
Luxe modulaire douche- stoomcabines

Zeta line
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Cleopatra B.V.

Oostzijde 295

1508 EN Zaandam

Nederland

www.cleopatra.nl

www.cleopatra-wellness.com

(incl. BTW, af fabriek) in EURO. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.
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Comfortabele inbouw cabines gemaakt uit hoogwaardige isolatiepanelen in diverse 
kleuren en afwerking. De zitelementen bestaan uit acryl, deze kunststof neemt 
minimaal warmte op en is eenvoudig schoon te maken. Deze cabines vereisen 
weinig onderhoud en blijven jarenlang hun luxe uitstraling behouden.

Doordat de cabines een modualaire opbouw hebben zijn ze desgewenst op maat 
aan te passen. Vraag ons naar de mogelijkheden.
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· Deur draait voorstaand scharnieren links of rechts.
· Inclusief thermostaatkraan, handdouche en glijstang.
· Cabine te plaatsen op een afgewerkte vloer.
· Andere afmetingen zijn mogelijk.
· Eenvoudige installatie & onderhoud.

· Cabine uit isolatiepanelen en acryl zit(jes).
· Wanden, dak en zit volledig afgewerkt.
· 4 modellen; verkrijgbaar in 3 uitvoeringen.
· 8 mm glas helder, brons of grijs.
· Deurkozijn aluminium wit of RAL kleur (meerprijs).
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1500DOUCHE- STOOMCABINE

· Inbouw cabine uit isolatiepanelen 

· Kleuren interieur - pagina 18

· 1 persoons cabine (zit links of rechts)

· Uitgevoerd met douche en stoomgenerator

· Stoomgenerator (4,5 kW) extern te plaatsen

Uitvoering* Artikel nr.      Prijs [Euro]

Essential 8200 20 10      Euro     9.200,- 

Deluxe  8200 20 20      Euro   11.100,- 

Exclusive 8200 20 30      Euro   14.100,- 

Optioneel venster

2050 x 500 2109 40 03      Euro 1.295,-

2050 x 1000 2109 40 10      Euro 1.495,-

Optioneel dak en zit in RAL kleur

Meerprijs kleur 2109 50 05      Euro   847,-

Afmetingen (in mm)

*Specificaties uitvoering zie pagina 14

Zeta model 1

Prijzen incl. BTW, af fabriek Zaandam.
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Glaskleur 

· Glaskleur transparant, brons of grijs rookglas

Draairichting deur

· Scharnieren voorstaand aan de rechter of linkerzijde. 
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Zeta model 2
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DOUCHE- STOOMCABINE

· Inbouw cabine uit isolatiepanelen 

· Kleuren interieur - pagina 18

· 2 persoons cabine

· Uitgevoerd met douche en stoomgenerator

· Stoomgenerator (6 kW) extern te plaatsen

Uitvoering* Artikel nr.      Prijs [Euro]

Essential 8200 20 50      Euro     9.600,- 

Deluxe  8200 20 60      Euro   11.500,- 

Exclusive 8200 20 70      Euro   14.600,- 

Optioneel venster

2050 x 500 2109 40 03      Euro 1.295,-

2050 x 1000 2109 40 10      Euro 1.495,-

Optioneel dak en zit in RAL kleur

Meerprijs kleur 2109 50 05      Euro   847,-

Afmetingen (in mm)

*Specificaties uitvoering zie pagina 14 Prijzen incl. BTW, af fabriek Zaandam.
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Glaskleur 

· Glaskleur transparant, brons of grijs rookglas

Draairichting deur

· Scharnieren voorstaand aan de rechter of linkerzijde. 
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Zeta model 3
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Afmetingen (in mm)

*Specificaties uitvoering zie pagina 14 Prijzen incl. BTW, af fabriek Zaandam.

DOUCHE- STOOMCABINE

· Inbouw cabine uit isolatiepanelen 

· Kleuren interieur - pagina 18

· 2 persoons cabine

· Uitgevoerd met douche en stoomgenerator

· Stoomgenerator (6 kW) extern te plaatsen

Uitvoering* Artikel nr.      Prijs [Euro]

Essential 8200 21 00      Euro     9.800,- 

Deluxe  8200 21 10      Euro   11.700,- 

Exclusive 8200 21 20      Euro   14.800,- 

Optioneel venster

2050 x 500 2109 40 03      Euro 1.295,-

2050 x 1000 2109 40 10      Euro 1.495,-

Optioneel dak en zit in RAL kleur

Meerprijs kleur 2109 50 05      Euro   847,-
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Glaskleur 

· Glaskleur transparant, brons of grijs rookglas

Draairichting deur

· Scharnieren voorstaand aan de rechter of linkerzijde. 
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Zeta model 4
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*Specificaties uitvoering zie pagina 14 Prijzen incl. BTW, af fabriek Zaandam.

DOUCHE- STOOMCABINE

· Inbouw cabine uit isolatiepanelen 

· Kleuren interieur - pagina 18

· 2 persoons cabine (links of rechts uitvoering)

· Uitgevoerd met douche en stoomgenerator

· Stoomgenerator (7,5 kW) extern te plaatsen

Uitvoering* Artikel nr.      Prijs [Euro]

Essential 8200 21 50      Euro   10.200,- 

Deluxe  8200 21 60      Euro   11.900,- 

Exclusive 8200 21 70      Euro   15.200,- 

Optioneel venster

2050 x 500 2109 40 03      Euro 1.295,-

2050 x 1000 2109 40 10      Euro 1.495,-

Optioneel dak en zit in RAL kleur

Meerprijs kleur 2109 50 05      Euro   847,-

Afmetingen (in mm)
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Glaskleur 

· Glaskleur transparant, brons of grijs rookglas

Draairichting deur

· Scharnieren voorstaand aan de rechter of linkerzijde. 
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Essential

Glaskleur 

· Glaskleur transparant, brons of grijsrookglas.

Draairichting deur

· Scharnieren aan de rechter of linkerzijde.

Cabine

· Cabine uit hoogwaardig isolatiepanelen.

· Deur in kozijn (wit) - glaskleur transparant.

· Ontluchting.

Douche

· Thermostaatkraan (1 functie).

· Handdouche en glijstang.

Verlichting

· LED verlichting wit (2 stuks).

Stoom

· Steam One stoomgenerator incl. bediening.

· Aromatherapie (automatische dosering 1 geur).

· Kunststof stoominlaat wit, grijs of zwart.

Opties (zonder meerprijs)

Specificaties uitvoeringen

Optioneel venster (in mm)

2050 x 500 2109 40 03      Euro 1.295,-

2050 x 1000 2109 40 10      Euro 1.495,-

2050 x 1250 2109 40 15      Euro 1.595,-

2050 x 1500 2109 40 20      Euro 1.695,-

RAL kleur  2105 33 50      Euro    847,-

Optioneel dak en zit in RAL kleur

Meerprijs kleur 2109 50 05      Euro   847,-

Opties (tegen meerprijs)
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Deluxe

Cabine

· Cabine uit hoogwaardig isolatiepanelen.

· Deur in kozijn (wit) -  glaskleur transparant.

· Ontluchting.

Douche

· Thermostaatkraan (2 functies).

· Handdouche en glijstang.

· Dakdouche 240 mm.

Verlichting

· LED verlichting kleur (2 stuks).

Stoom

· Steam Smart stoomgenerator incl. bediening.

· Aromatherapie (automatische dosering 1 geur).

· Kunststof stoominlaat wit, grijs of zwart.

Cabine

· Cabine uit hoogwaardig isolatiepanelen.

· Deur in kozijn (wit) - glaskleur transparant.

· Ontluchting.

Douche

· Thermostaatkraan (2 functies).

· Handdouche en glijstang.

· Dakdouche 300 mm.

· Zijdouches bodyvette (6 stuks).

Verlichting

· LED verlichting kleur (2 stuks).

Stoom

· Steam Brain stoomgenerator incl. bediening.

· Aromatherapie (automatische dosering 2 geuren).

· Kunststof stoominlaat wit, grijs of zwart.

Muziek

· Bluetooth module inclusief 2 speakers.

Exclusive
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Chroom

Special finishes kleurdelen

Chroom

RVS look

*Prijzen special finishes zijn op aanvraag.
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Polished gold optic

Brushed gold optic

Black brushed chrome

*Prijzen special finishes zijn op aanvraag.
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Kleurenoverzicht interieur

Structuur 

White

Graphite - Grey

Metal rust - Red

Artic White

Titan Grey

Glans

18
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Mediterranean - Beige

Terra - Grey

Structuur

Marble - White

Marble - Black

Mat

Concrete - Grey

Andere kleuren op aanvraag
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Thermostaatkraan Shower Select Hansgrohe Raindance Select S 150
handdouche diameter 150 mm, Select 
knop voor het wisselen tussen 3 straal-
soorten, douchearm Unica S 90 cm, 
doucheslang Isiflex B 160 cm. Kleur 
chroom.

Hoogwaardige hoofddouche van   
Hansgrohe. Uit verchroomd messing en 
met diameters 240 en 300 mm. Met de 
Select knop kunt u makkelijk wisselen 
tussen een krachtige regenstraal en een 
zachte regenstraal. 

Speaker LED wit licht spot RGB LED kleur licht spot

Specificaties
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Bediening Steam One

· Stoom aan/uit
· Aroma therapie aan/uit
· LED wit licht aan/uit

Bediening Steam Smart

· Stoom *
· Aromatherapie *
· Kleurentherapie (RGB kleur LED)    
inclusief dimmen en rotatie kleuren

*+/- instelbaar in 3 standen

Bediening Steam Brain

· Digitaal display
· Stoom temperatuur 40 - 52 oC
· Kleurentherapie (RGB kleur LED)       
inclusief dimmen en rotatie kleuren
· Aromatherapie (2 geuren)
· Bluetooth muziek (volume, playlist)

Zijdouche
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Stoomtechniek

De stoomproductie wordt geregeld door middel van de stoomunit die buiten de cabine wordt geplaatst. Dit betekent dat 
er een ruimte beschikbaar gemaakt dient te zijn waar de stoomunit en aanverwante techniek geplaatst wordt (lengte van 
de stoomleiding kan maximaal 3,5 m zijn). Deze ruimte dient altijd bereikbaar te zijn. Uiteraard is de complete techniek 
voorzien van alle benodigde beveiligingen. Voor afmetingen en specificaties zie pagina 23.  

Belangrijke checklist voordat de cabine geplaatst wordt:

· Lees de montage handleiding van de cabine. 
· Aangegeven maten zijn minimale netto cabinematen en onderhevig aan toleranties.
· Reken in verband met toleranties, voordat u de cabine gaat installeren, bij de netto cabinematen ongeveer 100 mm   
  rondom.
· Controleer of er voldoende ruimte is voor kranen en leidingwerk.
·     Reken voor aansluiting van ontluchting en verlichting minimaal 100 - 150 mm extra bij de netto hoogtemaat. 
· Laat de installateur vooraf bepalen of de capaciteit van uw warm water voorziening voldoende is. Dit geldt met    
  betrekking tot druk en waterhoeveelheid, met name in verband met zijdouches.
  · De elektra voorziening dient binnen 1 meter van de stoomtechniek aanwezig te zijn.
· De stroomvoorziening: bij een stoomgenerator vanaf 6,0 kW is een 400 Volt aansluiting noodzakelijk. Bij 3kW                     
  volstaat een 230 Volt aansluiting, 4,5 kW kan op een 400V of 2 x 230V aansluiting. 
· Indien u de geurstofdosering optie heeft gekozen: Het geurstof aansluitstuk monteert u in het gedeelte van de 
  stoomleiding dat onder afschot naar beneden naar de stoominlaat loopt, op een bereikbare plaats. Hierdoor kan de   
  geurstof nooit in de stoomgenerator terechtkomen.

Installatie voorzieningen

De stoomdouche kan geïnstalleerd worden als:
· Er in de ruimte een aansluiting is voor warm en koud water.
· Er een douche-waterafvoer is.
· Er ontluchting is voor natuurlijke ventilatie/mechanisch.
· Er een 230V of 400V electriciteitsaansluiting aanwezig is.
· Er een hittebestendige afvoer aanwezig is in de installatieruimte van de stoomtechniek.

Garantie

Alle Cleopatra wellness cabines worden standaard geleverd met 2 jaar fabrieksgarantie.

Checklist plaatsing & installatie
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Richtlijnen voor waterkwaliteit

    De kwaliteit van het water is van belang voor de duurzaamheid van stoomgenerator; dit is een belangrijke parameter. 
Naast deze parameter zijn andere factoren zoals zuurstof, combinatie van verschillende soorten metalen, zuren of basen 
en gebruikte materiaal soorten van directe invloed op de generator.

Richtlijnen waterkwaliteit:

· PH: 7,5 - 9,5
· Chloride: max. 50 mg/L
· Geleidbaarheid: 150 - 350 uS/cm
· Waterstofcarbonaat: 80 - 100 mg/L (HCO3)
· Hardheid: 2 - 4 dH0 C

 470 

 5
91

 209 

(afmetingen in mm)  vooraanzicht     zijaanzicht

Werkbare ruimte externe stoomtechniek

Als werkbare ruimte hanteren we minimaal 15 cm rondom de generator (b x h x d). De  
stoomgenerator dient vanaf de voorzijde bereikbaar te zijn. 



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.




