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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.

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

SAUNA 
CONCEPT

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 professioneel gebruik aanbieden. Sauna’s met 
verschillende designs en houttypen, sauna’s op maat 
die helemaal naar wens in onze eigen fabriek worden 
gemaakt.
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Door te zweten wordt de huid afgekoeld; het ‘zweet’ 
vocht wordt onttrokken uit het bloed waardoor de 
bloeddruk daalt. 

Positieve effecten:

• Training van het ademhalingsapparaat en 
slijmvliezen. 

• Training van de bloedvaten. Gunstige invloed op de 
bloeddruk. 

• Gunstige werking op het stofwisselingsmechanisme.
• Stofwisselingsafval en melkzuren worden aan het 

lichaam onttrokken.
• Algehele weerstand door gewenning warm versus 

koud.
• Betere doorbloeding van de huid.
• Ontspanning op de spieren.

Raadpleeg bij fysieke klachten altijd eerst u huisarts 
voordat u gebruik maakt van een sauna of een van 
onze andere wellness producten. 

TRADITIONELE FINSE SAUNA

Een traditionele Finse sauna is van oorsprong 
bedoelt om het lichaam te verwarmen bij een 
temperatuur tussen 80 - 110 0C, zodoende 
de saunaganger gaat zweten. De benaming 
sauna betekent in het Fins ‘badhuis’ men neemt 
dus eigenlijk een saunabad. Door het zweten 
reinigt men lichaam en geest waardoor het als 
ontspannend wordt ervaren. Naast het omwarmen 
van het lichaam is het minstens zo belangrijk om 
de lichaamstemperatuur weer naar normaal terug 
te brengen. Vandaar dat het nemen van een koude 
douche of het afkoelen in ijswater belangrijk is. 
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Club line - Espen

U koopt niet zomaar een sauna; u bestelt het op maat 
conform uw wensen en eisen. Elke sauna wordt uniek 
op maat met de door u gekozen opties 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 en uw ontwerp te 
bespreken.

SAUNA 
CONFIGURATOR
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Configurator

Uniek en op maat 
Bezoek onze configurator en ontdek 

de mogelijkheden: www.cleopatra.nl
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SAUNA 
TANAMI LINE
KENMERKEN

• Wandkachel 
• Hoekverlichting wit licht
• Bediening op de kachel
• Keuze uit 6 verschillende kleuren wandafwerking
• Keuze uit 3 verschillende kleuren bankafwerking

OPTIONEEL

• Vrijstaande ronde kachel
• Afwerking wand aan de voorzijde van de sauna
• Glaskleur transparant, brons of grijs rookglas
• Scharnieren, vloerklem in chroom, RVS of mat zwart (p. 54)
• Handgreep (p. 55)
• Infraroodstralers (p. 46)
• Externe sauna Deluxe controller (p. 40)

OPTIONEEL BIJ SAUNA DELUXE

• Saunsation® - combi kachel met klimaatzones (p. 44)
• Bluetooth muziek incl. speaker
• Kleurentherapie (p.48)

ACCESSOIRES & GEURSTOFFEN

• Sauna accessoires (p. 50)
• Sauna geurstoffen (p. 52)

Tanami line - Espen - Black wash
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Tanami line - Espen HT dark  - White wash

Tanami line - Espen - Grey wash
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Tanami line - Espen HT dark

Tanami line - Espen - Espen HT 
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White wash

Espen HTEspen

WANDEN

Black washGrey wash

BANKEN

SAUNA KLEUREN

Espen HT dark

Espen HTEspen Espen HT dark
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Club line - Espen HT - Black wash

SAUNA 
CLUB LINE
KENMERKEN

• Wandkachel 
• LED verlichting wit onder de bank en rugleuning
• Bediening op de kachel
• Keuze uit 6 verschillende kleuren wandafwerking
• Keuze uit 3 verschillende kleuren bankafwerking

OPTIONEEL

• Vrijstaande ronde kachel
• Afwerking wand aan de voorzijde van de sauna
• Glaskleur transparant, brons of grijs rookglas
• Scharnieren, vloerklem in chroom, RVS of mat zwart (p. 54)
• Handgreep (p. 55)
• Infraroodstralers (p. 46)
• Externe sauna Deluxe controller (p. 40)

OPTIONEEL BIJ SAUNA DELUXE

• Saunsation® - combi kachel met klimaatzones (p. 44)
• Bluetooth muziek incl. speaker
• Kleurentherapie (p.48)

ACCESSOIRES & GEURSTOFFEN

• Sauna accessoires (p. 50)
• Sauna geurstoffen (p. 52)
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Club line - Espen HT - White Wash

Club line - Espen  - Grey wash
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Club line - Espen HT - White wash

Club line - Espen  - Espen
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SAUNA KLEUREN

White wash

Espen HTEspen

WANDEN

Black washGrey wash

BANKEN

Espen HT dark

Espen HTEspen Espen HT dark
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SAUNA 
SERANO LINE

Serano line - Grey - White wash

KENMERKEN

• Wandkachel 
• LED verlichting wit onder de bank en rugleuning
• Bediening op de kachel
• Keuze uit 4 verschillende kleuren wandafwerking
• Keuze uit 3 verschillende kleuren bankafwerking

OPTIONEEL

• Vrijstaande ronde kachel
• Afwerking wand aan de voorzijde van de sauna
• Glaskleur transparant, brons of grijs rookglas
• Scharnieren, vloerklem in chroom, RVS of mat zwart (p. 54)
• Handgreep (p. 55)
• Infraroodstralers (p. 46)
• Externe sauna Deluxe controller (p. 40)

OPTIONEEL BIJ SAUNA DELUXE

• Saunsation® - combi kachel met klimaatzones (p. 44)
• Bluetooth muziek incl. speaker
• Kleurentherapie (p.48)

ACCESSOIRES & GEURSTOFFEN

• Sauna accessoires (p. 50)
• Sauna geurstoffen (p. 52)
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Serano line - White - Black wash

Serano line - White - Sand



20

Serano line - Blanco - Grey wash

Serano line - White - Black wash
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Black washGrey washWhite wash

Sand wash

White wash Blanco Grey wash

SAUNA KLEUREN

WANDEN

BANKEN
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SAUNA 
TANAMI EXCLUSIVE LINE

Tanami Exclusive line - Espen - Balu

KENMERKEN

• Wandkachel 
• Hoekverlichting wit licht
• Bediening op de kachel
• Keuze uit 6 verschillende kleuren wandafwerking
• Keuze uit 3 verschillende kleuren bankafwerking

OPTIONEEL

• Vrijstaande ronde kachel
• Afwerking wand aan de voorzijde van de sauna
• Glaskleur transparant, brons of grijs rookglas
• Scharnieren, vloerklem in chroom, RVS of mat zwart (p. 54)
• Handgreep (p. 55)
• Infraroodstralers (p. 46)
• Externe sauna Deluxe controller (p. 40)

OPTIONEEL BIJ SAUNA DELUXE

• Saunsation® - combi kachel met klimaatzones (p. 44)
• Bluetooth muziek incl. speaker
• Kleurentherapie (p.48)

ACCESSOIRES & GEURSTOFFEN

• Sauna accessoires (p. 50)
• Sauna geurstoffen (p. 52)
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Tanami Exclusive line - Espen - Wenge

Tanami Exclusive line - Espen HT dark - Wenge
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Tanami Exclusive line - Espen HT dark - Eiken

Tanami Exclusive line - Espen - Caroline pine
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OakBalu Caroline Pine

Wenge Solid OldPalisander santos

SAUNA KLEUREN

WANDEN

BANKEN

Espen HTEspen Espen HT dark
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SAUNA 
MIMOS LINE

Mimos Espen - Caroline pine

KENMERKEN

• Wandkachel 
• Verlichting onder de bank
• Bediening op de kachel
• Keuze uit 6 verschillende kleuren wandafwerking
• Keuze uit 3 verschillende kleuren bankafwerking

OPTIONEEL

• Vrijstaande ronde kachel
• Afwerking wand aan de voorzijde van de sauna
• Glaskleur transparant, brons of grijs rookglas
• Scharnieren, vloerklem in chroom, RVS of mat zwart (p. 54)
• Handgreep (p. 55)
• Infraroodstralers (p. 46)
• Externe sauna Deluxe controller (p. 40)

OPTIONEEL BIJ SAUNA DELUXE

• Saunsation® - combi kachel met klimaatzones (p. 44)
• Bluetooth muziek incl. speaker
• Kleurentherapie (p.48)

ACCESSOIRES & GEURSTOFFEN

• Sauna accessoires (p. 50)
• Sauna geurstoffen (p. 52)
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Mimos line - Espen - Wenge

Mimos Espen HT  - EikenMimos Espen HT - Solid Old
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Mimos Espen - Solid Old - Stone

Mimos Espen dark - Solid Old - StoneMimos Espen - Solid Old - Stone
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Espen HTEspen Espen HT dark

OakBalu Caroline Pine

Wenge Solid OldPalisander santos

SAUNA KLEUREN

WANDEN

BANKEN
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SAUNA 
NICOSINA LINE
KENMERKEN

• Wandkachel 
• LED verlichting indirect
• Bediening op de kachel
• Achterwand uit imitatie steen
• Keuze uit 6 verschillende kleuren wandafwerking
• Keuze uit 3 verschillende kleuren bankafwerking

OPTIONEEL

• Vrijstaande ronde kachel
• Afwerking wand aan de voorzijde van de sauna
• Glaskleur transparant, brons of grijs rookglas
• Scharnieren, vloerklem in chroom, RVS of mat zwart (p. 54)
• Handgreep (p. 55)
• Infraroodstralers (p. 46)
• Externe sauna Deluxe controller (p. 40)

OPTIONEEL BIJ SAUNA DELUXE

• Saunsation® - combi kachel met klimaatzones (p. 44)
• Bluetooth muziek incl. speaker
• Kleurentherapie (p.48)

ACCESSOIRES & GEURSTOFFEN

• Sauna accessoires (p. 50)
• Sauna geurstoffen (p. 52)
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Nicosina Espen - Wenge - Stone
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Espen HTEspen Espen HT dark

OakBalu Caroline Pine

Wenge Solid OldPalisander santos

SAUNA KLEUREN

WANDEN

BANKEN
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Nicosina Espen - Wenge - Stone
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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. 

SAUNA 
KELO LINE
KENMERKEN

• Wandkachel 
• LED verlichting indirect
• Bediening op de kachel
• Achterwand uit imitatie steen

OPTIONEEL

• Vrijstaande ronde kachel
• Afwerking wand aan de voorzijde van de sauna
• Glaskleur transparant, brons of grijs rookglas
• Scharnieren, vloerklem in chroom, RVS of mat zwart (p. 54)
• Handgreep (p. 55)
• Externe sauna Deluxe controller (p. 40)

OPTIONEEL BIJ SAUNA DELUXE

• Saunsation® - combi kachel met klimaatzones (p. 44)
• Bluetooth muziek incl. speaker
• Kleurentherapie (p.48)

ACCESSOIRES & GEURSTOFFEN

• Sauna accessoires (p. 50)
• Sauna geurstoffen (p. 52)
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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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Savannah line - Espen HT 

SAUNA 
SAVANNAH LINE
KENMERKEN

• Wandkachel 
• LED verlichting onder bank en rugleuning
• Bediening op de kachel
• Achterwand uit imitatie steen
• Keuze uit 3 verschillende kleuren wand en bankafwerking

OPTIONEEL

• Vrijstaande ronde kachel
• Afwerking wand aan de voorzijde van de sauna
• Glaskleur transparant, brons of grijs rookglas
• Scharnieren, vloerklem in chroom, RVS of mat zwart (p. 54)
• Handgreep (p. 55)
• Infraroodstralers (p. 46)
• Externe sauna Deluxe controller (p. 40)

OPTIONEEL BIJ SAUNA DELUXE

• Saunsation® - combi kachel met klimaatzones (p. 44)
• Bluetooth muziek incl. speaker
• Kleurentherapie (p.48)

ACCESSOIRES & GEURSTOFFEN

• Sauna accessoires (p. 50)
• Sauna geurstoffen (p. 52)
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Savannah line - Espen
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Pro line sauna’s worden op maat geproduceerd en kunnen door 
meerdere mensen tegelijk gebruikt worden. Extra aandacht 
is gegeven aan de constructie van de banken en het veilig 
verwerken van de kachel.

KENMERKEN

De pro line sauna’s van Cleopatra zijn robuuste uitvoeringen van de 
privé sauna’s. 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.

OPTIONEEL

• Infraroodstralers
• Sauna oven achter de bank verwerkt
• Externe sauna bediening met standby regeling
• Saunsation - combi kachel met klimaatzones
• RGB LED kleurverlichting 
• Afwerking wand aan de voorzijde sauna
• Glaskleur transparant, brons of grijs rookglas
• Scharnieren, vloerklem in chroom, RVS of mat zwart
• Betaalterminal voor sessie betalen
• Safety railing en deur switch
• Climate control
• Standby regeling
• Tijdsklok (real time / weektimer)

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. 

SAUNA 
PRO LINE
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KENMERKEN

De Sauna Deluxe bediening is niet alleen een optisch mooie bediening, 
u kunt tevens met gemak uw gewenste sauna temperatuur instellen.  
Daarnaast is deze bediening ook te gebruiken voor allerlei opties zoals 
de Löyly opgietsessie, kleurentherapie, infrarood, muziek en de   
Saunsation®  

Kortom, met een bediening regelt u de hele sauna ervaring.

INSTELLINGEN

• Temperatuur
• Pre-heater
• Voorschakeltijd
• Löyly opgietfunctie (p. 42)
• Verlichting
• Klokfunctie

OPTIONEEL

• Infraroodstralers in 2 zones aan/uit en dimmen (p. 46)
• Bluetooth muziek met speaker
• Saunsation - combi kachel met klimaatzones (p. 44)
• RGB LED kleurverlichting (kleurentherapie p. 48)

ARTIKEL INFORMATIE

Sauna Deluxe controller 8500 20 20

SAUNA 
DELUXE CONTROLLER
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Sauna Deluxe bediening

Tanami line Espen - Grey wash
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EEN FINSE TRADITIE

Löyly, aufguss of opgieten; verschillende benaming voor hetzelfde  
fenomeen: het opgieten van water en geurstof op de saunaoven. 

Bij een temperatuur van +/- 85 0C wordt de saunaoven uitgeschakeld. 
Doordat de saunastenen warm zijn en daardoor stralingswarmte  
afgeven biedt dit de mogelijkheid voor een heerlijke opgietsessie. Door 
het opgieten ervaart u een directe verhoging van de luchtvochtigheid. 
Het Finse woord Löyly betekent vertaald ‘Hete wind’; en dat is precies 
wat u voelt tijdens de opgietsessie.

SAUNA DELUXE BEDIENING

Op de sauna Deluxe bediening hebben we voor u deze ‘Löyly’ ervaring 
als preset op het display gezet. 

1. Door de Löyly functie te activeren zal de sauna oven zijn werk gaan 
doen totdat de ingestelde temperatuur is bereikt. 

2. Als de ingestelde temperatuur is bereikt zal de sauna oven 
uitschakelen en dan kunt u de opgietsessie starten.

3. Bij ongeveer 750C zal de sauna oven wederom ingeschakeld 
worden en herhaalt zich de cyclus opnieuw.

Afhankelijk van de hoeveelheid opgegoten water variërt de 
gevoelstemperatuur in de sauna cabine.

SAUNA 
OPGIETSESSIES LÖYLY
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Rel. luchtvochtigheid

Temperatuur

Sauna oven aan Sauna oven uit

Opgietsessie

Gevoelstempertuur
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SAUNSATION®

KENMERKEN

De Saunsation® is een ideale functie voor de veeleisende   
saunaganger. Naast een traditionele sauna kunt u via het display vier 
andere  klimaatzones met een druk op de knop activeren. Kortom, u 
maakt van uw sauna een mulitfunctionele cabine.

De instellingen van de Saunsation® werken op basis van een  
temperatuur- en luchtvochtigheidsensor. De saunaoven voor de  
Saunsation® heeft naast de traditionele oven met stenen ook een  
gedeelte met een watertank. Door het water in de watertank te  
verwarmen wordt de luchtvochtigheid in de cabine verhoogd. 

KLIMAATZONES

• Klassieke sauna
• Warme lucht bad
• Tropenbad
• Aromabad
• Soft stoombad

OPTIONEEL BIJ SAUNSATION®

• Bluetooth muziek 
• RGB Led kleurentherapie 
• Aromakelk voor heerlijke geuren in de sauna cabine

SAUNSATION® EEN WELDAAD VOOR LICHAAM EN GEEST

Met een regelmatig bad traint u uw hart en bloedvatenstelsel 
en verhoogt u uw weerstand doeltreffend tegen 
verkoudheidsverschijnselen. De positieve werking van een saunabad op 
het immuunsysteem werd inmiddels bewezen. Onze huid, ons grootste 
orgaan wordt gezuiverd en intensief verzorgd met voedingsstoffen en 
mineraalzouten. 

ARTIKEL INFORMATIE

Saunsation  8500 20 30
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Klimaatzones

   Temperatuur            Luchtvochtigheid

Sauna   70 - 100 0C    10 %

Warme lucht bad  45 - 60 0C    10 - 20 %

Tropenbad  48 - 75 0C    20 - 50 %

Aromabad  40 - 45 0C    40 - 55%

Soft stoombad  45 - 60 0C    40 - 55 %

Sauna Deluxe bediening
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KENMERKEN

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 
er zo 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.

COMBINEREN MET EEN SAUNA

Een infrarood cabine kan ook met een sauna gecombineerd worden. De stralers 
werken onafhankelijk van de sauna kachel. Een groot voordeel van de infrarood 
stralers is dat ze gelijk hun volledige vermogen afgeven; u hoeft dus niet te 
wachten totdat de cabine is opgewarmd.

INFRAROOD STRALERS BEDIENEN

Bij meerdere infraroodstralers is het mogelijk deze te verdelen over 2 zones. 
Daarnaast is het mogelijk om de intensiteit van de stralers per zone te regelen. 
Het dimmen van de stralers kan aangenaam zijn indien u de intensiteit te hoog of 
te laag vind. Het vermogen van een straler bedraagt 500 Watt.

INFRAROOD STRALERS 

ARTIKEL INFORMATIE

De Infra One sets worden middels One bediening geactiveerd:

Infra One set  2 stralers 8500 10 10
Infra One set   4 stralers 8500 10 20
Infra One set  6 stralers 8500 10 30

De Infra Deluxe sets worden middels de Sauna Deluxe bediening geactiveerd:

Infra Deluxe set   2 stralers 8500 30 20
Infra Deluxe set   4 stralers 8500 30 40
Infra Deluxe set   6 stralers 8500 30 60

Infra One bediening
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EIGENSCHAPPEN 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. 

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. 
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KENMERKEN

Kleurentherapie wordt ook wel chromotherapie genoemd. Er wordt gebruik  
gemaakt van de helende energie van kleuren om het lichaam, de geest en de 
ziel in balans te brengen. 

Het instelen van de kleurverlichting gaat eenvoudig. U kunt voor een kleur kiezen 
of voor automatisch roteren van de kleuren. Tevens bestaat de mogelijkheid om 
de verlichting te dimmen of deze in de wit licht stand te zetten.

BETEKENIS VAN DE KLEUREN

• Rood is een warme kleur en staat voor liefde, maar ook voor moed,  
daadkracht en gevaar.

• Oranje staat voor stimulering, rijkdom en vrolijkheid. In de kleurentherapie 
heeft oranje invloed op de bloedsomloop en de stofwisseling.

• Geel is een zonnige en vrolijke kleur. Bij dit energiepunt gaat het om blijheid, 
energie, zelfwaardering, controle en kracht om je wensen waar te maken.

• Groen is de kleur voor voor rust, geluk, reinheid en harmonie. In de   
kleurentherapie is groen een geneeskrachtige kleur en zorgt het voor balans 
in het lichaam.

• Blauw staat voor veiligheid, creativiteit, betrouwbaarheid en rust. Het zou  
positief kunnen werken op slapeloosheid, stress en angst.

• Paars staat voor rijkdom, luxe, wijsheid en spiritualiteit. In de   
kleurentherapie is deze spirituele kleur de kleur van zelfrespect, hoop en 
waardigheid.

ARTIKEL INFORMATIE

Kleurentherapie RGB  8500 20 40

KLEURENTHERAPIE
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ONLINE AANBOD

Het meest actuele aanbod van lepels, geurstoffen, voetenbakken etc. 
vind u online, hier kunt u rechtstreeks de betreffende proudcten  
bestellen.

Bij de levering van uw sauna kunt u kiezen uit de volgende sets:

Accessoireset Hout (23315800)
• Emmer 5 liter
• Lepel 50 cm
• Berken takken 60 cm
• Eucalyptus geurstof 250 ml (concentraat)
• Scrubzout 300 gram 
• Sauna honing 200 gram

Accessoireset Aluminium Zwart (23315820)
• Emmer 6,5 liter
• Lepel 46 cm
• Berken takken 60 cm
• Eucalyptus geurstof 250 ml (concentraat)
• Scrubzout 300 gram 
• Sauna honing 200 gram

Accessoireset Aluminium Grijs (23315840)
• Emmer 6,5 liter
• Lepel 46 cm
• Berken takken 60 cm
• Eucalyptus geurstof 250 ml (concentraat)
• Scrubzout 300 gram 
• Sauna honing 200 gram

SAUNA
ACCESSOIRES
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Bezoek onze website voor het 
meest actuele aanbod:

www.cleopatra.nl
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SAUNA
GEURSTOFFEN

SAUNA GEURSTOFFEN INHOUD ARTIKELNUMMER

Eucalyptus 250 ml 2216 51 60

Lavendel 250 ml 2216 51 70

Rosemarijn 250 ml 2216 51 80

Bergamot 250 ml 2216 51 90

Dennen 250 ml 2216 51 95

Set met 5 verschillende geuren  5 x 250 ml 2216 51 98

Eucalyptus 5 liter 2216 52 00

Dennen 5 liter 2216 52 10

Rosemarijn 5 liter 2216 52 20

Lavendel 5 liter 2216 52 30

Sauna cup  Ø8cm x 10cm 2216 55 00

Het gebruik van geurstoffen in de sauna kan op verschillende   
manieren. U kunt de geurstoffen in de emmer doseren en vervolgens 
deze op een warme saunaoven gieten. Houdt u er rekening mee dat 
de geurstoffen van Cleopatra geconcentreerd zijn en dat een kleine 
dosering dus voldoende is voor een goede geurontwikkeling.

Een ander methode van doseren is middels een sauna cup; deze cup 
plaatst u tussen de sauna stenen. Als de stenen worden opgewarmd 
verdampt de geurstof. 

Verpakkingen in 250 ml of 5 liter.

Sauna cup
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Lavendel

BergamotEucalyptus

MintDennen

Rosemarijn
Sauna cup
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KLEUREN
SCHARNIEREN & VLOERKLEM

De scharnieren voor de sauna zijn in 3 verschillende 
kleuren leverbaar, overige kleuren zijn op aanvraag. 
Het glas van de sauna zal aan de onderzijde worden 
gefixeerd middels een vloerklem.

Beschikbare kleuren:
• Chroom
• RVS
• Mat zwart

Chroom

RVSMat zwart
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HANDGREPEN

De volgende handgrepen zijn mogelijk

• Glas deursparing

• Verticale handgreep chroom - licht hout
• Verticale handgreep chroom - donker hout

• Verticale handgreep RVS - licht hout
• Verticale handgreep RVS - donker hout

De verticale handgreep heeft een lengte van 41 cm.

Chroom - donker hout

Glas deursparing Chroom - licht hout
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TECHNIEKRUIMTE

    Hou er rekening mee dat de relaiskast en aansturing van de sauna en infraroodcabine altijd bereikbaar moeten 
blijven. Plaats deze in een technishe ruimte of bijvoorbeeld achter een serviceluik bovenop de cabine.

       
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. Zorg dat de vloer waterpas is; een ongelijke 
vloer heeft maatafwijkingen tot gevolg.

BENODIGDE TECHNISCHE VOORZIENINGEN

De technische voorzieningen verschillen van sauna tot sauna en infrarood cabine. Bij offerte/opdracht worden 
alle benodigde voorzieningen opgegeven.

ELEKTRA

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. Er dient 
altijd een werkschakelaar aanwezig te zijn. We adviseren u hier graag over. 

HYGÏENE & 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.

CHECKLIST VOOR 
INSTALLATIE
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AFMETINGEN SAUNA’S

Uniek en op maat 
Bezoek onze configurator en ontdek de 

mogelijkheden: www.cleopatra.nl
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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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SAVANNAH Line
Model 140 x 125
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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. 

Uniek en op maat 
Bezoek onze configurator en ontdek de 

mogelijkheden: www.cleopatra.nl
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Infrarode stralingswarmte is een onderdeel van het 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 cabine werken 
eigenlijk op dezelfde manier. 

Regelmatig gebruik maken van uw infrarood cabine is 
absoluut veilig. Er is geen enkele beperking en u kunt 
er zo 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.

Of het nu gaat om een infrarood cabine voor thuis 
of voor een infrarood cabine in de professionele 
omgeving; samen inventariseren we u wensen en 
werken de optimale oplossing voor u uit. 

INFRAROOD
CONCEPT

Luxe infrarood cabines om comfortabel in te  
genieten en gemaakt uit kwalitatief hoogwaardige  
materialen. Naast een aantal standaard afmetingen 
maken we bij Cleopatra in de eigen fabriek ook 
cabines op maat. Aangevuld met een Infra Deluxe 
bediening, RGB kleurenverlichting, meerdere   
stralers en bluetooth muziek oplossing kunt u   
optimaal genieten en ontspannen. 

Heeft u wensen voor professioneel gebruik, met 
bijvoorbeeld een standby regeling, ook dan kunnen 
we in uw wensen voorzien; informeer naar de   
mogelijkheden.  
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INFRAROOD CABINE
MODEL 100

Mooie gebruiksvriendelijke 1 persoons infrarood cabine. Door zijn compacte 
afmeting is deze infrarood cabine in vrijwel elke ruimte te plaatsen; in een 
slaapkamer, sportruimte etc.

UITVOERING CABINE

Cleo-IR model 100 uitvoering  Espen  8400 1100  
Cleo-IR model 100 uitvoering Espen HT  8400 1150  

STANDAARD UITVOERING

• Infraroodstralers (dimbaar): 2 stuks (rug en kuiten) - 2 x 500W
• IR One bediening 
• RGB kleurverlichting (incl. automatische kleurenwissel)
• Aluminium deurframe en kader in antraciet 

OPTIONEEL

• IR Deluxe bediening   8400 4100
• Zitkussen   8400 4110
• Bluetooth muziek module incl. speaker 8100 5090 
• Extra stralers (2 stuks) - 2 x 500W  8400 4120

AFMETINGEN

1030 x 1030 mm

Uitvoering Espen 
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INFRAROOD CABINE
MODEL 200

Mooie gebruiksvriendelijke 2 persoons infrarood cabine. Door zijn compacte 
afmeting is deze infrarood cabine in vrijwel elke ruimte te plaatsen; in een 
slaapkamer, sportruimte etc.

UITVOERING CABINE

Cleo-IR model 200 uitvoering  Espen  8400 1200
Cleo-IR model 200 uitvoering Espen HT  8400 1250

STANDAARD UITVOERING

• Infraroodstralers (dimbaar): 4 stuks (rug en kuiten) - 4 x 500W
• IR One bediening 
• RGB kleurverlichting (incl. automatische kleurenwissel)
• Aluminium deurframe en kader in antraciet 

OPTIONEEL

• IR Deluxe bediening   8400 4100
• Zitkussen   8400 4110
• Bluetooth muziek module incl. speaker 8100 5090 
• Extra stralers (2 stuks) - 2 x 500W  8400 4120
• Venster

AFMETINGEN

2000 x 1250 mm

Uitvoering Espen HT  
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Uitvoering Espen HT
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INFRAROOD CABINE
MODEL 140C

Mooie gebruiksvriendelijke 2 persoons infrarood cabine. Door zijn compacte 
afmeting is deze infrarood cabine in vrijwel elke ruimte te plaatsen; in een 
slaapkamer, sportruimte etc.

UITVOERING CABINE

Cleo-IR model 140 H uitvoering  Espen  8400 1300
Cleo-IR model 140 H uitvoering Espen HT  8400 1350

STANDAARD UITVOERING

• Infraroodstralers (dimbaar): 4 stuks (rug en kuiten) - 4 x 500W
• IR One bediening 
• RGB kleurverlichting (incl. automatische kleurenwissel)
• Aluminium deurframe en kader in antraciet 

OPTIONEEL

• IR Deluxe bediening   8400 4100
• Zitkussen   8400 4110
• Bluetooth muziek module incl. speaker 8100 5090 
• Extra stralers (2 stuks) - 2 x 500W  8400 4120

AFMETINGEN

1400 x 1400 mm

Uitvoering Espen 
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INFRAROOD CABINE
MAATWERK
Heeft u bijzondere wensen en/of afmetingen welke niet in het standaard 
programma zitten? Dan is het mogelijk om een maatwerk cabine te laten maken. 

BESCHIKBARE UITVOERINGEN EN OPTIES

• Interieur in Espen, Espen HT of Espen HT dark
• Infraroodstralers (dimbaar)
• IR One bediening
• IR Deluxe bediening
• RGB kleurverlichting (incl. automatische kleurenwissel)
• Aluminium deurframe en/of venster
• Volledig glasfront (zoals op foto) 
• Zitkussen
• Bluetooth muziek module incl. speaker

ELEKTRISCHE AANSLUITING

• Infraroodstralers per straler 230V - 500W
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Uitvoering Espen 

Uitvoering Espen HT  
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KENMERKEN

Infrarode straling is een onderdeel van het 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 
er zo 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.

COMBINEREN MET DE SAUNA

Een infrarood cabine kan ook met een sauna gecombineerd worden. De stralers 
werken onafhankelijk van de sauna kachel. Een groot voordeel van de   
infraroodstralers is dat ze gelijk hun volledige vermogen afgeven; u hoeft dus 
niet te wachten totdat de cabine is opgewarmd.

BEDIENEN INFRAROODSTRALERS

Bij meerdere infraroodstralers is het mogelijk deze te verdelen over 2 zones. 
Daarnaast is het mogelijk om de intensiteit van de stralers per zone te regelen. 
Het dimmen van de stralers kan aangenaam zijn indien u de intensiteit te hoog of 
te laag vind. Het vermogen van een straler bedraagt 500 Watt.

INFRAROOD STRALERS 
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INFRAROODSTRALING

Infraroodstraling dringt zonder de huid te verhitten door in de bovenste huidlaag. Het effect is  
dieptewarmte, die door het lichaam wordt geabsorbeerd. De bloedcirculatie neemt toe, de huid  
doorbloedt beter. Bloedvaten in het onderliggende vetweefsel nemen de dieptewarmte op, worden 
wijder en zorgen op deze manier voor een betere doorbloeding van het vetweefsel. De in de 
vetcellen opgeslagen vetzuren worden opgelost en verdwijnen langs het lymfesysteem uit het  
lichaam. 

Kortom allerlei afvalstoffen verlaten het lichaam. De hartslag neemt enigszins toe, waardoor een  
passieve fitnesstraining ontstaat. Vergelijkbaar als warming up, waardoor sportblessures voorkomen 
kunnen worden.

VOORDELEN VAN INFRAROOD

• Snel en effectief plaatselijk of algeheel afslanken door enorm energieverbruik van het lichaam.
• Een aanzienlijke verbetering van de conditie, doordat veel lichaamsfuncties actiever worden. 

Verhoogt de vitaliteit.
• Een sterk verbeterde stofwisseling.
• Vergroot bindweefselelasticiteit en directe verbetering van de doorbloeding, waardoor bij   

vermoeide of zware benen de klachten kunnen verminderen.
• Versterking van het afweersysteem.
• Verlichting voor veel reumatische en gewrichtsklachten.
• Bestrijding van cellulitis.
• Afvoer van afvalstoffen.
• Bestrijding van vermoeidheid, stress, hoofdpijn en slaapstoornissen.
• Gezondere huidskleur.
• Een natuurlijke spieropbouw door de spierinspanningen en verjonging van het figuur. 
• Ontspant en versoepelt de spieren.
• Herstel van blessures en wondgenezing bij verstuikingen, gewrichtsontstekingen en spierpijn.

GEBRUIK VAN DE INFRAROOD CABINE

Regelmatig gebruik maken van uw infrarood cabine is absoluut veilig. Er is geen enkele beperking en 
u kunt er zo vaak gebruik van maken als u wilt. Gebruikelijk is een sessie van 20 tot 30 minuten. Het 
is belangrijk om naar uw lichaam te luisteren. Als u zich niet prettig voelt door de warmte raden we u 
aan een huisarts te raadplegen. 
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IR-A, IR-B EN IR-C STRALING 

De drie soorten stralers hebben elk een eigen golflengte. Die wordt uitgedrukt in micrometer (μm). 
Binnen het infrarood gedeelte van het spectrum bestaat nog een onderscheid in:

• Korte golf infrarood  (IR-A): 0,78 – 1,40 μm
• Midden golf infrarood (IR-B): 1,40 – 3,00 μm
• Lange golf infrarood  (IR-C): 3,00 – 1000 μm

*Korte golf stralers zijn waarneembaar met het oog

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) 
• 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 infrarood straler 4 à 5 mm.

FULL SPECTRUM STRALERS

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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IR- A STRALING - korte golf

De korte golfstraling, ook wel IR-A straling genoemd, staat bekend als de meest therapeutische 
infrarood straling. Het lichaam wordt verwarmd, de cabine niet. De infrarood straling, en daarmee 
de warmte, dringt tot diep in de huid door. Deze straling verlicht reumatische pijnen en spierpijn. Het 
is niet nodig om de cabine voor te verwarmen. Omdat de warmte direct wordt opgenomen door het 
lichaam, hoeft de deur van de cabine niet gesloten te blijven.

IR- B STRALING - midden golf

De IR- B straling is de middengolf infrarood straling. Ook deze straling dringt direct door in de 
bovenste huidlagen, maar minder diep dan de IR- A straling. De dieptewarmte werking zoals bij IR- A 
straling blijft uit.

IR- C STRALING - lange golf

IR- C straling wordt gebruikt voor verwarming van de lucht in de cabine. De luchtvochtigheid daalt 
door de hoge temperatuur in de cabine. De bovenste huidlaag wordt op deze manier verwarmd en 
de straling dringt het lichaam niet binnen. Bij IR- C infrarood straling zult u het meest gaan   
transpireren door de hoge temperatuur in de cabine. Het is noodzakelijk om voor gebruik de   
cabine op te warmen. Voor de beste werking is het aan te raden de deur dicht te houden tijdens het  
gebruik.

INFRAROOD ALS THERAPIE

Om de therapeutische werking van een infrarood cabine te begrijpen is het van belang om te weten 
wat infrarood straling precies is en doet: 

• Lange- en middengolf straling zorgen dat de bloedcirculatie toeneemt, waardoor de huid beter 
doorbloedt. 

• Stralers met korte golf capaciteiten (IR-A straling) dringen zonder de huid te verhitten door in de 
huidlagen. Het effect is dieptewarmte, die door het lichaam wordt geabsorbeerd. Deze straling 
staat bekend als de meest therapeutische infrarood straling. De infrarood straling, en daarmee 
de warmte, dringt tot diep in de huid door. 
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INFRAROOD
SPECIFICATIES

Infrarood cabine met venster en bankkussen

Maak uw infrarood cabine compleet met diverse opties.

• Glazen venster
• Extra stralers
• Kleurentherapie
• Bankkussen
• Bluetooth module met speaker
• IR ONE bediening of IR Deluxe bediening
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IR Deluxe bediening

Speaker IR ONE bediening
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Ook voor professionele infrarood toepassingen heeft Cleopatra goede  
oplossingen. Voor betalende klanten is het mogelijk om te werken met  
betaalterminals - betalen met een pas. De infrarood systemen zijn ook geschikt 
voor het werken met een drukknop met LED indicatie.

OPTIONEEL

• Extra stralers
• Standby regeling
• Timer functie
• Zone regeling
• Betaalmodules

PROFESSIONELE INFRAROOD
TOEPASSINGEN
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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.


