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Cleopatra B.V.

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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U wilt zelf het uiterlijk van uw stoombad bepalen en toch nog van de voordelen van acryl  
genieten? Dan zijn de Sedna line cabines voor u bestemd! De banken zijn uit acryl,  
hygiënisch en makkelijk in onderhoud. De wandpanelen hebben een eigen stijl, een stijl 
die zich aan de omgeving van het stoombad kan aanpassen. 
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 Comfortabele acryl bank
 Wandafwerking tegelklaar
 Snel op te bouwen
 Vlak of geboden dak
 Sfeervolle verlichting

Concept
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Sedna Line

Modellen 

model 1  1626 x 1580 

model 2  1626 x 2330 

model 3  2330 x 2330 

model 4  2353 x 2330

model 5  3080 x 2330 

model 6  3103 x 2330

model 7  3830 x 2330

model 8  3853 x 2330

model 9  3853 x 2330

model 10 3830 x 2330

model 11 4603 x 2330

model 12 4580 x 2330

model 13 4603 x 2330

model 14 4603 x 2330 
  
model 15 4580 x 2330 
  
model 16 4580 x 2330 
  

[kW]

6,1 kW

11,4 kW

11,4 kW

11,4 kW

11,4 kW

11,4 kW

17,5 kW

17,5 kW

17,5 kW

17,5 kW

17,5 kW

17,5 kW

17,5 kW

17,5 kW

17,5 kW

17,5 kW

Zitplaatsen

2 

4

6

7

8

9

10

11

11

12

13

12

13

13

14

14

Afmetingen en tekeningen zie pagina 8.
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Geleverd inclusief:
• Betegelbare wandpanelen
• Vlak dak (wit)
• Ontluchting
• Verlichting LED spots
• Acryl banken en dak in kleur wit
• Deur (glas transparant, grijs of brons)
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Doorsnede
Profile

Doorsnede

Doorsnede

Sedna Models 2

Sedna Model 1



9

Model 8 (9 pers. 17,5 kW 400 V) Model 10 (8 pers. 17,5 kW 400 V)

Model 11
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Model 11 (11 pers. 17,5 kW 400 V) Model 13 (11 pers. 17,5 kW 400 V)Model 12 (10 pers. 17,5 kW 400 V)

Model 14 (11 pers. 17,5 kW 400 V) Model 16 (10 pers. 17,5 kW 400 V)Model 15 (10 pers. 17,5 kW 400 V)
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Specificaties

1

1. Stoom generator
2. Geisoleerde stoompijp
3. Stoom inlaat
4. Temperatuur sensor
5. Licht & ventilatie unit

2

3

4

5

6

7

8

9

6. Geurstof pomp
7. Geurstof tank
8. Aqua Clean System
9. Aqua Clean nozzels

Geleverd inclusief: 
∙ Wandplaten incl. bevestigingsmiddelen, acryl zittingen, vlak dak (optioneel afgerond dak).
∙ Deur links- of rechtsdraaiend uit veiligheidsglas. Glaskleur naar keuze grijs, brons, helder. 
Deurkozijn met handgreep wit.

∙ Stoominlaat inclusief fraaie stoombeschermplaat uit glas.
∙ Luxe verlichting

Uitvoeringen:
∙ Sedna Standard: betegelbare wandpanelen, wit licht spots, vlak dak, glazen stoominlaat.

Garantie 
Op alle Cleopatra stoombaden geldt een garantie van twee jaar op fabricagefouten.
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Voornaamste installatie voorschriften

∙ Zorg altijd voor een vlakke, getegelde vloer die vanaf de banken naar het midden toe op 
afschot naar de afvoer loopt.

∙ De cabines kunnen in een bestaande ruimte geplaatst worden. Tel bij de cabinemaat rondom 
100 mm extra op voor een probleemloze plaatsing. 

∙ De keuze van de draairichting van de deur bepaalt de locatie van de stoominlaat. Scharnieren 
rechts betekent stoominlaat rechts, scharnieren links betekent stoominlaat links. Wij adviseren 
u deze plaatsingsinstruc tie op te volgen. Bij plaatsing van de stoominlaat in de achterwand is er 
geen consequentie voor de draairichting van de deur. 

∙ De elektra voorziening dient binnen 1 meter van de stoomtechniek aanwezig te zijn achter een 
werkschakelaar.

∙ De stoomproductie wordt ge regeld door middel van een stoomunit die buiten de cabine 
wordt geplaatst. Dit betekent dat er een ruimte beschikbaar gemaakt dient te worden waar de 
stoomunit en aanverwante techniek geplaatst worden (lengte van de stoomleiding kan maximaal 
3,5 m zijn). Deze ruimte dient altijd bereikbaar te zijn en voorzien van: water, elektra (incl. 
werkschakelaar), afvoer en ontluchting. 
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Complete lijn professionele stoomgeneratoren. U zult een hoogwaardige generator 
vinden die precies bij elke situatie past. Verkrijgbaar in meerdere vermogens en 
uitermate geschikt voor gebruik in de kleine en grote stoombaden die intensief 
en/of continu worden gebruikt. Vele functionaliteiten voor het gemak van de 
professionele gebruiker.

Cleo Basic Pro

Vermogen. Power. 3 - 6,1 - 11,4 - 17,5 - 24,3 kW

Een betrouwbare professionele stoomgenerator 
voor een kleine prijs. Alle benodigde functies zoals 
automatische geurstof dosering, verlichting en 
functioneringsmeldingen. Makkelijk in het onderhoud 
dankzij een eenvoudig te wisselen cilinder. 

Alle stoomgeneratoren worden standaard geleverd met temperatuursensor, stoomslang en slangklemmen. 

Professionele stoomgeneratoren

EIGENSCHAPPEN
- RVS behuizing
- Gebruiksvriendelijke
- Onderhoudsvriendelijk
- Storingsmelding via LED

BASIC FUNCTIONS
- Stoom aan/uit
- Geurstof aan/uit
- Verlichting aan/uit
- Temperatuur set via potentiemeter

TYPES
- 11 modelen van 4 kg/h tot 45 kg/h

VOORDELEN
- Continue stoom productie
- Automatische temperatuurregeling
- Schakelaar op de generator
- Interne voeding voor geurstof en verlichting
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Vermogens  3 - 6,1 - 11,4 - 17,5 - 24,3 - 34,2 kW

Even betrouwbaar als de Cleo Basic maar 
met meer functionaliteiten zoals vermogen- en 
watermanagement. De mogelijkheid om verschillende 
externe componenten aan te sturen en een uitgebreide 
functioneneringsmelding op het display. 

Cleo Total Pro

Alle stoomgeneratoren worden standaard geleverd met temperatuursensor, stoomslang en slangklemmen. 

EIGENSCHAPPEN
- RVS behuizing
- Gebruiksvriendelijke
- Onderhoudsvriendelijk
- Storingsmelding via LED

BASIC FUNCTIONS
- Stoom aan/uit
- Geurstof aan/uit
- Verlichting aan/uit
- Temperatuur set via display
- Voorbereiding Climate Control
- Voorbereiding Clean Aqua systeem

TYPES
- 11 modelen van 4 kg/h tot 45 kg/h

VOORDELEN
- Continue stoom productie
- Automatische temperatuurregeling
- Schakelaar op de generator
- Interne voeding voor geurstof en verlichting
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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
Cleopatra is sinds 1966 de Nederlandse producent van luxe en hoogwaardige wellnessproducten. Ons 
assortiment bestaat uit stoom/douchecabines, maatwerk stoomoplossingen, baden, whirlpools, 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 whirlpoolsysteem. 

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


