steam products. Just the 
memory alone of an awesome showering or steambath   
experience can be as unforgettable as the most beautiful sunset
on the main deck. Experience what Cleopatra can do for you.

Our products serve with their beneficial
effects on the long run. The far-reaching
cooperation with precious designers
ensures a conscious and responsible
interpretation of form and function.
Furthermore, our high standards
in engineering and production support
the outstanding product quality.

Whether as a hydro massage shower
solution or as a luxurious steam island
– whether in hotels, luxury ships or fitness
facilities: our wellbeing products can be
easily integrated everywhere.
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in ontwikkeling en productie voor een
uitzonderlijk kwaliteitsniveau. Of het nu een
massage doucheoplossing of een luxueus
stoomeiland is - in een hotel, een luxe schip,
thuis, of in een fitnessruimte: onze wellbeing
producten kunnen overal gemakkelijk
worden geïntegreerd.

Een bezoek aan de health club of het maken van een
verre reis kan niet eindigen zonder het tevreden gevoel
dat je iets goed voor jezelf hebt gedaan. Creëer de
mogelijkheid om de sensatie van de Cleopatra douche- en
stoomproducten, sauna’s en whilrpools te beleven. Alleen al de 
herinnering aan een sensationele douche of een ontspannen 
stoombad kan net zo onvergetelijk zijn al de mooiste
zonsondergang. Ervaar wat Cleopatra voor u kan betekenen.

Onze producten zijn zo ontwikkeld
dat ze een positieve bijdrage leveren
aan uw welzijn op de lange termijn. De
langdurige samenwerking met bekende
designers verzekert een verantwoorde
interpretatie van vorm en functie.
Bovendien zorgt onze hoge standaard
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Twenty Seven Hotel Amsterdam (NL)
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Hammam steamroom

Premium line whirlpool 
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A Hammam is a place where people can wash themselves and 
has a strong social function; usually a hammam is equipped with 
a steambath. Hammams have evolved from the bathhouses and 
spas of the Roman Empire and the Byzantine Empire. After the 
bath guest has started to sweat through the warm steam, the 
body is washed, scrubbed and soaped. After that, the body is 
doused with cold and warm water -  a true bathing ritual.

Julianahoeve Renese (NL)
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Hammam steamroom (48o Celcius)

Een Hammam is een plek waar mensen zich kunnen wassen 
en heeft een sterke sociale functie; doorgaans is een hammam 
uitgerust met een stoombad. Hammams hebben zich ontwikkeld 
vanuit de badhuizen en thermen uit het Romeinse Rijk en het  
Byzantijnse Rijk. Nadat de badganger door de warme stoom is 
gaan zweten wordt het lichaam gewassen, gescrubd en inge-
zeept. Daarna wordt het lichaam overgoten met koud en warm 
water - een heus badritueel.
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Infrared cabin
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Julianahoeve Renese (NL)
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Gustav Mahler penthouse Amsterdam (NL)
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Intel Mainport hotel Rotterdam (NL)
Luxurious appartment Amsterdam (NL)



17



18

Villa Bilthoven (NL)
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SOAK Urban Wellness Amsterdam (NL)
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Sauna Baarn (NL)
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Fitness club Prozdrawiam (PL)

Automatic wellness products are often used in public  
swimming pools and holiday parks. Users can enjoy a  
wonderful wellness session whether it concerns a steam 
bath, sauna or whirlpool.
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Automatische wellness producten worden veelal toepepast 
in openbare zwembaden en of vakantieparken. Gebruikers  
kunnen van een heerlijke wellness sessie genieten of het nu 
een stoombad, sauna of whilrpool betreft.

Sportcentrum de Trits Baarn (NL)
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Bath
Baden

Ergonomic bath
Ergonomische baden

· Completely pre-mounted - Volledig voorgemonteerd.

· Ready and easy to install - Gereed, eenvoudig te installeren.

· Easy access for maintenance - Toegankelijk voor onderhoud.

· Whirlpool system possible - Whirlpoolsysteem mogelijk.

· Digital control panel - Digitale bediening.

· Various models - Diverse modellen.

· Completely pre-mounted - Volledig voorgemonteerd.

· Ready and easy to install - Gereed, eenvoudig te installeren.

· Ergonomic shaped seat - Ergonomische zivorm.

· 15 - 20 cm extra depth - 15 - 20 cm dieper.

· Whirlpool system possible - Whirlpoolsysteem mogelijk.

· Various models - Diverse modellen.
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Free-standing bath
Vrijstaande baden

Whirlpools
Bubbelbaden

· Completely pre-mounted - Volledig voorgemonteerd.

· Ready and easy to install - Gereed, eenvoudig te installeren.

· Acryl material - Acryl materiaal.

· Various models - Diverse modellen.

· Unique designs - Unieke designs.

· Completely pre-mounted - Volledig voorgemonteerd.

· Ready and easy to install - Gereed, eenvoudig te installeren.

· Massage systems - Massage systemen.

· Hygiene solutions - Hygiëne oplossingen.

· Aroma therpay - Aroma therapie

· Heater, RGB lights - Verwarming, RGB verlichting

· Bath rim taps - Badrandkraancombinatie
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Shape line Delta line

· Steamshower - Stoom- douchecabine.

· 3 configurations - 3 con� guraties.

· I - shape / L - shape / U - shape.

· Made to measure - Op maat gemaakt.

·Wellness shower - Wellness douche.

· Standard chrome - Standaard verchroomd.

· Other colors of request - Overige kleuren op aanvraag.

· Roof in RAL colors - Dak in RAL kleuren.

· Acrylic steamshower - Acryl stoom- douchecabine.

· 4 models - 4 Modellen. 

· 3 Configurations - 3 Con� guraties.

· Wellness shower - Wellness douche.

· Standard white - Standaard in wit.

· Door in RAL colors - Deur in RAL kleuren.
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Vintage line Modular steam
Modulair stoom

· Precast steamshower - Prefab stoom- douchecabine.

· Highly insulated panels - Hoogwaardige isolatie panelen.

· Ready to be tiled - Tegelklaar.

· Made to measure - Op maat gemaakt.

· Wellness shower - Wellness douche.

· Steam technique - Stoomtechniek.

· Small to big sized cabins - Kleine tot grote cabines.

· Building elements - Zelfbouw elementen.

· Roof with accessories - Dak met accessoires.

· Benches - Banken.

· Tileable benches - Betegelbare banken.

· Windows (RAL colors) - Vensters (Ral kleuren).

· Doors (RAL colors) - Deuren (RAL kleuren).

· Steam technique - Stoomtechniek.



30

Steam generator
Stoom generator

Steam generator professional
Stoom generator professioneel

· Resistance generator - Weerstand generatoren.

· From 3 to 9 kW - 3 tot en met 9 kW.

· Master Slave possible - Master Slave mogelijk.

· Ready for installation - Klaar voor installatie.

· Easy maintenance - Eenvoudige onderhoud.

· Bluetooth music - Bluetooth muziek.

· RGB or white LED light - RGB of wit LED verlichting.

· Digital control panel - Digitale bediening.

· Electrode generator - Elektrode generatoren.

· From 3 to 34 kW - Van 3 tot en met 34 kW.

· Ready for installation - Klaar voor installatie.

· Easy maintenance - Eenvoudige onderhoud.

· Many options possible - Veel opties mogelijk

· Digital control panel - Digitale bediening.
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Backwall internal steam generator
Backwall interne stoom generator

Ultrasteam® generator

· Internal steam generator - Interne stoomgenerator.

· From 3 to 9 kW - 3 tot en met 9 kW.

· Ready for installation - Klaar voor installatie.

· Easy maintenance - Eenvoudige onderhoud.

· Mounted on aluminium frame - Gemonteerd op aluminium frame.

· Digital control panel - Digitale bediening.

· Create dense steam - Creër dichte stoom

· Ready for installation - Klaar voor installatie.

· Easy maintenance - Eenvoudige onderhoud.

· Low energy consumption - Laag energie verbruik.

· Also for exisiting situations - Ook bestaande situaties.
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Sauna Infrared cabin
Infrarood cabine

· Precast infrared cabin - Prefab infrarood cabine.

· Highly insulated panels - Hoogwaardige isolatie panelen.

· Made to measure - Op maat gemaakt.

· Small to big sized cabins - Kleine tot grote cabines.

· Digital control - Digitale bediening.

· 4 Design models - 4 Design modellen.

· Online configuration - Online con�gureerbaar.

· Precast infrared cabin - Prefab infrarood cabine.

· Highly insulated panels - Hoogwaardige isolatie panelen.

· Made to measure - Op maat gemaakt.

· Small to big sized cabins - Kleine tot grote cabines.
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Sauna technique
Sauna techniek

Sauna accessories
Sauna accessoires

· Sauna heaters - Sauna kachels.

· Benches - Banken.

· Sauna control - Sauna bediening.

· Wood - Hout.

· Sauna lights - Sauna verlichting.

· Sauna automation - Sauna automatisering.

· Bucket - Emmer.

· Ladle - Lepel.

· Pilow - Kussen.

· Fragrances - Geurstoffen.
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Hammam line Sedna line

· Precast prof. steamroom - Prefab prof. stoombad.

· Highly insulated panels - Hoogwaardige isolatie panelen.

· Ready to be tiled - Tegelklaar.

· Made to measure - Op maat gemaakt.

· Wellness shower - Wellness douche.

· Steam technique - Stoomtechniek.

· Small to big sized cabins - Kleine tot grote cabines.

· Wellness options - Wellness opties.

· Precast prof. steamroom - Prefab prof. stoombad.

· Highly insulated panels - Hoogwaardige isolatie panelen.

· Walls ready to be tiled - Wanden tegelklaar.

· Acrylic benches - Banken uit acryl

· Wellness shower - Wellness douche.

· Steam technique - Stoomtechniek.

· Small to big sized cabins - Kleine tot grote cabines.

· Wellness options - Wellness opties.
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Vogue line Automated Wellness Cabin

· Precast prof. steamroom - Prefab prof. stoombad.

· Highly insulated panels - Hoogwaardige isolatie panelen.

· PU coating - PU coating.

· All RAL colors - Alle RAL kleuren.

· Wellness shower - Wellness douche.

· Steam technique - Stoomtechniek.

· Small to big sized cabins - Kleine tot grote cabines.

· Wellness options - Wellness opties.

· Automated wellness cabin - Automatische wellness cabine.

· Payment terminal - Betaalterminal.

· Software controlled - Softwarematige besturing.

· Aromatherapy - Aromatherapie.

· Color therapy - Kleurtherapie.

· Clean Aqua System (desinfection) - Desinfectie.

· Ready for installation - Klaar voor installatie.

· Easy maintenance - Eenvoudige onderhoud.

· Wellness options - Wellness opties.
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Spa Comfort Wellness Automation
Wellness automatisering

· Soft coated foam elements - Gecoate schuim elementen.

· Waterproof - Waterdicht.

· Easy maintenance - Eenvoudige onderhoud.

· Every RAL color - Elke RAL kleur.

· Made to measure possible - Maatwerk mogelijk.

· Highly comfortable - Zeer comfortabel.

· Wellness automation - Wellness automatisering.

· Software regulated - Softwarematig instelbaar.

· Standby (realtime clock).

· Keep warm function - Warmhoudfunctie(s).

· Sequence Functions.

· Cashless payment terminal - Betaalterminal (cashless).
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Notes
Notities



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

Cleopatra offers the perfect wellness experience for individual
spaces. Smart solutions for a range of unforgettable
moments of personal well-being and relaxation.

If you would like more information about Cleopatra, visit our website www.cleopatra.nl
or contact the Cleopatra office or partner in your country.

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 Sp z o.o · Zagórska 159 · 42-600 · Tarnowskie Góry · Polska
Tel. +48 (0) 504 010 741 · info@cleopatra-wellness.pl · www.cleopatra-wellness.pl




