
www.healthvisionsaunas.com

Discover the power of the sauna.

Ervaar elke dag de kracht van warmte..

Healthvision™
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Healthvision™

Een goede gezondheid hebben, wie wil dat nou niet? We weten allemaal 

dat goede voeding, regelmatig bewegen en genoeg slapen bijdragen aan 

een goede gezondheid. Maar de kracht van warmte is nog vrij  onbekend. 

Als warmte namelijk op de juiste manier wordt gebruikt, kan het een zeer 

positieve invloed hebben op uw gezondheid, en daarbij uw welzijn en 

fitheid  bevorderen. 

Bij Healthvision™ zijn we expert op het gebied van warmte. We gebruiken 

de nieuwste technieken en bouwen sauna’s die warmte gebruiken voor 

verschillende doeleinden. Zo kunt u warmte gebruiken ter ontspanning, 

ter verlichting van pijn in spieren en gewrichten of simpelweg om u  fitter 

te voelen. We hebben voor iedere behoeft de perfecte sauna, meestal 

zelfs in diverse prijsklassen. 

Door uitsluitend gebruik te maken van de beste technieken en 

 houtsoorten, staat Healthvisiontm garant voor kwaliteit en degelijkheid. 

En dat kwaliteit niet altijd duur hoeft te zijn, zult u merken aan ons scherp 

 geprijsde assortiment. Dankzij onze eigen fabriek in Nederland hebben 

we tevens een groot aanbod in maatwerk. In principe kunnen we alles 

voor u maken, geheel aangepast volgens uw wensen. Van  ingebouwde 

combisauna tot een barrelsauna op maat. 

Healthvision™, discover the power of the sauna. 

Healthvision™
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In onze eigen fabriek kunnen we alles voor u op maat maken.

Uitsluitend zorgvuldig geselecteerd hout van de allerbeste kwaliteit.

Nederlands vakmanschap.

Wijzigingen, typ- en drukfouten onder voorbehoud.
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Infrarood informatieHealthvision™ Healthvision™

Infraroodstraling is een vorm van 
licht die warmte transporteert. 
Een goed voorbeeld hiervan is de 
warmte die van de zon   komt. 
U voelt het direct als er een 
wolk voor de zon verschijnt; 
het voelt direct kouder omdat 
u dan namelijk de warmte mist 
die wordt overgebracht door de 
infraroodstraling. 

Infraroodstraling is voor ons 
onzichtbaar. Alleen met infrarood 
camera’s is dit licht wel te zien. 
Ze noemen deze camera’s niet 
voor niets warmtecamera’s, want 
infraroodstraling transporteert 
immers warmte. Deze warmte 
dringt door in ons lichaam en 
warmt ons op. 

Infraroodstraling bestaat uit drie 
verschillende soorten die ieder op 
verschillende wijze doordringen in 

onze huid. Deze soorten straling 
heten korte golf (IR-A), midden 
golf (IR-B) en lange golf (IR-C) 
infraroodstraling. In onderstaande 
afbeelding ziet u waar deze zich 
bevinden in het spectrum. 

Hoe dichter de straling bij het 
zichtbaar licht komt, hoe korter 
de golflengte wordt en hoe 
krachtiger de straling is. Korte 
golf infraroodstraling is dus het 
meest krachtige en dringt daarom 
het diepste door in de huid. Deze 
straling dringt zelfs zo ver door dat 
het onze spieren en gewrichten 
opwarmt. 

Iedere vorm infraroodstraling 
heeft een andere uitwerking 
op ons lichaam zoals u bij 
‘Dieptewerking per soort’ kunt 
lezen.

Wat is infraroodstraling en hoe werkt het?

Dieptewerking per soort

IR-A: De korte golf straling met een golflengte van 760 tot 1400 nm 
is de krachtigste van de drie. Deze straling dringt diep door tot in 
de spieren en gewrichten en zorgt voor opwarming, ontspanning 
en pijnverlichting. Deze straling wordt veel gebruikt door mensen 
met pijnklachten in spieren of gewrichten (bijvoorbeeld de rug), 
sportblessures of chronische aandoeningen zoals reuma en 
fibromyalgie. Alleen full-spectrum stralers beschikken over deze 
straling.

IR-B: Midden golf straling met een golflengte van 1400 tot 3000 
nm ; dringt door tot in de bovenste lederhuid. Dit is goed voor de 
bloedcirculatie, transpireren en het ontgiften van het lichaam.

IR-C: Lange golf straling met een golflengte van 3000 tot 10.000 
nm; dringt alleen door tot in de bovenste laag van de huid: de 
opperhuid. Deze straling zorgt mede voor een goede doorbloeding 
en een verhoogde transpiratie, maar wordt voornamelijk gebruikt 
ter ontspanning. Deze straling wordt gegeven door magnesiumoxide 
stralers (ook wel incoloy genoemd).

Op de eerste plaats is het vooral heel erg fijn om in een infraroodsauna 
te zitten. Even de tijd voor uzelf kunnen nemen, lekker ontspannen en 
genieten van de warmte op uw lichaam. Naast pijnverlichting in spieren en 
gewrichten is een infraroodsauna ook in staat om uw lichaam te ontgiften. 

Door regelmatig gebruik van de infrarood sauna, is het mogelijk om 
gifstoffen uit het lichaam te krijgen door te transpireren. Deze gifstoffen 
of toxines zijn opgeslagen in onze vetcellen en komen het lichaam binnen 
via onze voeding. Toxines dragen bij tot vroegtijdige veroudering, obesitas, 
tekort aan energie, verzwakt immuunsysteem, depressie, slapeloosheid 
en tal van andere aandoeningen. Na 20 minuten in de sauna te hebben 
gezeten heeft de infraroodstraling de vetcellen opgewarmd tot 42 graden 
Celsius. Alleen dan zijn ze in staat zijn deze gifstoffen uit te scheiden. Dit 
is tot nu toe het enige mechanisme wat bekend is dat ervoor zorgt dat 
zware metalen, PCB’s, pesticiden en andere schadelijke chemicaliën uit het 
lichaam verwijderd worden. 

Voordelen  infraroodsauna

Ontgiften van uw lichaam

Positieve   uitwerking op:

• Pijn vermindering in spieren en gewrichten

• Ontspanning

• Ontgifting van het lichaam

• Goed voor het hart

• Een betere bloedsomloop

• Het verbranden van calorieën

• Spier- en gewrichtspijnen

• Sportblessures

• Hoofdpijn en stress

• Fybromyalgie

• Reuma

• Artrose

• Diabetes

• Chronische darmklachten

Drink regelmatig voor en na het gebruik van de infraroodsauna, 

bij voorkeur mineraalwater. Als u van tevoren een douche 

neemt, zal dat het transpireren bevorderen. 

Neem uit hygiënisch oogpunt voldoende handdoeken mee:  

één voor op de zitbank, één onder uw voeten en één om het 

zweet af te deppen. Een sauna met full-spectrum stralers kunt 

u tot 30 minuten gebruiken, een sauna met magnesiumoxide 

stralers 45 tot 60 minuten.

Bij de eerste tekenen van een verkoudheid of griep kunnen 

meerdere afzonderlijke sessies in de infraroodsauna het 

afweersysteem versterken en tot een vermindering van de 

virusproductie bijdragen. Raadpleeg voor de zekerheid altijd 

uw arts bij deze of andere ziektes.

Gebruik  van een infraroodsauna
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Healthvision™ Exclusive serie

Red Cedar
Red Cedar heeft van nature een aantal eigenschappen 
waardoor de houtsoort perfect geschikt is voor gebruik 
in infraroodsauna’s. 
Red Cedar bezit de unieke eigenschap om 
infraroodstraling te reflecteren. Alle straling blijft 
dus in de cabine, wat voornamelijk bij sauna’s met 
magnesiumoxide stralers belangrijk is. Red Cedar heeft 
een heerlijke geur die vele omschrijven als ‘die typische’ 
sauna geur. Red Cedar is perfect geschikt voor gebruik 
in vochtige ruimtes, bijvoorbeeld een badkamers. Als 
laatste heeft Red Cedar  van nature een anti-bacteriële 
werking.

Hemlock
De infrarood sauna’s zijn ook verkrijgbaar 
in Hemlock, een in het hoge noorden 
aanwezige naaldhoutsoort uit Canada. 
Hemlock is een stabiele houtsoort met 
een fijne structuur en vrij van knoesten. 
Het hout is uitermate geschikt voor het 
gebruik in een infraroodcabine omdat 
het voor een gelijkmatige warmte afgifte 
zorgt.

Houtsoorten

95% lange golf en 5% 

midden golf. Goed 

voor de  bloedsomloop 

en voornamelijk 

ter  ontspanning te  

 gebruiken.

Per sessie: zolang u 

wilt, meestal 45 tot 60 

minuten.

15% lange golf, 58% 

midden golf en 27% 

 korte golf. Zorgt voor 

pijn  verlichting in 

spieren en  gewrichten. 

Ontgift het lichaam, 

goed voor de 

 bloedsomloop en ter 

ontspanning. Per sessie:  

maximaal 30 minuten.

Met een druk op de knop kunt u wisselen tussen magnesium oxide of full 

 spectrum.U kunt dus per straler kiezen welke straling u wilt. De knop om te 

wisselen zit aan de  onderzijde van de straler.

De Quartzstraler is een full spectrum straler die uit-

sluitend in de Luxury Line wordt gebruikt. 11% korte 

golf, 32% midden golf en 57% lange golf. De werking 

is soortgelijk als bij een Philips Vitae straler en er is 

geen filter nodig. Maximaal 30 minuten per sessie.

Full spectrum stralerMagnesiumoxide

Duo straler
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Quartz straler

Met deze uitgebreide serie infraroodsauna’s vindt u altijd een model wat aansluit bij 

uw wensen. Welke ruimte van uw woning u ook wilt gebruiken, er is altijd wel een 

model dat past. Door het gebruik van verschillende hoekmodellen kunt u zelfs in de 

moeilijkste ruimtes één van deze prachtige sauna’s kwijt.

Naast een ruime keuze in indeling en formaat, is deze serie ook nog eens zeer 

aantrekkelijk geprijsd. U heeft keuze uit verschillende infraroodstralers en hout-

soorten waardoor u de sauna helemaal naar wens kunt samenstellen.

Exclusive Serie Waarom deze serie bij u past.

• Zeer aantrekkelijk geprijsd

• Veel variatie in grootte en indeling

• Diverse hoekmodellen beschikbaar

• Verkrijgbaar in twee houtsoorten

• Diverse soorten stralers mogelijk

• Eenvoudige montage

• Altijd op voorraad (direct leverbaar)
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Healthvision™ Exclusive serie

Positie stralers

Positie stralers

Uitvoeringen

Uitvoeringen

Type Stralers

Magnesium Oxide

Full Spectrum

Duo Heater

Type Stralers

Magnesium Oxide

Full Spectrum

Duo Heater

Specificaties

Specificaties

Uitvoeringen
Type Stralers

Magnesium Oxide

Full Spectrum

Duo Heater

Hemlock

€ 1545,-

€ 1695,-

€ 1870,-

Red Cedar

€ 1995,-

€ 2145,-

€ 2320,-

Rugstraler

Frontstraler

Beenstraler

2 x 300 W

2 x 500 W

1 x 500 W

Positie stralersSpecificaties

1 persoon

110 x 100 x 200 cm

5 dimbare stralers

Totaal vermogen: 2100 Watt

Canadese Red Cedar of Hemlock

Kleurlamp

Radio / MP3 / USB aansluiting

2 speakers

Automatische ventilatie

Werkt op stopcontact 

Eenvoudige montage

2 jaar garantie op cabine

5 jaar garantie op stralers

Specificaties Positie stralers

Uitvoeringen

Hemlock

€ 1145,-

€ 1265,-

€ 1405,-

Type Stralers

Magnesium Oxide

Full Spectrum

Duo Heater

Red Cedar

€ 1595,-

€ 1715,-

€ 1855,-

Rugstraler

Frontstraler

Beenstraler

2 x 300 W

1 x 500 W

1 x 500 W

1 persoon

90 x 90 x 200 cm

4 dimbare stralers

Totaal vermogen: 1600 Watt

Canadese Red Cedar of Hemlock

Kleurlamp

Radio / MP3 / USB aansluiting

2 speakers

Automatische ventilatie

Werkt op stopcontact

Eenvoudige montage

2 jaar garantie op cabine

5 jaar garantie op stralers

Exclusive One

Exclusive Two

2 personen

130 x 130 x 200 cm

6 dimbare stralers

Totaal vermogen: 2200 Watt

Canadese Red Cedar of Hemlock

Kleurlamp

Radio / MP3 / USB aansluiting

2 speakers

Automatische ventilatie

Werkt op stopcontact

Eenvoudige montage

2 jaar garantie op cabine

5 jaar garantie op stralers

2 personen

130 x 100 x 200 cm

6 dimbare stralers

Totaal vermogen: 2400 Watt

Canadese Red Cedar of Hemlock

Kleurlamp

Radio / MP3 / USB aansluiting

2 speakers

Automatische ventilatie

Werkt op stopcontact 

Eenvoudige montage

2 jaar garantie op cabine

5 jaar garantie op stralers

Hemlock

€ 1745,-

€ 1925,-

€ 2135,-

Red Cedar

€ 2195,-

€ 2375,-

€ 2585,-

Red Cedar

€ 2695,-

€ 2875,-

€ 3085,-

Hemlock

€ 1995,-

€ 2175,-

€ 2385,-

Rugstraler

Beenstraler

4 x 300 W

2 x 500 W

Rugstraler

Frontstraler

Beenstraler

3 x 300 W

2 x 500 W

1 x 500 W

Exclusive Three

Exclusive Three B 

Ontdek de zoutvernevelaar!

Pagina 24.

Gehele Exclusive Serie
 Direct leverbaar!
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Healthvision™ Exclusive serie

Positie stralers

Positie stralers

Positie stralers

Positie stralers

Rugstraler

Frontstraler

Beenstraler

4 x 300 W

2 x 500 W

2 x 300 W

Rugstraler

Zijstraler

Beenstraler

7 x 300 W

1 x 300 W

2 x 300 W

Uitvoeringen

Uitvoeringen

Uitvoeringen

Uitvoeringen

Type Stralers

Magnesium Oxide

Full Spectrum

Duo Heater

Type Stralers

Magnesium Oxide

Full Spectrum

Duo Heater

Type Stralers

Magnesium Oxide

Full Spectrum

Duo Heater

Type Stralers

Magnesium Oxide

Full Spectrum

Duo Heater

Specificaties

Specificaties

Specificaties

Specificaties

2 à 3 personen

150 x 150 x 200 cm

8 dimbare stralers

Totaal vermogen: 2800 Watt

Canadese Red Cedar of Hemlock

Kleurlamp

Radio / MP3 / USB aansluiting

2 speakers

Automatische ventilatie

Werkt op stopcontact 

Eenvoudige montage

2 jaar garantie op cabine

5 jaar garantie op stralers

2 à 3 personen

150 x 100 x 200 cm

6 dimbare stralers

Totaal vermogen: 2400 Watt

Canadese Red Cedar of Hemlock

Kleurlamp

Radio / MP3 / USB aansluiting

2 speakers

Automatische ventilatie

Werkt op stopcontact

Eenvoudige montage

2 jaar garantie op cabine

5 jaar garantie op stralers

Red Cedar

€ 2645,-

€ 2825,-

€ 3035,-

Hemlock

€ 2045,-

€ 2225,-

€ 2435,-

Red Cedar

€ 3095,-

€ 3335,-

€ 3615,-

Hemlock

€ 2495,-

€ 2735,-

€ 3015,-

Rugstraler

Zijstraler

Beenstraler

4 x 300 W

2 x 300 W

2 x 500 W

Rugstraler

Frontstraler

Beenstraler

3 x 300 W

2 x 500 W

1 x 500 W

Exclusive Four

Exclusive Five
Red Cedar

€ 3345,-

€ 3585,-

€ 3865,-

Hemlock

€ 2645,-

€ 2885,-

€ 3165,-

Hemlock

€ 2945,-

€ 3245,-

€ 3595,-

Red Cedar

€ 3795,-

€ 4095,-

€ 4445,-

4 personen

210 x 140 x 200 cm

10 dimbare stralers

Totaal vermogen: 3000 Watt

Canadese Red Cedar of Hemlock

Kleurlamp

Radio / MP3 / USB aansluiting

2 speakers

Automatische ventilatie

Werkt op stopcontact

Eenvoudige montage

2 jaar garantie op cabine

5 jaar garantie op stralers

4 personen

180 x 120 x 200 cm

8 dimbare stralers

Totaal vermogen: 2800 Watt

Canadese Red Cedar of Hemlock

Kleurlamp

Radio / MP3 / USB aansluiting

2 speakers

Automatische ventilatie

Werkt op stopcontact 

Eenvoudige montage

2 jaar garantie op cabine

5 jaar garantie op stralers

Exclusive Six

Exclusive Seven L
Ook verkrijgbaar in spiegelbeeld (R)

Kleurentherapie in uw infraroodsauna? Lees hier meer over op pagina 25.

Gehele Exclusive Serie
 Direct leverbaar!
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Healthvision™ Elite serie

Positie stralers

Positie stralers

Rugstraler

Frontstraler

Beenstraler

1 x 300 W

2 x 500 W

1 x 500 W

Rugstraler

Frontstraler

Beenstraler

2 x 300 W

2 x 500 W

1 x 500 W

Uitvoeringen

Uitvoeringen

Type Stralers

Magnesium Oxide

Full Spectrum

Duo Heater

Type Stralers

Magnesium Oxide

Full Spectrum

Duo Heater

Hemlock

€ 1495,-

€ 1615,-

€ 1755,-

Hemlock

€ 1695,-

€ 1845,-

€ 2020,-

Red Cedar

€ 1845,-

€ 1965,-

€ 2105,-

Red Cedar

€ 2195,-

€ 2345,-

€ 2520,-

1 persoon

110 x 100 x 198 cm

5 dimbare stralers

Totaal vermogen: 2100 Watt

Canadese Red Cedar of Hemlock

Kleurlamp

Radio / MP3 / USB aansluiting

2 speakers

Automatische ventilatie

Werkt op stopcontact 

Eenvoudige montage

2 jaar garantie op cabine

5 jaar garantie op stralers

1 persoon

100 x 100 x 198 cm

4 dimbare stralers

Totaal vermogen: 1800 Watt

Canadese Red Cedar of Hemlock

Kleurlamp

Radio / MP3 / USB aansluiting

2 speakers

Automatische ventilatie

Werkt op stopcontact 

Eenvoudige montage

2 jaar garantie op cabine

5 jaar garantie op stralers

Specificaties

Specificaties

Healthvision™

Dankzij het veelvuldig gebruik van glas biedt de Elite Serie een zeer ruimtelijke 

sauna ervaring.  Deze ruimtelijke ervaring is te danken aan de glazen zijwanden en 

grote glazen deuren. Het mooie design van deze serie past thuis in zelfs het meest 

 moderne interieur. 

De meeste modellen in de Elite Serie hebben een ergonomisch gevormde bank. Uw 

rug wordt dankzij deze vorm perfect ondersteund, iets waar mensen met  rugklachten 

vooral veel baat bij kunnen hebben. Net als in de Exclusive Serie heeft u ook in deze 

serie de keuze uit diverse stralers en houtsoorten. 

Elite Serie
Waarom deze serie bij u past.

• Veel gebruik van glas

• Mooi design voor in ieder interieur

• Een zeer ruimtelijke sauna beleving

• Ergonomisch gevormde banken

• Verkrijgbaar in twee houtsoorten

• Diverse soorten stralers mogelijk

• Eenvoudige montage

Elite Two

Elite One

Liever een sauna geheel op maat?
Ontdek de Custom Serie op pagina 20.
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Healthvision™ Elite serie

Positie stralers

Positie stralers

Positie stralers

Positie stralers

Rugstraler

Frontstraler

Beenstraler

3 x 300 W

2 x 500 W

1 x 500 W

Rugstraler

Frontstraler

Beenstraler

3 x 300 W

2 x 500 W

1 x 500 W

Rugstraler

Frontstraler

Beenstraler

3 x 300 W

2 x 500 W

1 x 500 W

Rugstraler

Zijstraler

Beenstraler

3 x 300 W

2 x 500 W

1 x 500 W

Uitvoeringen

Uitvoeringen

Uitvoeringen

Uitvoeringen

Type Stralers

Magnesium Oxide

Full Spectrum

Duo Heater

Type Stralers

Magnesium Oxide

Full Spectrum

Duo Heater

Type Stralers

Magnesium Oxide

Full Spectrum

Duo Heater

Type Stralers

Magnesium Oxide

Full Spectrum

Duo Heater

Specificaties

Specificaties

Specificaties

Specificaties

Hemlock

€ 2195,-

€ 2375,-

€ 2585,-

Red Cedar

€ 2795,-

€ 2975,-

€ 3185,-

Red Cedar

€ 2595,-

€ 2775,-

€ 2985,-

Hemlock

€ 1995,-

€ 2175,-

€ 2385,-

1 à 2 personen

130 x 100 x 198 cm

6 dimbare stralers

Totaal vermogen: 2400 Watt

Canadese Red Cedar of Hemlock

Kleurlamp

Radio / MP3 / USB aansluiting

2 speakers

Automatische ventilatie

Werkt op stopcontact 

Eenvoudige montage

2 jaar garantie op cabine

5 jaar garantie op stralers

2 à 3 personen

150 x 100 x 198 cm

6 dimbare stralers

Totaal vermogen: 2400 Watt

Canadese Red Cedar of Hemlock

Kleurlamp

Radio / MP3 / USB aansluiting

2 speakers

Automatische ventilatie

Werkt op stopcontact 

Eenvoudige montage

2 jaar garantie op cabine

5 jaar garantie op stralers

Elite Three

Elite Four

Red Cedar

€ 2995,-

€ 3175,-

€ 3385,-

Red Cedar

€ 2895,-

€ 3075,-

€ 3285,-

2 à 3 personen

150 x 100 x 198 cm

6 dimbare stralers

Totaal vermogen: 2400 Watt

Canadese Red Cedar

Kleurlamp

Radio / MP3 / USB aansluiting

2 speakers

Automatische ventilatie

Werkt op. stopcontact

Eenvoudige montage

2 jaar garantie op cabine

5 jaar garantie op stralers

2 à 3 personen

130 x 100 x 198 cm

6 dimbare stralers

Totaal vermogen: 2400 Watt

Canadese Red Cedar

Kleurlamp

Radio / MP3 / USB aansluiting

2 speakers

Automatische ventilatie

Werkt op stopcontact 

Eenvoudige montage

2 jaar garantie op cabine

5 jaar garantie op stralers

Elite Six

Elite Five
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Healthvision™ Infrarood Luxury Line

Waarom deze serie bij u past.

• Zeer luxe en elegante uitstraling

• Unieke full spectrum Quartz stralers

• Luxe LED verlichting met afstandsbediening

• Volledig van Abachi en Red Cedar hout

• Vloerverwarming

• Inclusief combi sauna model

Luxury Line
De Luxury Line biedt het absolute hoogtepunt in luxe. Het zijn voornamelijk de vele luxe 

standaard opties die deze sauna’s zo bijzonder maken. Vloerverwarming, een LED  verlichting 

met afstandsbediening, uitsluitend gebruik van hoogwaardige houtsoorten zoals Abachi 

en Red Cedar, full spectrum Quartz stralers, aux aansluiting voor muziek,  kortom een zeer 

 complete sauna boordevol extra’s. Als u van luxe en elegantie houdt hoeft u dus niet meer 

verder te zoeken.

In de Luxury Line kunt u ook kiezen voor de 180 Combi sauna: infrarood én een traditionele 

sauna  in één! 

LED verlichting

Luxe en elegantie

Quartz technologie
Pijnverlichting in spieren 

en gewrichten dankzij 

de dieptewerking van de 

unieke Quartz stralers. 

Deze full spectrum stralers 

benutten het gehele infra-

roodspectrum voor een 

zeer complete uitwerking 

op uw lichaam.

Dankzij het gebruik van uitsluitend hoog-

waardige materialen en technologiën is de 

Luxury Line de meest elegante in zijn soort. 

Deze lijn beschikt standaard over vele luxe 

extra’s zoals vloerverwarming, LED verlich-

ting achter de hoofdsteun bedienbaar met 

een afstandsbediening, muziek aansluiting 

met hittebestendige speakers en een prach-

tige afwerking met eerste klas Canadese Red 

Cedar. Als u van luxe houdt dan is de Luxury 

Line dus echt iets voor u.

De ultieme sfeermaker in alle kleuren van de regenboog. Deze LED strip 

zit netjes weggewerkt achter de rugleuning en geeft daarom een mooi 

indirect licht. U bedient de verlichting met een zeer luxe en uitgebreide 

 afstandsbediening. Omdat u iedere kleur in kunt stellen, kunt u de LED 

strip ook ge bruiken als kleurentherapie. Iedere kleur heeft een andere 

 uitwerking op uw gemoedstoestand. Kleurentherapie wordt vaak gebruikt 

om  winterdepressie tegen te gaan.
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Healthvision™ Luxury Line

€ 3595,-

€ 4595,-

Combi sauna: een infraroodsauna en 
een traditionele Finse sauna in één!

€ 4995,-

€ 3995,-

2 personen

130 x 110 x 190 cm

5  dimbare quartz stralers

Vloerverwarming van 80 Watt

Totaal vermogen: 2280 Watt

Binnenzijde Red Cedar en Abachi

Buitenzijde Red Cedar en Abachi

LED verlichting met afstandsbediening

Twee hittebestendige speakers

Aux aansluiting

Werkt op stopcontact (Plug & Play)

2 jaar garantie materiaal en constructie

5 jaar garantie op stralers

2 à 3 personen

150 x 110 x 190 cm

6  dimbare quartz stralers

Vloerverwarming van 80 Watt

Totaal vermogen: 2630 Watt

Binnenzijde Red Cedar en Abachi

Buitenzijde Red Cedar en Abachi

LED verlichting met afstandsbediening

Twee hittebestendige speakers

Aux aansluiting

Werkt op stopcontact (Plug & Play)

2 jaar garantie materiaal en constructie

5 jaar garantie op stralers

2 à 3 personen

140 x 140 x 190 cm

5  dimbare quartz stralers

Vloerverwarming van 80 Watt

Totaal vermogen: 2130 Watt

Binnenzijde Red Cedar en Abachi

Buitenzijde Red Cedar en Abachi

LED verlichting met afstandsbediening

Twee hittebestendige speakers

Aux aansluiting

Werkt op stopcontact (Plug & Play)

2 jaar garantie materiaal en constructie

5 jaar garantie op stralers

4 personen

180 x 140 x 190 cm

8  dimbare quartz stralers

Vloerverwarming van 80 Watt

Totaal vermogen: 3330 Watt

Optie: Finse sauna kachel 3,6 kW

Binnenzijde Red Cedar en Abachi

Buitenzijde Red Cedar en Abachi

LED verlichting met afstandsbediening

Twee hittebestendige speakers

Aux aansluiting

Aan te sluiten op stopcontact of 400 V

2 jaar garantie materiaal en constructie

5 jaar garantie op stralers

Specificaties

Specificaties

Specificaties

Specificaties

Luxury 130

Luxury 150

Luxury 140 H

Luxury 180 Combi
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Healthvision™ Infrarood Custom Serie

Waarom deze serie bij u past.

• Volledig op maat te maken

• Verschillende stralers mogelijk

• Vakwerk van de hoogste kwaliteit

• Volledig gefabriceerd in Nederland

• Uit te breiden als combisauna

• Ombouw naar buitensauna mogelijk

• Inbouw in badkamer mogelijk

• Snelle levertijd

Custom Serie
De infrarood Custom Serie serie is geheel op maat te maken en daardoor geschikt voor werkelijk 

iedere ruimte. Van schuin aflopend dak tot in een  ingewikkelde ruimte ingebouwd in een bad-

kamer; met deze serie is alles mogelijk op het gebied van maatwerk. 

De Custom Serie wordt met de hand gefabriceerd in Nederland. Een proces wat uitsluitend 

eerste klas vakwerk oplevert. U kunt deze infraroodsauna’s volledig naar eigen wens aanpassen. 

Van een andere deur tot een uitbreiding naar een combi-sauna (met traditionele kachel) of een 

buitensauna; alles is mogelijk. 

• Brons glazen deur veiligheidsglas van 60cm x 177cm

• Houten deurgreep en dorpel

• Bodem met binnenvloer

• Halogeenspots

• Binneninrichting en drie buitenzijdes van Red Cedar

• Ontluchtingsrooster in het plafond

• Buitenzijdes met terugvallende plint

• Buitenzijdes aan de bovenkant afgewerkt met Red Cedar plinten

• Hoeken aan de voorzijde inclusief afwerkprofielen

• Zitbanken van 45cm breed uit splintervrij en warmtewerend Red Cedar

Standaard in deze sauna’s

100

120

140

160

180

100

€ 3.895,-

€ 3.995,-

€ 4.095,-

€ 4.295,-

€ 4.595,-

120

€ 3.995,-

€ 4.095,-

€ 4.295,-

€ 4.495,-

€ 4.595,-

140

€ 4.095,-

€ 4.295,-

€ 4.595,-

€ 4.795,-

€ 4.995,-

160

€ 4.795,-

€ 4.995,-

€ 5.195,-

€ 5.495,-

€ 5.595,-

180

€ 5.095,-

€ 5.395,-

€ 5.995,-

€ 6.395,-

€ 6.795,-

CS100 CS150

CS180

CS180B CS180C CS180D

CS150B CS150H CS160H CS170

CS110 CS130 CS130H CS145H

Plattegronden standaard modellen
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Binnenmaat berekenen? 
 

De binnenmaat is de volledige breedte of  

diepte minus 13,6 cm (6,8 cm per wand).

100 x 100 x 195 cm

110 x 110 x 195 cm

130 x 100 x 195 cm

130 x 130 x 195 cm

145 x 145 x 195 cm

150 x 100 x 195 cm

150 x 120 x 195 cm

150 x 150 x 195 cm

160 x 160 x 195 cm

170 x 110 x 195 cm

180 x 100 x 195 cm

180 x 100 x 195 cm

180 x 120 x 195 cm

180 x 140 x 195 cm

CS100

CS110H

CS130

CS130H

CS145

CS150

CS150B

CS150H

CS160H

CS170

CS180

CS180B

CS180C

CS180D

€ 3.895,-

€ 4.095,-

€ 4.295,-

€ 4.795,-

€ 5.195,-

€ 4.895,-

€ 4.695,-

€ 5.295,-

€ 5.495,-

€ 5.295,-

€ 5.495,-

€ 5.095,-

€ 5.295,-

€ 5.995,-

Prijzen standaardmodellen

Recht model ombouwen tot hoekmodel
Helder glazen deur i.p.v. brons
Multiplex per m2

Tegelklaar maken per m2

Isoleren per m2

Red Cedar per m2

1 zijde schuinmaken
2 zijdes schuinmaken
+ 10 cm per zijde
Kozijn door laten steken t.b.v tegelen
Van binnenuit opbouwbaar maken

490,-
0,-

60,-
100,-

60,-
100,-
490,-

1.200,-
150,-
175,-
250,-

 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€
€
€
€
€
€

€ 
€ 
€
€ 
€
€
€
€
€

+ 30%
120,-
120,-
120,-

75,-
30,-
25,-
10,-
50,-                                                                                    

420,-

Geschikt maken voor buiten
Sauna zonder bodem, met dorpel
Sauna zonder bodem, zonder dorpel
Afwerkplaat op het dak
Leunstok inclusief twee klossen
Rek voor rugstraler, per straler
Rek voor overige stralers, per straler
Schakelaar per straler
Extra straler inbouwen
Besturing inclusief drukknop voor openbaar gebruik

Uitbreidingen en opties

Prijzen maatwerk

Breedte

Di
ep

te



Alles is mogelijk
               in de Healthvision Custom serie.

Healthvision™ 2322

Healthvision™ Referenties Custom Serie
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Healthvision™ Accessoires

Haal de gezonde zeelucht naar uw infraroodsauna 

met deze ultrasone zoutvernevelaar. De 

zoutvernevelaar zorgt voor een vochtige nevel met 

een gezonde concentratie aan zout. Het inhaleren 

van deze zoutnevel leidt tot betere bevochtiging en 

doorbloeding van het slijmvlies in de luchtwegen. Dit 

zorgt voor de oplossing van slijm en de remming van 

ontstekingen. Vastzittend slijm in de luchtwegen maar 

ook binnengedrongen ziekteverwekkers, schadelijke 

stoffen of allergenen kunnen na het inhaleren beter 

afgevoerd worden. Chronische longpatiënten hoeven 

niet meer speciaal naar de zee of zoutgrotten, met 

deze zoutvernevelaar hoeven ze zelfs de deur niet 

meer uit! Kortom: een zoutvernevelaar biedt een zeer 

effectieve bijdrage aan gezonde luchtwegen. 

SOLAIR 103

• Voor infraroodsauna’s tot 
ca. 2 m3

• Verbruik: 28 Watt per uur
• Afmeting: 14 x 11 cm
• 600 ml reservoir
• Aansluiting op 230 V
• Met afstandsbediening

SOLAIR 104

• Voor infraroodsauna’s en 
sauna’s tot ca. 4 m3

• Verbruik: 38 Watt per uur
• Afmeting: 15 x 12 cm
• 600 ml reservoir
• Aansluiting op 230 V
• Met afstandsbediening

€ 760,- € 920,-

Geweldig voor uw luchtwegen

Ontdek de zoutvernevelaar

Deze zes etherische oliën verspreiden hun 

aroma zeer gelijkmatig dankzij een speciale 

spons. Deze spons activeert de olie en zorgt 

voor een zeer lange levensduur. Als u hem 

niet meer goed ruikt dan draait u de deksel 

er op, zet hem een uur op zijn deksel en 

hij is dankzij de activerende werking van de 

spons weer zo goed als nieuw!

€ 49,-

€ 299,-

Het is al jaren bekend dat licht van grote invloed 

kan zijn op de gemoeds toestand. Veel mensen 

hebben jaarlijks last van een  winterdepressie 

omdat alles in de winter grijs en grauw oogt. 

Inmiddels is gebleken dat iedere kleur unieke 

stimulerende eigenschappen heeft. Iedere 

kleur heeft dus een bepaalde uitwerking op uw 

 gemoedstoestand. Deze professionele kleuren-

therapie produceert dankzij 609 individuele 

LED’s een intens lichtbad dat in te stellen is 

in iedere kleur van de regenboog. De moge-

lijkheden zijn dus eindeloos!

Dankzij de ergonomische vorm van 

deze rugleuning kunt u nu op iedere 

 gewenste plek in uw sauna achterover 

leunen en volledig ondersteund worden. 

De  rugleuning beschikt over extra ‘grip 

steunen’ zodat hij altijd op zijn plek blijft 

staan. Een absolute must, zeker voor in de 

grotere sauna’s en infrarood.

€ 16,- per stuk

Rugleuning

Aromatherapie Eucalyptus
Verkoelend en verfrissend. 

Heeft een zeer positieve 

 invloed op de luchtwegen en 

helpt bij astma, bronchitis, 

koorts en griep. 

Dennen
Versterkend. Goed tegen 

slapeloosheid, bronchitis en 

voorhoofdsholteontsteking. 

Rozemarijn
Werkt verkwikkend en op-

wekkend. Heeft een gunstige 

werking op de hersenen en 

met name het geheugen.

Refreshing Mint
Verfrissend en heilzaam. 

 Neutraliseert tabaksgeur en 

kalmeert de zenuwen.

Orange Lemon
Werkt rustgevend, kalme rend 

en heeft een vredelie vende 

uitwerking. 

Lavendel
Werkt ontspannend en rust-

gevend op lichaam en geest. 

Bevordert de nachtrust. 

Kleurentherapie
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Healthvision™ Finse Sauna

Ontdek de Finse sauna
Iedereen is er wel eens in geweest of heeft er over gehoord; de traditionele 

Finse sauna. Heerlijk genieten van de warmte, zittend of liggend op houten 

banken met diverse hoogtes. Om het meeste uit een Finse sauna te halen, 

is het belangrijk om goed te weten hoe deze gebruikt moet worden.

De Finse sauna is in feite een  hulpmiddel om ervoor te zorgen dat uw 

 lichaam snel opwarmt. De temperatuur van de lucht in de sauna is dan ook 

erg hoog, soms tot wel 90 graden Celcius. Hoe vochtiger de lucht in de sau-

na is, hoe sneller uw lichaam de warmte opneemt. U kunt de lucht  vochtiger 

maken door water, vaak gemengd met een lekker ruikende  etherische olie, 

over de stenen van de kachel te gieten. 

Het opwarmen alleen is slechts een onderdeel van de saunagang zoals u 

hier rechts in het stappenplan kunt lezen. Afkoelen is minstens zo belang-

rijk om een echt gevoel van welbehagen te creëren. En het belangrijkste? 

Rusten, héérlijk rusten..

• Werkt ontspannend

• Verhoogt de hartprestatie

• Goed voor de doorbloeding

• Vertraagt veroudering van de huid

• Afscheiding van vuil door transpiratie

• Geeft gevoel van welbehagen

Zorg dat u voor en tijdens het sauna gebruik goed drinkt. Te weinig vocht in 

het lichaam kan hoofdpijn veroorzaken. Zorg er ook voor dat u goed afkoelt. 

Het is misschien niet altijd even aangenaam, maar als u echt het  volledige 

rustgevende gevoel wilt, hoort dit er echt bij. Slecht afkoelen kan  tevens 

warmtestuwing veroorzaken in uw lichaam.

Voordelen van de Finse saunaBelangrijke tips

Stap 1 - Douchen

Een saunagang begint altijd met een warme 

douche. Hygiëne is erg belangrijk. 

Stap 2 - Afdrogen

Dit moet worden gedaan om straks in de 

sauna de hete lucht op de huid te kunnen 

toelaten. Als u nat de sauna in zou gaan dan 

wordt het zweten tegengegaan. 

Stap 3 - Warm voetenbad (5 tot 10 minuten)

Door het warme water wordt het bloed in de 

voeten op een hogere temperatuur gebracht 

en wordt daarmee het lichaam voorbereid 

op de sauna. Daarnaast worden ook de 

haarvaten via het zenuwstelsel verwijd.

Stap 4 - Sauna (6 tot 15 minuten)

De minimale saunaduur is 6 minuten zodat 

de poriën kunnen openen en de zweetklieren 

hun werk kunnen doen. De maximaal 

aanbevolen tijd is 15 minuten waarvan de 

laatste 2 minuten zittend moeten worden 

doorgebracht om duizeligheid te voorkomen. 

Stap 5 - Koud luchtbad (1 tot 5 minuten)

Het koude luchtbad kunt u het beste nemen 

in de buitenlucht gedurende één of enkele 

minuten. De longen staan dan klaar om volop 

zuurstof op te nemen.

Stap 6 - Koud afspoelen (zo mogelijk 

dompelbad)

Het beste kunt u een koude douche nemen 

of een tuinslang met koud water gebruiken. 

Begin bij uw linkervoet en werk dan langzaam 

omhoog. Nadat al het zweet afgespoeld is 

kunt u een koud dompelbad nemen of een 

stortemmer met koud water gebruiken om af 

te koelen. Het is erg belangrijk dat er goed 

afgekoeld wordt om warmtestuwing in het 

lichaam te voorkomen!

Stap 7 - Warm voetenbad (5 tot 10 minuten)

Een saunagang eindigt altijd weer met 

een warmvoetenbad. Het afgekoelde 

lichaam wordt zo geleidelijk op aangename 

temperatuur gebracht. De warmte trekt in 

het lichaam omhoog. 

Als u tijdens het voetenbad weer begint te 

zweten dan moet u beslist punt 6 en punt 

7 herhalen. Dit is in verband met mogelijke 

warmtestuwing.

Stap 8 - Rust

Voordat u de saunagang weer herhaalt is het 

belangrijk dat u goed uitrust. We raden aan 

om tijdens het rusten goed te drinken zodat 

uw vochtniveau goed op peil blijft. 

Stappenplan gebruik Finse sauna
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Healthvision™ Massief Serie

Deze super degelijke Finse sauna’s zijn in prijs-kwaliteit verhouding de beste in zijn soort. 

Door de massieve planken een zeer degelijke sauna die een leven lang mee gaat. Deze 

sauna’s zijn zowel verkrijgbaar in binnen- als buitensauna en zijn geheel op maat te maken. 

Omdat ze van binnenuit zijn op te bouwen kunnen ze zeer nauwkeurig in bestaande ruimtes 

worden ingebouwd. 

Er is naast de diverse opties van het maatwerk ook een keuze uit twee verschillende soorten 

interieurs.

De Healthvision Serie is standaard opgebouwd 

uit 1e klas Nordisch Fichte hout. De natuurlijke 

eigenschappen van dit hout zorgen ervoor dat 

de grote schommelingen in temperatuur en 

vochtigheid geen nadelige effecten hebben op 

de stabiliteit en levensduur van de sauna. De 

banken zijn gemaakt van espenhout. Dit hout 

splintert niet en warmt minder snel op dan 

andere houtsoorten waardoor het erg prettig is 

om op te zitten of liggen.

Al het hout dat wij gebruiken in onze sauna’s 

is gekapt in FSC-bossen. Dat wil zeggen dat de 

bossen goed beheert worden en het kappen van 

de bomen in balans is met de natuur. Er worden 

nieuwe bomen geplant dus van ontbossing is 

geen sprake.

Espen Nordisch Fichte

Massief Serie

Houtsoorten

De voordelen van de massief serie.

• Traditionele robuuste finse sauna

• Eerste klas Nordisch Fichte hout

• Massief hout voor degelijke constructie

• Beste prijs-kwaliteit verhouding

• Maatwerk mogelijk

• Lange levensduur

• Verschillende interieurs

De gleufpaalconstructie zorgt er 

voor dat maximale stevigheid wordt 

behouden terwijl er minimaal ver-

lies is aan ruimte. Deze constructie 

maakt het tevens mogelijk om de 

sauna van binnen uit op te bouwen.

Gleufpaal

Geen huis of tuin is hetzelfde dus dat geldt ook voor de ruimte waar 

de sauna komt te staan. Om alles perfect aan te laten sluiten bij de 

bestaande ruimte is maatwerk nodig. Healthvision is specialist op het 

gebied van maatwerk. Kort gezegd is eigenlijk alles mogelijk. Om u een 

indicatie te geven van de prijs vindt u bij ieder type sauna een tabel 

waar u de prijs kunt vinden van de verschillende afmetingen. Onder 

de tabel vindt u een overzicht met mogelijkheden en de meerprijs 

hiervan. U kunt u natuurlijk ook altijd laten adviseren bij een van onze  

verkooppunten.

Maatwerk

Naast de vele mogelijkheden in maatwerk, heeft u ook de keuze 

uit twee verschillende interieurs. Standaard is de sauna uitgerust 

met het Classic interieur en tegen een meerprijs kunt u het 

interieur upgraden naar het Exclusive interieur. Het Exclusive 

interieur heeft rond afgeschaafde banken. De rugleuning is 

ronder en bestaat uit 5 delen in plaats van de 2 delen. Daarnaast 

zit er een luxe kachelbescherming in. Beide interieurs kunt u 

natuurlijk nog uitbreiden met vele extra’s, zoals een LED-strip 

achter de leuning of diverse accessoires.

Interieur soorten

Classic Exclusive

• Uiterst stevig en duurzaam dankzij stevige 

mes- en groef verbinding

• Uitsluitend gebruik van eerste klas Nordisch 

Fichte hout

• Gaat een leven lang mee!

Constructie
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Healthvision™ Massief binnensauna’s

Waarom deze serie bij u past.

• Traditionele robuuste Finse sauna

• Wordt standaard van binnenuit opgebouwd

• Zeer compleet opgeleverd

• Geheel op maat te maken

• Eerste klas Nordisch Fichte hout

• Beste prijs-kwaliteit verhouding

• Lange levensduur

Binnensauna Massief
Deze sauna’s worden precies gebouwd zoals de Finnen dat al eeuwen doen. Massieve dikke 

balken van Nordisch Fichte hout geven de sauna het échte traditionele Finse sauna gevoel. 

Dankzij de verbeterde hoeken nemen ze minder ruimte in beslag, waardoor deze sauna’s 

perfect geschikt zijn als inbouwsauna.

De massief serie is zeer robuust en qua prijs-kwaliteit verhouding niet te overtreffen. 

Deze sauna’s worden standaard helemaal compleet opgeleverd, inclusief alle extra’s zoals 

 verlichting en kachel bescherming. Keuze uit verschillende interieurs is mogelijk.

• 44 mm massief 1e klas Nordisch Fichte hout

• Geharde brons glazen deur

• 60cm brede Espen banken

• Rugleuning in Espen hout

• Vloerroosters

• Lamp met lampenscherm

• Onderbankafdichting

• Hoofdsteunen

• Verschillende interieur stijlen mogelijk

• Europees Fabrikaat

• Standaard modellen uit voorraad leverbaar

• Ook in spiegelbeeld leverbaar

• 2 jaar volledige garantie

Standaard in deze sauna’s

SK100

SK700

SK500 HSK200

SK800SK600 H

SK300

SK900

SK700 H

SK400

SK1000

SK 800 H

SK500SK400 H

SK 900 H

SK600

130 x 100 x 203 cm
160 x 100 x 203 cm
130 x 160 x 203 cm
190 x 130 x 203 cm
190 x 130 x 203 cm
190 x 160 x 203 cm
190 x 160 x 203 cm
190 x 190 x 203 cm
190 x 190 x 203 cm
220 x 190 x 203 cm
220 x 190 x 203 cm
220 x 220 x 203 cm
220 x 220 x 203 cm
250 x 190 x 203 cm
250 x 190 x 203 cm
280 x 190 x 203 cm

   B   x   D   x  H

SK100
SK200
SK300
SK400
SK400H
SK500
SK500H
SK600
SK600H
SK700
SK700H
SK800
SK800H
SK900
SK900H
SK1000

€ 1.745,-
€ 1.895,-
€ 2.145,-
€ 2.395,-
€ 2.545,-
€ 2.545,-
€ 2.695,-
€ 2.695,-
€ 2.845,-
€ 2.895,-
€ 3.045,-
€ 3.095,-
€ 3.245,-
€ 3.395,-
€ 3.545,-
€ 3.695,-

100 cm

130 cm

160 cm

190 cm

220 cm

250 cm

280 cm

310 cm

340 cm

370 cm

400 cm

100 cm

€ 1.750 

€ 1.810

€ 1.925

€ 2.275

€ 2.570

€ 2.860

€ 2.920

€ 3.035

€ 3.035

€ 3.210

€ 3.270

130 cm

€ 1.745

€ 2.040

€ 2.145

€ 2.800

€ 2.860

€ 3.035

€ 3.270

€ 3.330

€ 3.505

€ 3.740

€ 4.030

160 cm

€ 1.895

€ 2.450

€ 2.860

€ 2.920

€ 3.035

€ 3.270

€ 3.505

€ 3.795

€ 4.150

€ 4.500

€ 4.850

190 cm

€ 2.275

€ 2.395

€ 2.545

€ 2.845

€ 3.270

€ 3.795

€ 4.030

€ 4.440

€ 4.850

€ 5.260

€ 5.670

220 cm

€ 2.570

€ 2.980

€ 3.210

€ 2.895 

€ 3.095

€ 4.150

€ 4.615

€ 5.085

€ 5.550

€ 6.020

€ 6.490

250 cm

€ 2.860

€ 3.155

€ 3.445

€ 3.395

€ 4.150

€ 4.675

€ 5.200

€ 5.725

€ 6.255

€ 6.780

€ 7.305

280 cm

€ 2.920

€ 3.505

€ 3.795

€ 3.695

€ 4.615

€ 5.200

€ 5.785

€ 6.370

€ 6.955

€ 7.540

€ 8.125

310 cm

€ 2.980

€ 3.505

€ 3.795

€ 4.440

€ 5.085

€ 5.725

€ 6.370

€ 7.015

€ 7.660

€ 8.300

€ 8.945

330 cm

€ 3.035

€ 3.505

€ 4.150

€ 4.850

€ 5.550

€ 6.255

€ 6.955

€ 7.660

€ 8.360

€ 9.060

€ 9.705

370 cm

€ 3.210

€ 3.740

€ 4.495

€ 5.260

€ 6.020

€ 6.780

€ 7.540

€ 8.300

€ 9.060

€ 9.765

€10.525

400 cm

€ 3.270

€ 4.030

€ 4.850

€ 5.025

€ 5.495

€ 7.425

€ 8.010

€ 8.830

€ 9.820

€10.875

€11.225

131

10
1

10
1

161 131

16
1

191

13
1

191

16
1

191

19
1

281

19
1

191

13
1

221

19
1

221

22
1

251

19
1

191

16
1

191

19
1

221

19
1

221

22
1

251

19
1

Plattegronden standaardmodellen

Binnenmaat berekenen? 
De binnenmaat is de volledige breedte of diepte van 

de sauna minus 16 cm (8 cm per wand).

Houd rekening met de extra dikte van de daklijst die nog bij de buitenmaat komt. De totale extra dikte bedraagt 3,6 cm (1,8 cm per daklijst).

Prijzen standaardmodellen
Prijzen maatwerk

Hoekinstap

Afschuining van het dak

Afschuining van twee dakdelen

Verhoging sauna per 13 cm

Houten vloer per m2

Schuin aflopende wand

250,-

390,-

590,-

3%

50,-

590,-

€ 

€ 

€  

+

€  

€  

€ 

€ 

€

€

  € 

490,-

350,-

50,-

13,-

120,-

Thermo raam 160 x 40 cm inclusief kozijn (panorama)

Thermo raam 82 x 56 cm inclusief kozijn

Gleufpaal per meter

44 mm balk per meter

Exclusief interieur per meter

Uitbreidingen en opties

Breedte

Di
ep

te



Healthvision™ 3332

Healthvision™ Massief buitensauna’s

Waarom deze serie bij u past.

• Keuze tussen punt- of platdak

• Ingebouwde omkleedruimte mogelijk

• Zeer flexibel in maatwerk

• Eerste klas Nordisch Fichte hout

• Massief hout voor robuuste constructie

• Beste prijs-kwaliteit verhouding

• Zeer compleet geleverd

Buitensauna Massief
Door uitsluitend gebruik van massieve eerste klas Nordisch Fichte planken is de massief serie 

zeer geschikt als buitensauna. Deze robuuste constructie is iedere storm de baas. 

De sauna is uit te rusten met een handig voorportaal die u bijvoorbeeld als omkleedruimte 

kunt gebruiken. Qua maatwerk is alles mogelijk, u zou ook het dak kunnen doortrekken zodat 

deze kan dienen als een afdak. Laat uw fantasie de vrije loop! Ook in de buitensauna’s van de 

Massief Serie hebt u keuze uit verschillende interieurs.

• 44 mm massief 1e klas Nordisch Fichte hout

• Platdak inclusief EPDM en afwater goot

• Puntdak inclusief dakshingels

• Geïmpregneerde ondervloer

• Nordisch Fichte houten binnenvloer

• Thermopane deur in brons glas

• 60cm brede Espen banken

• Rugleuning in Espen hout

• Vloerroosters

• Lamp met lampenscherm

• Onderbankafdichting

• Hoofdsteunen

• Europees fabrikaat

• 2 jaar volledige garantie

Standaard in deze sauna’s

130 x 100 x 230 cm

160 x 100 x 230 cm

130 x 160 x 230 cm

190 x 130 x 230 cm

190 x 160 x 230 cm

190 x 190 x 230 cm

220 x 190 x 230 cm

220 x 220 x 230 cm

250 x 190 x 230 cm

280 x 190 x 230 cm

  B   x   D   x   H  

SK101

SK201

SK301

SK401

SK501

SK601

SK701

SK801

SK901

SK1001

€ 2.695,-

€ 2.895,-

€ 3.095,-

€ 3.395,-

€ 3.695,-

€ 3.995,-

€ 4.195,-

€ 4.695,-

€ 4.795,-

€ 4.995,-

SK100 SK200 SK300 SK400 SK500 SK600

SK700 SK800 SK900 SK1000

Plattegronden standaardmodellen

168

13
8

90

Dakoverstek

13
8

90

198

Dakoverstek

13
8

90

198

Dakoverstek

228

16
8

90

Dakoverstek

228

19
8

90

Dakoverstek

228

22
8

90

Dakoverstek

258

22
8

90

Dakoverstek

258

25
8

90

Dakoverstek

288

22
8

90

Dakoverstek

318

22
8

90

Dakoverstek

Binnenmaat 
berekenen? 
De binnenmaat is de 
breedte of diepte minus 
51 cm (25,5 cm per 
wand plus dakoverstek). 
Zo is bijvoorbeeld de 
binnenmaat van de 
SK600 177 x 177 cm. 
Dakoverstek voorzijde 
bedraagt 90 cm.

Prijzen standaardmodellen

100 cm

130 cm

160 cm

190 cm

220 cm

250 cm

280 cm

310 cm

340 cm

370 cm

400 cm

100 cm

€ 2.580

€ 2.700

€ 2.870

€ 3.445

€ 3.345

€ 4.250

€ 4.310

€ 4.420

€ 4.535

€ 4.710

€ 4.825

130 cm

€ 2695

€  2.985

€ 3095

€ 4.135

€ 4.250

€ 4.480

€ 4.765

€ 4.880

€ 5.110

€ 5.570

€ 5.975

160 cm

€ 2895

€ 3.615

€ 4.250

€ 4.305

€ 4.535

€ 4.825

€ 5.115

€ 5.630

€ 6.150

€ 6.665

€ 7.180

190 cm

€ 3.385

€ 3395

€ 3695

€ 3995

€ 4.535

€ 4.825

€ 5.110

€ 5.630

€ 6.145

€ 6.665

€ 7.180

220 cm

€ 3.845

€4.420

€5.110

€ 4195

€ 4695

€ 6.145

€ 6.835

€ 7.525

€ 8.215

€ 8.905

€ 9.540

250 cm

€ 4.250

€4.650

€5.110

€ 4795

€ 6.145

€ 6.895

€ 7.700

€ 8.445

€ 9.195

€ 9.995

€ 9.539

280 cm

€ 4.310

€ 5.110

€ 5.630

€ 4995

€ 6.835

€ 7.700

€ 8.560

€ 9.365

€10.230

€11.095

€11.955

310 cm

€ 4.365

€ 5.170

€ 5.630

€ 6.605

€ 7.525

€ 8.445

€ 9.365

€10.345

€11.265

€12.185

€13.160

330 cm

€ 4.535

€ 5.400

€ 6.145

€ 7.180

€ 8.215

€ 9.195

€10.230

€11.265

€12.300

€13.335

€14.370

370 cm

€ 4.420

€ 5.570

€ 6.665

€ 7.755

€ 8.905

€ 9.995

€11.090

€12.185

€13.335

€14.425

€15.520

400 cm

€ 4.825

€ 5.975

€ 5.180

€ 8.390

€ 9.540

€10.745

€11.840

€12.990

€14.485

€15.980

€16.495

Prijzen maatwerk

Hoekinstap

70 mm massief i.p.v. 44 mm massief

Verhoging sauna per 13 cm

1 meter extra voor- of zijportaal

2 meter extra voor- of zijportaal

Houten vloer per m2

Thermo raam 160 x 40 cm inclusief kozijn

Thermo raam 82 x 56 cm inclusief kozijn

300,-

45%

3%

35%

40%

50,-

390,-

260,-

€ 

+

+

+

+

€ 

€ 

€

€

€ 

€

€ 

€ 

€

120,-

150,-

50,-

50,-

40,-

13,-

Exclusief interieur per meter

Extra dakoverstek per m2

EPDM incl. lijm per m2

Dakdoorvoer

Gleufpaal per meter

44 mm balk per meter

Uitbreidingen en opties

Maatvoering is op basis van een gleufpaalconstructie. Bij een blokhutconstructie moet u rondom 19,4 cm extra rekenen.

Breedte

Di
ep

te



Healthvision™

Healthvision™ Referenties Massief Serie
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De mooiste binnen en buitensauna’s, 

                         in de Healthvision Massief serie.



Healthvision™ 3736

Healthvision™ Paneel sauna’s

De Paneel Serie is geheel gefabriceerd in onze eigen fabriek in Nederland. Dankzij de perfecte 

afwerking, wat getuigd van echt Nederlands vakmanschap, hebben de paneelsauna’s 

een zeer luxe uitstraling. Door de paneelconstructie is de sauna eenvoudig te voorzien van 

infraroodstralers in de wanden, waardoor de sauna uit te breiden is tot een combi sauna. 

U beschikt over een ruime keuze in houtsoorten zoals Abachi, Red Cedar, Nordisch Fichte of 

Espen. Daarnaast kunt u uw sauna nog verder personaliseren door te kiezen uit de verschillende 

soorten steenstrips. 

Paneel Serie Waarom deze serie bij u past.

• Met de hand gemaakt in Nederland

• Zeer luxe uitstraling

• Vakmanschap

• Glazen wanden mogelijk

• Vele houtsoorten mogelijk

• Eenvoudig uit te breiden tot combi sauna

• Alles mogelijk qua maatwerk

• Personalisatie met steenstrips en hout

Abachi

Espen

Canadese Red Cedar

Nordisch Fichte

Espen. Espenhout is noestvrij, splintert niet 

en warmt minder snel op dan andere hout-

soorten waardoor het erg prettig is om op te 

zitten of liggen. Om deze reden worden de 

banken meestal vervaardigd uit espenhout.

 

Abachi. Net zoals espen hout, warmt dit 

hout minder snel op dan andere houtsoorten 

waardoor het wordt gebruikt voor de  banken. 

Ook abachi hout is noestvrij, splintert niet 

en is qua kleur iets donkerder en geler dan 

 espen. Abachi is alleen te gebruiken in het 

interieur

 

Red Cedar. De heerlijke geur van dit hout 

zorgt voor die typische saunageur. Het hout 

heeft daarnaast natuurlijke anti-bacteriële  

eigenschappen, werkt niet en weerkaatst 

infraroodstraling. Deze laatste eigen-

schap maakt dit hout ook ideaal voor een 

 combinatie sauna met infraroodstralers. 

 

Nordisch Fichte. De natuurlijke eigenschap-

pen van dit hout zorgen ervoor dat de 

grote schommelingen in temperatuur en 

 vochtigheid geen nadelige effecten hebben 

op de stabiliteit en levensduur van de sauna. 

Al het hout dat wij gebruiken in onze sauna’s 

is gekapt in FSC-bossen. Dat wil zeggen dat de 

bossen goed beheert worden en het kappen 

van de bomen in balans is met de natuur.

De panelen bestaan uit twee houten schroten 

van 12 mm dik met daartussen een isolatie 

van steenwol. De isolatiewaarde van steen-

wol is te vergelijken met glaswol. Omdat de 

dikte van de schroten mee valt ten opzichte 

van een massief sauna, is het minder duur 

om een paneel sauna aan de binnenzijde uit 

te rusten met een duurdere houtsoort.

Constructie panelen

Verschillende interieurs

Houtsoorten

Standaard interieur

• 2-delige rugleuning

• Rechte banken van 56 cm breed

• 3-delige kachelbescherming

• Verlichting met halogeen spots

Luxe interieur (15% meerprijs)

• 3-delige rugleuning 

• Afgeronde banken van 61 cm breed

• Volledige kachelbescherming

• Verlichting door twee Harvia RVS 

saunalampen. 
Luxe interieur met extra infrarood stralersStandaard interieur



Healthvision™ 3938

Healthvision™ Paneel Classic

Waarom deze serie bij u past.

• Met de hand gemaakt in Nederland

• Zeer luxe uitstraling

• Zeer geschikt voor professioneel gebruik

• Eenvoudig uit te breiden tot combi sauna

• Vele houtsoorten mogelijk

• Alles mogelijk qua maatwerk

Paneel Classic
Deze in Nederland gefabriceerde sauna straalt echte klasse uit dankzij de luxe afwerking. Om 

deze reden is deze sauna tevens zeer geschikt voor professioneel gebruik. Wees niet verbaasd 

als u een van deze sauna’s tegen komt in een luxe hotel of wellness centre.

De sauna is gemakkelijk uit te breiden als combi sauna dankzij de paneelconstructie. Door de 

ruime keuze in houtsoorten en afwerking kunt u werkelijk alle kanten op. Maatwerk is mogelijk 

en tegen een kleine meerprijs kan de sauna ook van binnenuit worden opgebouwd.

• Brons veiligheidsglazen deur met houten deurgreep

• 3 afgeronde ligbanken van Abachi hout, 56cm breed

• Binneninrichting van Nordische Fichte hout (andere houtsoort is mogelijk)

• 3 buitenzijdes van Nordisch Fichte hout (andere houtsoort is mogelijk)

• 1 buitenzijde van multiplex

• 2 hoofdsteunen van Abachi hout

• 2-lats rugleuningen van Abachi hout

• Kachelbescherming

• Onderbankafdichting van Abachi hout

• Sauna sfeerverlichting met fitting en siliconenkabel

• Kabeldoorvoer in de wand achter de kachel

• Verschillende interieurs mogelijk

Standaard in deze sauna’s

PC500H PC600

PC700 PC700H PC800 PC800H PC900

PC500PC100 PC200 PC300 PC400

130 x 130 x 210 cm
150 x 130 x 210 cm
150 x 150 x 210 cm
160 x 160 x 210 cm
185 x 155 x 210 cm
185 x 155 x 210 cm
210 x 160 x 210 cm
210 x 175 x 210 cm
210 x 175 x 210 cm
275 x 210 x 210 cm
275 x 210 x 210 cm
300 x 210 x 210 cm

   B  x   D   x   H
PC100
PC200
PC300 
PC400
PC500
PC500H
PC600
PC700
PC700H
PC800
PC800H
PC900

Binnenzijde geheel van Red Cedar of Espen

Buitenzijde geheel van Red Cedar of Espen

Zowel binnen als buitenzijde geheel van Red Cedar of Espen

Multiplex per m2

Tegelklaar maken per m2

Red Cedar afwerking per m2

Espen afwerking per m2

1 zijde schuin maken

2 zijdes schuin maken

+ 10 cm per zijde

Kozijn door laten steken t.b.v. betegelen

Van binnenuit opbouwen

+ 20%

+ 15%

+ 35%

60,-

100,-

100,-

100,-

490,-

1.200,-

150,-

175,-

200,-

€

€ 

€ 

€

€ 

€ 

€

€

 €

€

€

€ 

€  

€ 

€ 

€

0,-

+ 15%

+ 50%

+ 60%

50,-

75,-

90,-

120,-

75,-

290,-

Heldere glazen deur

Luxe interieur

Buitensauna, Fichte hout binnen, Red Cedar buiten

Buitensauna, zowel binnen als buiten Red Cedar

EPDM inclusief lijm per m2

Verhogen naar 220cm per strekkende meter

Verhogen naar 230 per strekkende meter

Sauna dorpelloos

Houten vlonder van Abachi per m2

Hoekinstap

€ 3.295,-
€ 3.395,-
€ 3.495,-
€ 3.495,-
€ 3.795,-
€ 3.995,-
€ 3.995,-
€ 4.095,-
€ 4.295,-
€ 4.795,-
€ 4.995,-
€ 5.195,-

130

13
0

150

13
0

150

15
0

160

16
0

185

15
5

185

15
5

210

16
0

210

17
5

210

17
5

275

21
0

275

21
0

300

21
0

Plattegronden standaard modellen

Prijzen standaardmodellen

Binnenmaat berekenen? De binnenmaat is de volledige breedte of diepte minus 13,6 cm (6,8 cm per wand).

Uitbreidingen en opties

Prijzen maatwerk

130

150

170

190

210

230

260

300

130

€ 3.295,-

€ 3.395,-

€ 3.495,-

€ 3.595,-

€ 3.795,-

€ 3.995,-

€ 4.095,-

€ 4.295,-

150

€ 3.395,-

€ 3.495,-

€ 3.595,-

€ 3.595,-

€ 3.795,-

€ 4.095,-

€ 4.195,-

€ 4.495,-

170

€ 3.695,-

€ 3.795,-

€ 3.895,-

€ 3.995,-

€ 4.095,-

€ 4.295,-

€ 4.495,-

€ 4.695,-

190

€ 3.795,-

€ 3.895,-

€ 4.095,-

€ 4.195,-

€ 4.295,-

€ 4.395,-

€ 4.495,-

€ 4.795,-

210

€ 3.895,-

€ 3.995,-

€ 4.095,-

€ 4.195,-

€ 4.395,-

€ 4.495,-

€ 4.895,-

€ 5.295,-

230

€ 4.095,-

€ 4.095,-

€ 4.195,-

€ 4.295,-

€ 4.495,-

€ 4.895,-

€ 5.195,-

€ 5.395,-

260

€ 4.195,-

€ 4.295,-

€ 4.495,-

€ 4.595,-

€ 4.795,-

€ 4.995,-

€ 5.395,-

€ 5.895,-

300

€ 4.495,-

€ 4.595,-

€ 4.695,-

€ 4.895,-

€ 5.195,-

€ 5.495,-

€ 5.595,-

€ 6.395,-

Breedte

Di
ep

te

* Red Cedar uitvoering



Healthvision™ 4140

Healthvision™ Paneel Exclusive

Waarom deze serie bij u past.

• Zeer professioneel design

• Ruimtelijke sauna ervaring

• Alles mogelijk qua maatwerk

• Veel gebruikt als inbouw sauna

• Luxe afwerking

• Meest exclusieve Finse sauna

• Ook voor professioneel gebruik

Paneel Exclusive
De Pro Line is de meest luxe Finse sauna in ons assortiment. Veel gebruik van glas, mooie 

steenstrips op de achterwand, uitsluitend eerste klas houtsoorten en sfeervolle spotjes in het 

plafond zorgen voor een zeer professionele uitstraling. Deze kenmerken in combinatie met 

eerste klas Nederlands vakmanschap zorgen door een verbluffend eindresultaat. 

Ook in deze serie is alles mogelijk qua maatwerk, uitbreidingen en personalisatie. Laat u bij 

een van onze verkooppunten informeren over de vele mogelijkheden.

• Voorwand geheel uit helder gehard glas zonder dorpel

• Houten deurknop

• 3 ligbanken van Abachi hout, 56cm breed

• Binneninrichting in Canadees Red Cedar (andere houtsoort is mogelijk) 

• De achterwand van steenstrips (diverse kleuren mogelijk)

• 2 hoofdsteunen van Abachi hout.

• Onderbankafdichting en rugleuning van Abachi hout

• Sauna halogeenspots inclusief siliconenkabel

• Kabeldoorvoer in de wand achter de kachel

• Magneetsluiting chroom

Standaard in deze sauna’s

160 x 160 x 210 cm

210 x 150 x 210 cm

210 x 180 x 210 cm

210 x 210 x 210 cm

230 x 210 x 210 cm

  B   x   D   x   H
PE100

PE200

PE300

PE400

PE500

€ 4.750,-

€ 4.995,-

€ 5.495,-

€ 5.995,-

€ 6.495,-

Plattegronden standaardmodellen

PE400
PE300

PE500

PE200PE100

Binnenmaat berekenen? 
De binnenmaat is de 
 volledige breedte  minus 
13,6 cm (6,8 cm per 
wand) en de diepte minus 
8 cm (dikte glas is 8 mm).

210

15
0

160

16
0

18
0

210

21
0

210

21
0

230

Prijzen standaardmodellen

150

180

210

230

250

150

€ 4.295,- 

€ 4.795,-

€ 5.295,-

€ 5.795,-

€ 6.295,-

180

€ 4.795,-

€ 5.295,-

€ 5.795,-

€ 6.295,-

€ 6.795,-

210

€ 4.995,-

€ 5.495,-

€ 5.995,-

€ 6.495,-

€ 6.995,-

230

€ 5.395,-

€ 5.895,-

€ 6.395,-

€ 6.895,-

€ 7.295,-

250

€ 5.795,-

€ 6.295,-

€ 6.795,-

€ 7.295,-

€ 7.795,-

Espenhout i.p.v. Red Cedar

Achterwand schuinmaken

Zijwand schuinmaken (glas wordt ook schuin)

Achterwand en zijwand schuinmaken (glas wordt ook schuin)

Achterwand in Red Cedar horizontaal beschroot

Achterwand (tevens ook zijwanden) in Red Cedar verticaal beschroot

10 cm hoger, breder of dieper

2 x wandlamp i.p.v. 3 halogeen spots

Luxe interieur

Schakelaar t.b.v. halogeen spots (bij extra wandlampen)

0,-

490,-

490,-

1.200,-

300,-

200,-

210,-

120,-

+ 10%

50,-

90,-

75,-

75,-

220,-

120,-

100,-

60,-

100,-

€

€

€

€ 

€ 

€

€ 

€

 €

 

€

€ 

€ 

€

€

€

€

€

Onderste bank schuifbaar maken

Tochtprofiel aan scharnierkant deur

Tochtprofiel bij sluiting deur

Chrome beslag (scharnieren en deurknop)

Steenstrips per m2

Red Cedar of Espen per m2

Multiplex per m2

Tegelklaar maken per m2

Uitbreidingen en opties

Prijzen maatwerk

Beschikbare steenstrips

Brown Grey Bronze White

Breedte

Di
ep

te



Werkelijk alles is mogelijk, 

              in de prachtige Healthvision paneel serie.

Healthvision™ 4342

Healthvision™ Referenties Paneel Serie



Healthvision™ 4544

Healthvision™ Referenties Paneel Serie



Healthvision™ 4746

Healthvision™ Barrel sauna’s

Waarom deze serie bij u past.

• Natuurlijk en origineel design

• Snelle opwarming door perfecte circulatie

• Volledig van Canadese Red Cedar

• Origineel Canadees product

• Verschillende interieurs mogelijk

• Diverse uitbreidingen mogelijk

Barrel Sauna

De unieke beleving van deze traditionele Finse buitensauna is geheel te danken aan zijn 

vorm. De natuurlijke ronde vorm zorgt voor een perfecte circulatie waardoor de sauna 

snel op temperatuur is. Een ware aankleding voor in iedere tuin.

De Barrel sauna is gemaakt uit Canadese Red Cedar en zelfs gefabriceert in Canada. Er zijn 

verschillende  interieurs mogelijk en vele leuke extra’s, zoals een mooie LED-strip achter 

de rugleuning of  infraroodstralers zodat het een combi sauna wordt. Een combi barrel 

sauna is uniek en vindt u alleen bij Healthvisiontm.

Barrelsauna met houtkachel

Perfecte circulatie

Een barrel sauna met een houtkachel; dat is pas echt 

puur natuur! Met een houtkachel is de barrelsauna zelfs 

sneller warm dan met een elektrische kachel. De hitte 

van het vuur bepaalt de hitte van de sauna, stook dus 

niet te enthousiast..

Dankzij de ronde vorm is de luchtcirculatie in een barrel sauna 

optimaal. Deze optimale circulatie zorgt ervoor dat de sauna veel 

sneller opwarmt dan een gewone sauna. De warme lucht stijgt uit 

de kachel naar boven, wordt via de ronde vorm van het dak naar 

beneden geleid en komt vervolgens afgekoeld weer terug onder 

in de kachel. De lucht blijft stromen zonder dat deze stil valt, wat 

zorgt voor constante circulatie. Een gewone sauna heeft een vier-

kante of rechthoekige vorm, waarbij de hoeken een nadelig effect 

hebben op de circulatie. In de hoeken komt de lucht stil te liggen 

wat zorgt voor minder circulatie. De vorm van een barrelsauna is 

dus mooi én functioneel.
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Healthvision™ Barrel sauna’s

DesigndakExtra ramen

100% bescherming tegen de regen met dit prachtige designdak.

Uitgelicht: Barrel 310

2 tot 6 personen

Doorsnede: 212 cm

Lengte: 305 cm

Houtsoort: Canadese Red Cedar

Houtdikte: 40 mm

Inhoud: 6,5 m3

2 banken met rugleuningen

Houten deur met helder gehard glas

Onderzijde banken afgedicht

Inclusief houten vloer

Inclusief kapstok

2 jaar volledige garantie

€ 6995,-

€ 1695,-

Prijzen
Barrel 310 

Barrel 310 designdak (meerprijs)

SpecificatiesExtra mogelijkheden

Twee extra ramen aan de voorzijde van 

de barrel (30 x 55 cm per raam)

6 ingebouwde infraroodstralers inclusief 

Red Cedar afwerking rondom

2 infraroodstralers in de voorwand

360,-

1495,-

300,-

€

€

€

Barrel 240 Barrel 245 Barrel 365

2 tot 6 personen

Doorsnede: 212 cm

Lengte: 240 cm

Houtsoort: Canadese Red Cedar

Houtdikte: 40 mm

Inhoud: 6,5 m3

2 tot 6 personen

Doorsnede: 212 cm

Lengte: 245 cm

Houtsoort: Canadese Red Cedar

Houtdikte: 40 mm

Inhoud: 5,5 m3

2 tot 6 personen

Doorsnede: 212 cm

Lengte: 365 cm

Houtsoort: Canadese Red Cedar

Houtdikte: 40 mm

Inhoud sauna gedeelte: 6,5 m3

Met omkleedruimte

€ 5995,-

€ 1595,-

€ 6495,-

€ 1595,-

€ 9495,-

€ 2195,-

Prijzen Prijzen Prijzen
Barrel 240 

Barrel 240 designdak (meerprijs)

Barrel 245 

Barrel 245 designdak (meerprijs)

Barrel 365 

Barrel 365 designdak (meerprijs)

Alleen bij Healthvision™ kunt u van uw barrelsauna een combi 

sauna maken; een traditionele- en infraroodsauna in één!

Uniek! Infrarood in een barrelsauna
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Healthvision™ Pod sauna’s

Sauna Pod
Net als de Barrel sauna’s hebben de Sauna Pod’s een unieke vorm. Deze ronde vorm 

 bevorderd de circulatie en zorgt voor een natuurlijke uitstraling. Een echte originele 

 aankleding voor in iedere tuin.

De Sauna Pod is gemaakt wordt in Canada gemaakt en is geheel vervaardigt uit Canadese 

Red Cedar. Er zijn verschillende  indelingen mogelijk van het interieur. Daarnaast zijn vele 

leuke extra’s mogelijk zoals een mooie LED-strip achter de rugleuning of twee ramen aan 

de voor- of achterzijde.

Waarom deze serie bij u past.

• Natuurlijk en origineel design

• Snelle opwarming door goede circulatie

• Volledig van Canadese Red Cedar

• Origineel Canadees product

• Verschillende indelingen mogelijk

Pod 244 Pod 302

• 2 tot 6 personen

• Hoogte: 230 cm

• Buitenmaat: 244 x 242 cm

• Banklengte: 222 cm

• Bankbreedte: 56 cm

• Hout: Canadese Red Cedar

• 2 hoofdsteunen

• 2 rugleuningen

• Kachel bescherming

• Verlichting

• Kaptstok

• Ontluchting

• 2 tot 6 personen

• Hoogte: 230 cm

• Buitenmaat: 302 x 242 cm

• Banklengte: 222 cm

• Bankbreedte: 56 cm

• Hout: Canadese Red Cedar

• 2 hoofdsteunen

• 2 rugleuningen

• Kachel bescherming

• Verlichting

• Kaptstok

• Ontluchting

Pod 424 Met omkleedruimte

Indeling AIndeling A

Indeling A

Indeling BIndeling B

Indeling B

• 2 tot 6 personen

• Hoogte: 230 cm

• Buitenmaat: 424 x 242 cm

• Banklengte: 222 cm

• Bankbreedte: 56 cm

• Hout: Canadese Red Cedar

• 2 hoofdsteunen

• 2 rugleuningen

• Kachel bescherming

• Verlichting

• Kaptstok

• Ontluchting

Cedar shakes

Maak uw Sauna Pod 100% waterdicht met een prachtig dak van 

Red Cedar shakes. Deze speelse dakdekking zorgt voor een unieke 

 uitstraling en zo weet u zeker dat er geen druppel regen doordringt.

Pod 244 Pod 302 Pod 424

€ 2295,- € 2895,- € 3995,-

€ 7595,- € 8795,-

€ 11.495,-

Pod 244 Pod 302 

Pod 424 
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De infraroodstralers liggen verzonken 

in de achterwand (niet mogelijk tussen 

steenstrips). U kunt de stralers op iedere 

gewenste plek plaatsen in de achterwand, 

zijwand en het plafond.

6 ingebouwde 500 watt full-spectrum 

infraroodstralers zonder besturing:

Door het massieve hout komen de 

infraroodstralers altijd op het hout te liggen. 

Deze kunnen bevestigd worden aan het 

plafond of in de rug. Stralers in de hoek zijn 

ook mogelijk.

6 500 watt full-spectrum infraroodstralers  

met complete omlijsting, zonder besturing:

Combi sauna paneel

Massief saunaPaneel sauna

Combi sauna massief

€ 995,- € 1195,-

Een combi sauna is een combinatie tussen een 

traditionele sauna en een infraroodsauna. In 

feite breidt u een traditionele sauna uit met 

infraroodstralers die tegen de warmte van een 

traditionele sauna kunnen. De prijs per losse staler 

bedraagt € 200,-.

Pro Combi

Besturing voor infrarood 

en gewone kachel in één.

Switchbox

Besturing voor alleen 

infrarood.

Combi sauna

Infrarood besturingen

€ 650,-

€ 229,-

Kachels

Ideaal vermogen
De grootte van de sauna bepaalt hoe krachtig de kachel 
moet zijn. Hoe krachiger de kachel, des te meer kW. 
De basisregel is: hoe groter de sauna, hoe groter de 
kachel. Er bestaat een bepaalde balans tussen beide, dat 
noemen we het ideale vermogen. Daarbij is de kachel 
precies sterk genoeg voor de grootte van de sauna. We 
adviseren om altijd een kachel te nemen met ideale 
vermogen om tijd en kosten te besparen. Hoe dit precies 
werkt kunnen we het beste duidelijk maken met een 
voorbeeld.

Voorbeeld
U hebt een sauna waar u een kachel in plaatst met het ideale vermogen, in 
dit voorbeeld nemen we 6 kW. Uw sauna is dan binnen ongeveer 40 minuten 
opgewarmd. Als u een kachel neemt onder het ideale vermogen, in dit geval 4,5 
kW, dan duurt het ongeveer 70 minuten voordat de sauna is opgewarmd. 40 
minuten lang 6 kW kost minder energie dan 70 minuten lang 4,5 kW. U bent bij 
een te kleine kachel dus meer geld aan energie kwijt én extra tijd.

kW
Cabine grootte in m³ Minimale hoogte van de hoogspanningslijn in mm³

3-5 4-6 6-8 7-10 9-14 14-18 18-25 Aansluiting op 
400 V 3N AC

Aansluiting op 
230 V AC Beveiliging A

3,0 5 x 2,5² 3 x 2,5² 1 x 16 (230 V)
4,5 5 x 2,5² 3 x 2,5² 1 x 20 (230 V) of 3 x 16 (400 V)

6,0 5 x 2,5² 3 x 2,5² 2 x 20 (230 V) of 3 x 16 (400 V)

7,5 5 x 2,5² 3 x 16 (400 V)
9,0 5 x 2,5² 3 x 16 (400 V)
12,0 5 x 4² 3 x 25 (400 V)

Ruim vermogen Ideaal vermogen Te weinig vermogen, we adviseren een grotere kachel te nemen

Welke kachel heeft uw sauna nodig?

Tabel ideaal kachel vermogen
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• 51 x 30 x 28 cm
• Wandmontage
• Vermogen: 3,5 kW
• Aansluiting op 230 V
• Besturing op de kachel
• Inclusief lavastenen

• 54 x 31 x 45 cm
• Wandmontage
• Aansluiting 4,5 kW mogelijk op 

230 V, hoger op 400 V
• Besturing op kachel
• Incl. lavastenen

• 40 x 64 x 36 cm
• Met luchtvochtigheidsregelaar
• Wandmontage
• Aansluiting 5,0 kW mogelijk op 

230 V, hoger op 400 V
• Externe besturing benodigd
• Incl. lavastenen

• 51 x 71 x 43 cm
• Staand model
• Aansluiting op 400 V
• Externe besturing benodigd
• Incl. lavastenen

• 51 x 27 x 28 cm
• Wandmontage
• Vermogen: 3,5 kW
• Aansluiting op 230 V
• Externe besturing benodigd
• Inclusief lavastenen

• 54 x 31 x 45 cm
• Wandmontage
• Aansluiting tot en met 6,0 kW 

 mogelijk op 230 V, hoger op 400 V
• Externe besturing benodigd
• Incl. lavastenen

€ 260,- € 205,-

4,5 kW 6,0 kW 8,0 kW

€ 310,- € 335,- € 350,-

11,0 kW 13,5 kW 15,0 kW

€ 860,- € 940,- € 1050,-

4,5 kW 6,0 kW 8,0 kW 9,0 kW

€ 260,- € 270,- € 280,- € 290,-

5,0 kW 6,0 kW 7,5 kW 9,0 kW

€ 995,- € 1015,- € 1020,- € 1050,-

Harvia Intern

Harvia Bio Harvia Pro

Harvia Intern 35
Speciaal voor in kleine sauna’s

Harvia Extern 35
Speciaal voor in kleine sauna’s

Harvia Extern

De saunakachels van Harvia zijn dankzij hun kwaliteit en 

 dege lijkheid een begrip in de saunawereld. Het bedrijf dat 

in 1950 begonnen is in Finland is uitgegroeid tot ´s werelds 

 grootste  saunakachel fabrikant. 

Omdat we bij Healthvision veel aandacht besteden aan kwalit-

eit, vragen we dat ook van onze leveranciers. Na jarenlange 

succesvolle samenwerking zijn we inmiddels  exclusief partner 

van Harvia; iets waar we trots op zijn.

Exclusieve partner

Deze kachel heeft een rook-
kanaal nodig om de rook af 
te voeren. U ziet op de af-
beelding hiernaast hoe dit 
rookkanaal het beste kan 
worden bevestigd. Kosten 
rook kanaal: 

• 90 x 50 x 50 cm
• Staande uitvoering 
• Inclusief lavastenen

€ 395,-

€ 675,-

HoutkachelHarvia Houtkachel

Rookkanaal

• 93 x ø 32 cm
• Vloermontage
• Aansluiting 400 V
• Besturing op kachel
• Door de vele lavastenen kan er re-

gelmatig water opgegoten worden 
voor extra luchtvochtigheid

• Incl. 80 kg lavastenen

• 93 x ø 32 cm
• Vloermontage
• Aansluiting 400 V
• Externe besturing benodigd
• Door de vele lavastenen kan er re-

gelmatig water opgegoten worden 
voor extra luchtvochtigheid

• Incl. lavastenen (80 kg, 80 kg, 140 
kg, 220 kg)

Harvia Cilinder Intern Harvia Cilinder Extern

Harvia lavastenen Silliconenkabel

€ 29,-
€ 4,90
€ 7,90

Lavastenen speciaal voor in uw sauna 
kachel. Inhoud: 20 kg.

Hittebestendige stroomkabel om uw 
kachel aan te sluiten. 

Prijs per meter 3 x 2,52

Prijs per meter 5 x 1,52

7,0 kW 9,0 kW

€ 555,- € 600,-

7,0 kW 9,0 kW 12,0 kW 15,0 kW

€ 450,- € 465,- € 1250,- € 1490,-
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Harvia Luxury
Voor gewone kachels

• Afmeting: 8,5 x 11,0 x 2,4 cm
• Tussen 40 oC - 110 oC instelbaar
• Saunakachels tot max. 17 kW
• Digitale weergave
• Uitgestelde start: 12 uur
• Kan ook in binnenzijde sauna

Eos Premium 
Voor gewone kachels

• Afmeting: 22 x 25 x 6 cm
• Tussen 30 oC - 115 oC instelbaar
• Voor saunakachels tot max. 9 kW
• Digitale weergave
• Uitgestelde start tot 24 uur
• Temperatuurbegrenzer: 139 oC

Harvia Basic
Eenvoudige besturing voor gewone kachels

• Afmeting: 25 x 22 x 7 cm
• Tot 110 oC instelbaar
• Voor saunakachels tot max. 15 kW
• Digitale weergave
• Gewicht: 1,4 kg

Eos Infratec Basic

• Afmeting: 14 x 19,5 x 5 cm
• Tussen 30 oC - 70 oC instelbaar
• Warmte-tijd instelling tot 99 min.
• Digitale weergave
• Maximale vermogen: 3,5 kW

Eos Infratec Premium

• Afmeting: 14 x 19,5 x 5 cm
• Tussen 30 oC - 70 oC instelbaar
• Warmte-tijd instelling tot 99 min.
• Stralers zijn dimbaar
• Digitale weergave
• Maximale vermogen: 3,5 kW

Harvia Luxury Bio
Voor kachels met luchtvochtigheidsregelaar

• Afmeting: 8,5 x 11,0 x 2,4 cm
• Tussen 40 oC - 110 oC instelbaar
• Luchtvochtigheid 20% tot 95%
• Saunakachels tot max. 17 kW
• Digitale weergave
• Uitgestelde start: 12 uur
• Kan ook in binnenzijde sauna

Eos Premium Bio
Voor kachels met luchtvochtigheidsregelaar

• Afmeting: 22 x 25 x 6 cm
• Tussen 30 oC - 115 oC instelbaar
• Voor saunakachels tot max. 9 kW
• Digitale weergave
• Uitgestelde start tot 24 uur
• Temperatuurbegrenzer: 139 oC

Pro Combi 
Voor combisauna’s met infraroodstralers

• Afmeting: 31 x 17,5 x 6 cm
• Bestuurt zowel de saunakachel als de 

infraroodstralers
• Voor saunakachels tot max. 10,5 kW
• Digitale weergave
• Uitgestelde start tot 24 uur

€ 495,-

€ 300,-

€ 265,-

€ 275,- € 420,-

€ 580,-

€ 450,-

€ 650,-

Besturing infraroodsauna

Besturing traditionele sauna Sauna reinigingspakket

Sauna Cleanser

Parafine Olie

Het Harvia Sauna Reinigingspakket is ontwikkeld om het hout aan de binnenzijde van uw sau-

na te reinigen, te onderhouden en om de accessoires te reinigen. In het pakket vindt u een 

fles Sauna Cleanser (500 ml), Parafine Olie (500 ml), een speciale schoonmaak spons voor het 

 reinigen en verspreiden van de middelen, beschermende handschoenen, fijn schuurpapier en 

een handleiding.

De Sauna Cleanser mengt u met water (30 ml op 5 liter water) en daarmee maakt u de sauna 

schoon. De Parafine Olie gebruikt u om het hout te beschermen zodat het minder vocht en vuil 

absorbeert. Parafine olie is geschikt voor alle houtsoorten maar vooral houtsoorten die bloot-

gesteld worden aan hitte.

Door de houten oppervlakken in uw sauna te behandelen met parafine ollie, brengt u 

een beschermende laag aan. Deze laag zorgt ervoor dat het hout minder vocht en vuil 

absorbeert. Het brengt de natuurlijke kleuren in het hout prachtig naar boven, waardoor 

het hout er gezond uit blijft zien. Parafine olie kan gebruikt worden voor alle houtsoorten 

maar het werkt het beste op hout dat wordt blootgesteld aan hoge temperaturen. Dat 

maakt het perfect geschikt voor in de sauna. Inhoud: 500 ml.

Schoonmaakmiddel voor de 

binnenzijde van uw sauna. 

Meng 30 ml met 5 liter water 

en gebruik een spons om uw 

sauna grondig van binnen te 

kunnen reinigen. 

Inhoud: 500 ml

Inhoud reinigingspakket:

Sauna Cleanser (500 ml)

Parafine Olie (500 ml)

Schoonmaakspons

Beschermende handschoenen

Fijn schuurpapier

Handleiding
€ 69,-

€ 19,50

€ 29,-
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Als cadeau voor iemand anders, of gewoon lekker voor 

uzelf! Alle zes 500 ml saunageuren in één set voor een 

 aantrekkelijke prijs.

Heerlijk genieten van de lekkerste geuren in uw eigen sauna. Met deze 

zes verschillende saunageuren brengt u uw sauna ervaring tot een waar 

hoogtepunt.

U mengt het geurconcentraat naar keuze met een ruime hoeveelheid 

 water in uw sauna emmer. Dit giet u vervolgens met uw saunalepel over de 

 lavastenen van de kachel zodat dit direct verdampt. Uw sauna wordt meteen 

gevuld met een heerlijk aroma. Echt genieten dus!

Deze moderne muziekinstallatie is speciaal ontworpen voor gebruik in 

Finse sauna’s. De vocht- en hitte bestendige luidsprekers zorgen voor 

een mooie geluidsweergave in de sauna. U kunt diverse apparaten 

op de  installatie aanlsuiten (alle apparaten met een uitgang voor een 

 hoofdtelefoon). Er zit ook een afstandsbediening bij zodat u het geluid 

vanuit de sauna eenvoudig kunt bedienen.

Deze luidsprekers zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik 

in Finse sauna’s. Ze zijn vochtbestendig en kunnen 

hitte weerstaan van 110 oC. De set bestaat uit één paar 

 2-kanaals 30 watt luidsprekers met snoer. Ook geschikt 

voor gebruik in infraroodsauna’s. Niet geschikt voor 

montage in het plafond.

Beschikbare geuren (500 ml):

• Eucalyptus
• Citrus
• Berk
• Dennen
• Pepermunt
• Appel

Per stuk à 500 ml 

Saunageuren

Moderne muziekinstallatie Sauna luidsprekers

TIP!

€ 99,-

€ 179,- € 75,-

€ 19,50

Laat u verassen door de aangename ondersteuning van 

het Halu hoofdkussen. Wie had verwacht dat een houten 

kussen zo zacht kon liggen..

• Sauna emmer van RVS met houten handgreep

• Sauna lepel van RVS met houten handgreep

• RVS Thermo/hygro meter

• 1 saunageur van 500 ml

• Houten sauna emmer

• Houten sauna lepel

• Houten thermo/hygro meter

• Houten zandloper

• 1 sauna geur van 500 ml

€ 99,-

€ 165,-

€ 35,-

€ 19,50

€ 12,-

€ 29,50

€ 25,90 € 25,90

€ 49,-

€ 49,-

€ 49,-

€ 49,-

€ 45,-

€ 49,-

Harvia 
design steelset

Basic
Saunaset

Halu hoofdkussen

Sauna emmer

Zandloper

Saunalepel

Thermo/hygro meter

Thermometer Hygro meter

Halu hoofdkussen

Espen hout

Red Cedar hout

Rugleuning

Hoofdsteun

Espen hout

Abachi hout

Red Cedar hout

TIP!

TIP!
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TIP!

LEDstrip 

Professionele kleurentherapie 

Met deze mooie LED strip achter uw rugleuning voegt u enorm veel sfeer toe 

aan uw sauna. U kunt de strip iedere kleur van de regenboog laten worden en 

daardoor kan deze ook gebruikt worden als kleurentherapie. De LED strip is 

flexibel en eenvoudig aan te sluiten. Tevens wordt er een  afstandsbediening 

bijgeleverd zodat u eenvoudig kunt wisselen van kleur. 

Het is al jaren bekend dat licht van grote  invloed 

kan zijn op de gemoedstoestand. Veel mensen 

hebben jaarlijks last van een winter depressie 

omdat alles in de winter grijs en grauw oogt. 

Inmiddels is gebleken dat iedere kleur unieke 

stimulerende eigenschappen heeft.  Iedere 

kleur heeft dus een bepaalde  uitwerking op 

uw gemoedstoestand. Deze  professionele 

 kleurentherapie produceert dankzij 609 

 individuele LED’s een intens lichtbad dat in te 

stellen is in iedere kleur van de regenboog. De 

mogelijkheden zijn dus eindeloos!

€ 299,-

€ 75,- € 95,- € 95,-

Saunalamp Hout Saunalamp Steel Zoutkristallamp

Klassieke houten saunalamp, geschikt voor 

in iedere sauna.

Nieuwe stijlvolle saunalamp van RVS en 

hout.

Deze prachtige saunalamp is uitgerust met 

roze himalayazout.

€ 299,-
Relax stoelen 

Verlichte emmer Sauna spirit 

Met deze heerlijke schommelstoelen is het uitrusten tussen de 

sauna gangen wel heel gemakkelijk. U kunt ze zowel binnen als 

buiten gebruiken zonder extra behandeling.

Zet de spirit op de lavastenen, giet er  water 

overheen en de steen ‘spreekt’ tot u. Hij 

brengt geluk voor zowel het huis als de  sauna 

gebruikers.

Met deze stijlvolle LED verlichte emmer brengt u licht en sfeer in uw sauna. U kunt de  onderkant 

van de emmer vastmaken aan een bank (foto links) of de gehele emmer laten  verzinken in een 

bank (foto rechts). Dankzij de speciale optische kunststof wordt de  verlichting in de bodem  

mooi en gelijk verdeeld. De emmer kan eenvoudig van de onderkant worden gehaald om hem 

schoon te maken. Alleen mogelijk in een paneelsauna.

Gemakkelijk te verschuiven 

rugleuning die op de normale 

rugleuning bevestigd kan 

worden. Rond gevormd voor 

ideale ondersteuning. Alleen 

mogelijk bij 2-lats rugleuning.

Balance Exclusive
Teak en irokohout

Balance Exclusive Metal
Teak, iroko hout + RVS onderstel

€ 950,-

€ 1650,-

€ 1250,-

€ 1950,-

60 cm breed

Balance Exclusive Lounger
Teak en irokohout

Balance Exclusive Metal Lounger
Teak, iroko hout + RVS onderstel

110 cm breed 

Verschuifbare rugleuning 

€ 95,-

€ 59,- € 245,-
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www.healthvisionsaunas.com

Healthvision dealer:


