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De basisprincipes van het bouwen van een Cleopatra sauna zijn al jaren hetzelfde:
een goede toewijding van vakmanschap, met behulp van de beste materialen en
productiemethoden. Wij geloven in de schoonheid van het natuurlijke materiaal en
onze vaklieden. Als u echt wil ervaren hoe deze op maat gemaakte service werkt,
maak dan een afspraak in onze showroom.

Pro line sauna
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Bij Cleopatra zult u de sauna vinden die bij uw wensen past. We kunnen dit beloven
omdat we een zeer breed en bijzonder scala aan sauna’s voor privé en voor
professioneel gebruik aanbieden. Sauna’s met verschillende designs en houttypen,
sauna’s op maat die helemaal naar wens in onze eigen fabriek worden gemaakt.

Of het nu gaat om een sauna voor thuis of voor
een sauna in de professionele omgeving, wij gaan
samen met u de sauna van uw dromen realiseren.
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Sauna configurator

Uniek en op maat
Bezoek onze configurator en ontdek de
mogelijkheden: www.cleopatra.nl
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Sauna configurator

U koopt niet zomaar een
sauna; u bestelt het op maat
conform uw wensen en
eisen.
Elke sauna wordt uniek op
maat in onze eigen fabriek
gefabriceerd. Vanzelfsprekend
met de grootste zorg en
vakmanschap.
Met onze online configurator
kunt u eenvoudig uw sauna
samenstellen en eindeloos
veranderen.
Wij adviseren u om langs te
komen in onze showroom om
uw ontwerp te bespreken.

Club line - Espen
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Tanami line

Tanami line - Aspen - Grey wash

Tanami line kenmerken
- Keuze uit een wandkachel of vrijstaande ronde kachel.
- Hoekverlichting.
- Bediening op de kachel of luxe externe bediening Sauna Brain.
- Keuze uit 5 verschillende kleuren wandafwerking.
- Keuze uit 2 verschillende kleuren bankafwerking.
- Maatwerk, diverse indelingen en afmetingen mogelijk.

8

Tanami line - Aspen - Black wash

Tanami line - Aspen HT - White wash
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Tanami line

Tanami line - Aspen HT - Aspen HT

Tanami line - Aspen - Aspen HT
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Wanden

Aspen

Aspen HT

White wash

Grey wash

Black wash

Aspen

Aspen HT

Banken
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Club line

Club line - Aspen HT - White Wash

Club line kenmerken
- Keuze uit een wandkachel of vrijstaande ronde kachel
- LED verlichting onder bank en rugleuning
- Bediening op de kachel of
- Luxe externe bediening Sauna Brain
- Keuze uit 5 verschillende kleuren wandafwerking
- Keuze uit 2 verschillende kleuren bankafwerking
- Maatwerk, diverse indelingen en afmetingen mogelijk
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Club line - Aspen HT - Black wash

Club line - Aspen - Grey wash
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Club line

Club line - Aspen HT - White wash

Club line - Aspen - Aspen
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Wanden

Aspen

Aspen HT

White wash

Grey wash

Black wash

Aspen

Aspen HT

Banken
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Serano line

Serano line - White - Black wash

Serano line kenmerken
- Keuze uit een wandkachel of vrijstaande ronde kachel.
- LED verlichting onder bank en rugleuning.
- Bediening op de kachel of luxe externe bediening Sauna Brain.
- Keuze uit 4 verschillende kleuren wandafwerking.
- Keuze uit 3 verschillende kleuren bankafwerking.
- Maatwerk, diverse indelingen en afmetingen mogelijk.
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Serano line - Grey - White wash

Serano line - White - Sand
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Serano line

Serano line - Blanco - Grey wash

Serano line - White - Black wash
18

Wanden

White wash

Grey wash

Black wash

Sand wash

Banken

White wash

Blanco

Grey wash
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Tanami Exclusive line

Tanami Exclusive line - Aspen - Wenge

Tanami Exclusive line kenmerken
- Keuze uit een wandkachel of vrijstaande ronde kachel.
- Bediening op de kachel of luxe externe bediening Sauna Brainl.
- Hoekverlichting.
- Keuze uit 6 verschillende kleuren wandafwerking (betreft linker wand)
- Kezue uit 2 verschillende kleuren
- Keuze uit 2 verschillende kleuren bankafwerking
- Maatwerk: diverse indelingen en afmetingen mogelijk
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Tanami Exclusive line - Aspen - Balu

Tanami Exclusive line - Aspen HT - Wenge
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Tanami Exclusive line

Tanami Exclusive line - Aspen HT - Eiken

Tanami Exclusive line - Aspen - Caroline pine
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Wand (1)

Balu

Oak

Caroline Pine

Wenge

Palisander santos

Solid Old

Aspen

Aspen HT

Banken & wanden (2)
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Kelo line

Kelo line kenmerken
De Kelo sauna heeft een landelijke uitstraling dankzij
de schitterende balken uit eeuwen oud Kelo hout. Kelo
is een oude boom welke is uitgedroogd en zijn bast
heeft afgeworpen. De buitenzijde van het hout wordt
grijs en de binnenzijde is een roodachtige den.
Deze bomen stoppen met groeien in het koude
noorden na ongeveer 400 jaar. Hierna ondergaat het
hout een uniek proces dat enkele decennia duurt. Het
hout dat ontstaat heeft een uniek uiterlijk en geur; dit
hout is uitermate geschikt voor het maken van sauna’s.
De Kelo lijn wordt op maat geproduceerd in eigen
fabriek.
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Kelo sauna’s worden op maat geproduceerd en zijn bijzonder
dankzij de unieke uitstraling van het hout. Zowel de banken,
plafond als wanden worden gemaakt uit dezelfde houtsoort
waardoor een homogene uitstraling ontstaat.
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Savannah line
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Een beeldschone sauna gemaakt uit exclusieve schroten,
elegante glaspanelen aan de voorzijde en comfortabele
banken. De savannah is puur genot voor lichaam en geest.

Savannah line kenmerken
De Savannah sauna is te verkrijgen in Aspen en Aspen
HT. Deze sauna is voorzien van LED verlichting onder
de banken en rugsteun. Door de ramen in deze sauna
krijgt deze sauna een luxe uitstraling.
De Savannah line kan in diverse afmetingen
geproduceerd worden.

Savannah line - Aspen

Savannah line - Aspen HT

27

Pro line

Pro line sauna kenmerken
De pro line sauna’s van Cleopatra zijn robuste
uitvoeringen van de privé sauna. De eisen aan
professionele sauna’s worden steeds strenger als het
gaat om energie verbruik maar ook als veiligheid in het
geding is.
De pro line sauna’s zijn ideaal voor hotels, fitness
clubs, openbare zwembaden en wellness centers.
MOGELIJKHEDEN:
· Kachel achter de bank verwerkt
· Automatische geurstofdosering
· LED verlichting onder de bank
· Verstevigde banken
· Deur switch
HOUTSOORTEN:
Net als bij de sauna’s voor privé gebruik (Tanami, Club
en Serano) is de pro line uit te voeren met
verschillende houtsoorten voor het creëren van de
juiste look en feel.
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Pro line sauna’s worden op maat geproduceerd en kunnen
door meerder mensen tegelijk gebruikt worden. Extra aandacht
is gegeven aan de constructie van de banken en het veilig
verwerken van de kachel.
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Sauna Brain™

De Sauna Brain is niet alleen een optisch mooie bediening, u
kunt tevens met gemak uw gewenste sauna ervaring instellen.
Zo kunt u de temperatuur digitaal instellen middels de
draaiknop, voorinsteltijden aanpassen, verlichting dimmen,
naar uw favoriete muziek luisteren tijdens de saunagang etc.
etc.
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Wellness Automation

SAUNA BRAINTM

WELLNESS AUTOMATION

De Sauna Brain is een bedienpaneel dat is ontwikkeld
om een sauna eenvoudig aan te sturen. Het glazen
touch paneel heeft een hoog bedien gemak en de
iconen en draaiknop spreken voor zich. Hieronder een
opsomming van de mogelijke instellingen:

Onder Wellness automation wordt verstaan: het
automatiseren en vereenvoudigen van wellness
processen. Met de Sauna Controllerpro kunt u de
saunagang tot in detail inregelen zodoende u
bijvoorbeeld op energiekosten kan besparen of
de beleving van de saunaganger kunt verbeteren.
Onderstaande instellingen kunnen software matig via
een computer worden ingesteld.

SAUNA INSTELLINGEN
· Temperatuur instelling 40 - 110 0C
· Insteltijd 1 - 18 uur
· Voorschakeltijd 0 - 12 uur
VERLICHTING
· Aansturing LED rails of spots (RGB of wit)
· Licht intensiteit dimmen
GEURSTOF / WATER DOSERING
· Automatische geurstof en/of waterdosering
· Intensiteit instelbaar

INSTELLINGEN
· Tijdklok (real time) / weektimer
· Standby regeling voor energiebesparing
· Temperatuur instelling
· Verlichting (LED)
· Betaal terminal; indien klanten per sessie betalen
· Automatisch geurstofdosering
· Deur switch: deur sluiting beveiliging
· Safety railing afschakeling
· Climate control: zorgt voor optimale luchtstroom

BLUETOOTH MUZIEK MODULE
· Via bluetooth verbinden met telefoon en/of tablet
· Volume regeling
· Scrollen door playlist
· Speakers (2 stuks) ingebouwd onder saunabank
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Infrarood

Een infrarood cabine kan ook met een sauna gecombineerd worden. De
stralers werken onafhankelijk van de sauna kachel. Voor professionele
toepassingen is het mogelijk om stralers per groep of individueel te
schakelen.
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Infrarode straling is een onderdeel van licht. Het is overal om ons heen, alleen
kunnen we het niet zien. Wel kunnen we het voelen, namelijk als warmte. Infrarood
zorgt dat zonlicht op onze huid aanvoelt als warm. De stralers in een infrarood
sauna werken eigenlijk op dezelfde manier. Regelmatig gebruik maken van uw
infrarood cabine is absoluut veilig. Er is geen enkele beperking en u kunt erzo vaak
gebruik van maken als u wilt. Ook wanneer u enkele malen per week een snelle,
intensieve infrarood sessie wenst te ondergaan, is een cabine met deze
zogenaamde therapeutische Full Spectrum lampen een uitstekende keuze.

INFRAROOD STRALERS
De infraroodstralers van Cleopatra gebruiken zowel
IR-A, IR-B als IR-C. Deze stralers worden daarom ook
wel aangeduid als full-spectrum stralers. Ze bestaan
namelijk voor 27% uit korte golf straling (IR-A), 58% uit
middengolf (IR-B) en 15% uit lange golf infrarood
straling (IR-C). Door de hogere kerntemperatuur in
de straler, gebaseerd op halogeen techniek, spreken
we over dieptewarmte. De indringdiepte in de huid
bedraagt bij deze infraroodstraler 4 à 5 mm.
Full spectrum stralers zijn herkenbaar doordat de
stralers rood van kleur opgloeien (vergelijkbaar met de
rode lamp van vroeger). Om het licht tot een
aangename hoeveelheid te reduceren wordt gebruik
gemaakt van een speciaal vervaardigd keramisch glas,
robax filter genaamd. Dit Robax filter bevordert een
gelijkmatige verdeling van infrarood energie over het
lichaam.
Omdat een full spectrum cabine niet vooraf
opgewarmd dient te worden en hoofdzakelijk
dieptewerking afgeeft, wordt deze vooral gebruikt
door mensen met klachten en ongemakken waar
dieptewarmte vereist is. Denk hierbij aan spier- en
gewrichtspijnen, zoals reuma, artrose, artritis en
fibromyalgie. Ook wanneer men enkele malen per
week een snelle, intensieve infrarood sessie wenst te
ondergaan, is een full spectrum cabine een uitstekende keuze.
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Accessoires

Bezoek onze website voor het meest actuele aanbod:
www.cleopatra.nl
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Checklist voor installatie

Ruimte boven de cabine
Reken voor aansluitingen van elektronika en verlichting minimaal 150 mm extra bij de netto hoogtemaat.
Vloer & Afvoer
Onder de deur van de sauna wordt een kleine sparing gehouden om lucht aan te kunnen zuigen. Plaats geen afvoer in
een sauna ruimte; door de warmte droogt de afvoer op.
Benodigde technische voorzieningen
De technische voorzieningen verschillen van sauna tot sauna en infrarood cabine. Bij offerte/opdracht worden alle
benodigde voorzieningen opgegeven.
Elektra en water
Berekening vermogen van de sauna kachel: cabine lengte x breedte x hoogte x 1,25.
Bij een sauna kachel tot van 3,6 kW is een 230V aansluiting voldoende. Vanaf 4,5 kW is 400 V nodig of 2 x 230V.
Afhankelijk van de gekozen kachel en verlichting moet bepaald worden of de verlichting aangestuurd wordt door de
sauna kachel of dat een tweede stroom voorziening voor de verlichting noodzakelijk is. We adviseren u graag hierover.
Hygiëne en onderhoud
Door het gebruik van een handdoek voorkomt u dat zweetdruppels op uw banken vallen. Voor het behoud van uw kachel:
vervang bij regelmatig privé gebruik om de paar jaar uw sauna stenen, prop ze niet in de kachel en leg geen stapel hoog
op de kachel.
Garantie
Bij normaal privé gebruik 2 jaar op de cabine exclusief glazen deur/vensters en lampen. Sauna kachel en elektronica
2 jaar, behalve de verwarmingselementen, omdat de levensduur daarvan sterk afhankelijk is van hoe wordt omgegaan
met de kachel.
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Afmetingen
MAATWERK
De Cleopatra sauna’s zijn niet gebonden aan specifieke afmetingen en worden op
wens en inzicht op maat gefabriceerd. De maattekeningen dienen als ondersteuning
en inspiratie bij het vinden van de mogelijke afmetingen.
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TANAMI Line
Model 220 x 220

TANAMI Line
Model 210 x 210
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Afmetingen
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SAVANNAH Line
Model 280 x 200

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

