Sauna concepts ®
Steeds een lengte voorop

Behaaglijke warmte…
1111101Vanco pool crations

Een sauna is de ideale plaats om te ontspannen.
Regelmatig gebruik is bovendien een middel om fit,
actief en gezond te blijven. Hoge temperatuur
wordt gecombineerd met lage vochtigheid,
dit werkt ontspannend maar heeft ook een zuiverend
effect : schadelijke stoffen worden door het zweten
via onze poriën afgevoerd uit het lichaam.

Sauna

Het antwoord op de vraag waarom mensen graag naar de sauna gaan, is in de loop der tijd
aan grote verandering onderhevig geweest.De invalshoek van de gezondheid was gedurende
lange tijd de eerste maar ook de enige invalshoek. Men ging de sauna in omdat het heilzaam
was voor het lichaam.
Het voornaamste effect van een sauna is zonder twijfel de doorbloeding. De huid maar ook
de inwendige organen worden sterk doorbloed door inpulsen in de bloedsomloop.
Het tweede effect is de ontspanning van de spieren en het zweten. Dit gebeurt zonder enige
lichamelijke ontspanning.

Een sauna zorgt er ook voor dat men minder gevoelig wordt voor grote
temperatuursverschillen. Men is beter bestand tegen koude maar ook tegen
extreme warmte.

Sauna modellen
Binnensauna’s

VSC-E2
Afmetingen : 120 x 110 x 190 cm
Capaciteit : 1-2 personen
Stroomverbruik : 2300 W

VSC-E3
Afmetingen : 153 x 110 x 190 cm
Capaciteit : 3 personen
Stroomverbruik : 3500 W

VSC-E3C
Afmetingen : 150 x 145 x 200 cm
Capaciteit : 3 personen
Stroomverbruik : 4500 W

Saunamodellen
Buitensauna’s

VSC-F4
Afmetingen : 167 x 167 x210 cm
Capaciteit : 4 personen
Stroomverbruik : 6000 W

VSC-F5
Afmetingen : 213 x 213 x 250 cm
Capaciteit : 5-6 personen
Stroomverbruik :8000 W

Infraroodcabines modellen

.

VSC – A1
Afmetingen : 90 x 90 x 190 cm
Capaciteit : 1 persoon
Stroomverbruik : 1150 W
Stralers : 3 stuks
Met radio CD speler

VSC-A2
Afmetingen : 120 x 105 x 190 cm
Capaciteit : 2 personen
Stroomverbruik: 1600 W
Stralers : 5 stuks
Met radio CD speler

VSC-A3
Afmetingen : 153 x 110 x 190 cm
Capaciteit : 3 personen
Stroomverbruik : 1900 W
Stralers : 6 stuks
Met radio CD speler

Infraroodcabines modellen

VSC–A3C
Afmetingen : 150 x 60 x 125 x 190 cm
Capaciteit : 3 – 4 personen
Stroomverbruik : 2100 W
Stralers : 6 stuks
Met radio CD speler

VSC-A4
Afmetingen : 175 x 122 x 190 cm
Capaciteit : 4 personen
Stroomverbruik : 2100 W
Stralers : 6 stuks
Met radio CD speler

Infraroodcabines modellen

VSC-B1
Afmetingen :90 cm x 105 cm x 190 cm
Capaciteit : 1 persoon
Stroomverbruik : 1150 W
Stralers : 3 stuks
Met radio CD speler

VSC-B2
Afmetingen :120 x 120 x 190 cm
Capaciteit : 2 personen
Stroomverbruik : 1600 W
Stralers : 5 stuks
Met radio CD speler

VSC-B3
Afmetingen : 153 x 125 x 190 cm
Capaciteit : 3 personen
Stroomverbruik : 1900 W
Stralers : 6 stuks
Met radio CD speler

Infraroodcabines modellen

VSC-B3C
Afmetingen :150 x 60 x 125 x 190 cm
Capaciteit : 3 – 4 personen
Stroomverbruik : 2200 W
Stralers : 8 stuks
Met radio CD speler

VSC-B4
Afmetingen :175 x 135 x 190 cm
Capaciteit : 4 personen
Stroomverbruik: 2100 W
Stralers : 6 stuks
Met radio CD speler

Infraroodcabines modellen

VSC-D1
Afmetingen : 90 x 105 x 190 cm
Capaciteit : 1 persoon
Stroomverbruik : 1330 W
Stralers : 6 stuks
Met radio CD speler

VSC-D2
Afmetingen : 120 x 120 x 190 cm
Capaciteit : 2 personen
Stroomverbruik : 1820 W
Stralers : 9 stuks
Met radio CD speler

Infrarood
Infrarood is die straling van de zon die het meeste warmte aflevert. In de cabine wordt
gebruik gemaakt van dezelfde warmte als de zon. De warmte stralen dringen doorheen
het weefsel en bereiken de dieper gelegen organen en spieren.Door de infrarood straling
wordt de afweer tegen virussen en bacteriën versterkt waardoor de totale weerstand
verbetert.
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De sauna-concepts cabines worden gebouwd van Canadese Hemlock of Canadese
Ceder. Deze houtsoorten zijn niet onderhevig aan temperatuursschommelingen
en vochtverschillen.

Sauna
concepts®

De cabines voldoen tevens aan de CE normering en dragen de
ETL, RoHs en ISO 9001-2000 kwaliteits certificaten.

Eenvoudige montage

De cabines kunnen op éénvoudige manier in korte tijd geplaatst worden.
Alle modellen bestaan uit zes tot acht delen die gemakkelijk te monteren en te
demonteren zijn.
Met de speciale kliksystemen kan je je cabine monteren met 2 personen in minder
dan 20 minuten zonder gereedschap

Alle deuren zijn uitgerust met gehard glas

Lichtkleuren therapie (optie)

Sterrenhemel (optie)
De infrarood cabines kunnen uitgerust worden
met een sterrenhemel.Tal van optische vezels
ingebouwd in het plafond vormen kleine lichtpunten.

Iedere infrarood cabine is standaard uitgerust met een radio-CD speler. Zo kan je naar
je favoriete muziek luisteren terwijl je ontspant.

Oxigen ionizer : verspreidt aroma geuren om het humeur te verbeteren en de ontspanning
te stimuleren.

Veelgestelde vragen :

Dient men een infrarood cabine op voorhand op te warmen ?
Dat hangt af van persoon tot persoon. Vele mensen vinden het fijn als de temperatuur toeneemt,
anderen stappen liever in de cabine met de juiste temperatuur.

Waar zet je de cabine ?
De cabine kan je vrijwel in iedere kamer zetten, de enige vereiste is een stroomvoorziening
(stopcontact).

Hoe onderhoud je de cabine ?
Het best om gebruik te maken van handdoeken op de bank. De binnenkant kan schoongemaakt
worden met een vochtig doek. Mochten er vlekken ontstaan kunnen deze met een licht
schuurpapiertje weggewerkt worden.

Sauna Concepts
Zwevegemstraat 101 B
8553 Otegem-Zwevegem
www.saunaconcepts.eu
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