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www.weka-holzbau.com Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag 

an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.

• 2 Eckstrahler à 500 W• 1 Rückenstrahler 350 W• 1 Beinstrahler 350 W
Gesamtleistung: 1.700 W

IR-Kabine 543 Graphit Gr. 1Außenmaß 
B 108 x T 100 x H 190 cm
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Außenmaß 
B 137 x T 100  x H 190 cm• 2 Eckstrahler à 500 W• 2 Rückenstrahler à 350 W• 1 Beinstrahler 350 W

Gesamtleistung: 2.050 W

IR-Kabine 543 Graphit  Gr. 2
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Infrarotkabine 543 Gr.1

IR-Kabine 543 Graphit Gr. 2

Ausstattung: •   Sportliches Design: modernes   Anthrazit, farblich abgesetzt; Rückseite: Holzfaserplatten natur•   Exklusive Ganzglastür und Fenster- elemente in Graphit-Optik  Größe 1: 2 Fensterelemente  Größe 2: 3 Fensterelemente•   Tür mit 2-Punkt-Magnetverschluss,   Rechtsanschlag•  45 cm tiefe, stabile Sitzbank•   integrierter Halogenspot•  digitale Steuerung •   hochwertiges Bodenelement Strahler: KeramikstrahlerMindestraumhöhe: 210 cm

Mehr zufrieden

Modernes sportliches Design

IR-Kabine 556 Gr. 2

IR-Kabine 556 Gr. 1

Infrarotkabine 557 Eck

•  integrierter Halogenspot•  55 cm tiefe, stabile  Sitzbank
•  mit allseitigen  WEKAtherm- FlächenstrahlernGesamtleistung: 2.490 W

IR-Kabine 556 Gr. 1Außenmaß
B 140 x T 99 x H 190 cm

Info

Außenmaß 
B 212 x T 125 x H 190 cm• 2 Halogenspots• 55 cm tiefe, stabile   Liege und Hocker•  mit allseitigen  WEKAtherm- FlächenstrahlernGesamtleistung: 3.600 W

•  integrierter Halogenspot• 1 x 55 cm, 2 x 45 cm   tiefe, stabile Sitzbänke•  mit allseitigen  WEKAtherm- FlächenstrahlernGesamtleistung: 2.890 W

IR-Kabine 557 Eck
Außenmaß
B 200 x T 138 x H 190 cm

78

IR-Kabine 556 Gr. 2

Ausstattung: • Frontseite: weiß lackierte Linde•  Exklusive Ganzglastür (mit modernem 
Griff) und Fenster in Graphit-Optik mit 
2-Punkt-Magnetverschluss, Rechtsan-
schlag

• hochwertiger Türgriff•  innen (556 Gr. 1 und 556 Gr. 2) bzw. außen (557 Eck) angebrachte, multifunk-
tionale Steuerung mit Digitalanzeige• hochwertiges Bodenelement   (Die Bodenelemente aller weißen  Kabinen sind besonders flach, für eine  

 möglichst niedrige Einstiegshöhe)• mit Bodenrost
Strahler: WEKAtherm-Flächenstrahler,
rundum – auch im BodenMindestraumhöhe: 210 cm

Hier können Sie noch mehr entdecken!

WEKA App öffnen, Seite scannen und mehr entdecken!

Inklusive  
WEKAtherm- 

Flächenstrahler

Außenwände in 
elegantem Weiß 

vorbehandelt

IR-Kabine 556 556.1310.00.00

Sparpreis

Sparpreis
IR-Kabine 557 Eck557.1913.00.00

Infrarotkabine 543 Graphit Gr. 1543.1010.75.00
Optionaler Montagepreis Infrarotkabine 543 Graphit Gr. 2543.1310.75.00

Optionaler Montagepreis 

 

Optionaler Montagepreis 

Optionaler Montagepreis 

IR-Kabine 556 Gr. 2556.2012.00.00
Optionaler Montagepreis 
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© Copyright WEKA Holzbau GmbH. Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 09/2018. Voor drukfouten zijn wij niet aansprakelijk. Geldig vanaf 09/2018 tot het verschijnen van de nieuwe catalogus. 
.

Meer informatie vindt u 
op www.weka-holzbau.com

Nog meer zin in 
ontspanning met weka?

Download nu de WEKA-app 
voor iOS!

Download nu de WEKA-app 
voor Android!

Ontdek alle ins en outs van het weka-assortiment!

Met de nieuwe, gratis WEKA-app komen onze producten in de catalogus nu al 
tot leven. Let op het groene smartphone-icoontje, open de WEKA-app, start de 
scan-functie, scan de gewenste pagina in de catalogus en ontdek alle nieuwtjes! 

Ontdek dan ook alle mogelijkheden voor in de tuin en in de 
vrije tijd in onze actuele tuincatalogus! Met een breed aanbod 
aan tuinhuizen, paviljoenen, moestuinbakken, terrasoverkap-
pingen, kinderspeeltoestellen, carports en zwembaden wordt 
het tuinseizoen voor iedereen perfect.

WEKA Holzbau GmbH · Postfach 20 02 04 · D-17013 Neubrandenburg · Telefoon +49 (0)395/42908-0 · info@weka-holzbau.com · www.weka-holzbau.com

Infraroodcabines, massief houten en elementsauna’s,  

designsauna’s, saunahuizen en accessoires

Keer om en kom alles te weten over  
onze alles-in-één-pakketten.

Met de nieuwe, interactieve WEKA-app kunt u nu 
heel eenvoudig thuis het uitgebreide productaanbod 
van WEKA ontdekken. Scan met uw smartphone de 
pagina’s waarop u het logo van de WEKA-app ziet staan 
en bekijk onze producten in 3D.

Kent u al 

de WEKA-app?

De perfecte kachel  
voor uw sauna

Download 
nu de WEKA-app 
voor iOS!

Download 
nu de WEKA-app 
voor Android!

Infraroodcabines & sauna’s

weka

voordeel-
set

http://www.weka-holzbau.com/
http://www.weka-holzbau.com/
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230
Volt

Opvangschaal voor saunakachelsets (zie p. 78)

om overtollig water bij  
het opgieten op te vangen           Bestelnr.: 500.0153.00.00   

Klassieke saunakachels 
Kachelset 1 
• met 3,6 kW-saunakachel / 230 volt
• incl. siliconen voedingskabel  
• incl. Diabas-saunastenen  
• digitale systeemregeling  
Bestelnr.:   500.0501.00.13

Kachelset 2 
• met 7,5 kW-saunakachel 
• incl. siliconen voedingskabel  
• incl. Diabas-saunastenen  
• digitale systeemregeling 
Bestelnr.:   500.0500.10.13

Kachelset 3 
• met 9,0 kW-saunakachel 
• incl. siliconen voedingskabel  
• incl. Diabas-saunastenen  
• digitale systeemregeling
Bestelnr.:   500.0502.10.12

Kachelset 4 
• met 4,5 kW-saunakachel / 230V 
• incl. siliconen voedingskabel  
• incl. Diabas-saunastenen  
• digitale systeemregeling 
Bestelnr.:   500.0512.00.00

Stoombad-sauna-combinatie 

Kachelset 5
• met 4,5 kW-saunakachel / 230 volt
• incl. siliconen voedingskabel  
• incl. Diabas-saunastenen  
• digitale systeemregeling 
Bestelnr.:   500.0513.00.00

Kachelset 6 
• met 7,5 kW-saunakachel 
• incl. siliconen voedingskabel  
• incl. Diabas-saunastenen  
• digitale systeemregeling 
Bestelnr.:   500.0403.10.06

Kachelset 7 
• met 9,0 kW-saunakachel 
• incl. siliconen voedingskabel  
• incl. Diabas-saunastenen  
• digitale systeemregeling 
Bestelnr.:   500.0404.10.04

Compacte saunakachels 

Kachelset 8 
• met 3,6 kW-saunakachel / 230 volt
• incl. siliconen voedingskabel  
• incl. Diabas-saunastenen  
• geïntegreerde kachelregeling 
Bestelnr.:   500.0438.00.02

Kachelset 9 
• met 5,4 kW-saunakachel 
• incl. siliconen voedingskabel  
• incl. Diabas-saunastenen  
• geïntegreerde kachelregeling 
Bestelnr.:   500.0442.20.02

Kachelset 10 
• met 9,0 kW-saunakachel 
• incl. siliconen voedingskabel  
• incl. Diabas-saunastenen  
• geïntegreerde kachelregeling 
Bestelnr.:   500.0442.40.02
 

Let op: 
De afmetingen in de catalogus zijn slechts een indicatie. De werkelijke afmetingen kunnen licht afwijken. Alle prijzen zijn niet-bindende 
adviesprijzen van de fabrikant incl. btw. Indien niet anders vermeld, gelden de prijzen altijd zonder accessoires en decoratie. Wij behouden 
ons het recht voor om kleine design- en technische wijzigingen uit te voeren ten behoeve van de verdere ontwikkeling van onze producten. 
Tegen een geringe meerprijs leveren wij het product ook bij u aan huis op het trottoir binnen het vasteland van Nederland. Ons ervaren 
montageteam zet uw nieuwe WEKA-product voor een voordelige vaste prijs bij u in elkaar (zonder elektrische aansluiting). Voor drukfouten 
zijn wij niet aansprakelijk. Technische wijzigingen voorbehouden.

Geldig vanaf 09/2018 tot het verschijnen van de nieuwe catalogus. 
Alle foto’s van producten en teksten zijn © Copyright by WEKA.

Het complete assortiment en overige informatie 
vindt u op: www.weka-holzbau.com

WEKA Holzbau GmbH
Postfach 20 02 04

17013 Neubrandenburg 
Duitsland

Tel.: + 49 (0)395/42908-0
E-mail: info@weka-holzbau.com

Website: www.weka-holzbau.com

Inhoud

Goed om te weten pagina 10 – 13
Vaak gestelde vragen pagina 11
Infraroodcabines pagina 14 – 21

Service, advies, beleving pagina 4 – 9

Meer tevreden  
De WEKA-voordelen

Infraroodcabines

Sauna’s

Saunahuizen

Onze prijstreffers en voordeelsets

Accessoires

Goed om te weten pagina 26 – 28 
Massief houten sauna’s pagina 29 – 41
Massief houten elementsauna’s pagina 42 – 49 
Elementsauna’s pagina 50 – 57

Goed om te weten pagina 62
Saunahuizen pagina 63 – 70

Saunakachels, kleurlicht-sets pagina 72 – 79
Geuren en  
verzorging/accessoires, 
zelfmontage/uitrusting pagina 80 – 83

Bestellen, voordeel genieten, monteren - klaar!

Infraroodcabines   pagina 15, 17, 19, 
Sauna’s pagina  30, 32, 36, 38, 57, 64
Accessoires pagina 72, 73, 75, 76, 79, 80

Wellnissage designcabines

Infraroodcabines pagina 22 – 25
Wellnissage - Designsauna’s pagina 58 – 61

Inclusief

Inclusief

Inclusief

weka-kachelsets
Meer informatie over de kachels vindt u vanaf pagina 72

weka

PRIJS-

KNALLERS

Meer thuis 
Meer tevreden 

Meer welbevinden
“In de rust schuilt de kracht – en de gezonde ontspanning.”  

Geniet thuis van uw persoonlijke sauna. De auto kunt u laten 
staan en u hoeft geen afspraak meer te maken. Thuis kunt u 
direct heerlijk ontspannen en uitrusten. In elk huis is er tussen 
kelder en zolder nog wel een vergeten hoekje waarvan u uw 
nieuwe lievelingsplek kunt maken.

Hartelijk welkom  
in de wellnesswereld van WEKA

http://www.weka-holzbau.com/
mailto:info@weka-holzbau.com
http://www.weka-holzbau.com/
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Met de eenvoudige productconfigurator op www.weka-holzbau.com  
ontdekt u online heel eenvoudig het productaanbod van WEKA en  
kunt u zelf plannen hoe breed, diep of hoog het gewenste product  
moet zijn en welke accessoires u eraan toevoegt. 

       Kunt u uw droomconfiguratie niet vinden in de configurator?
Vraag deze dan aan door een e-mail te sturen naar info@weka-holzbau.com!

We laten uw aanvraag graag door onze ontwerpers controleren.
Onze klantenservice is u graag van dienst op
+49 (0)395 42908-0  ma. –  vr.  8.30 – 18.00 uur 

za. 9.00 – 17.00 uur
en ontwerpt samen met u uw geheel eigen sauna of saunahuis.

WEKA garandeert u een hoge veiligheidsnorm met het 
TÜV-SÜD-keurmerk. Een groot aantal TÜV-gekeur-
de producten zijn in de catalogus extra gemarkeerd. 
Dankzij vakkundige verwerking bent u ervan verzekerd 
dat onze producten betrouwbaar functioneren. Daar-
om geeft WEKA, volgens de garantievoorwaarden, vijf 
jaar garantie op een groot aantal artikelen (op alle hou-
ten onderdelen).

Langzaam groeiend vurenhout uit 
Noord-Europese bossen is de grond-
stof voor onze sauna’s, saunahuizen 
en infraroodcabines. Dit hout uit gecer-
tificeerde, duurzaam beheerde bossen 
onderscheidt zich door een zeer hoge 
dichtheid en stabiliteit. Zo maken wij 
producten waarvan u lang plezier zult 
hebben.

Kies de gewenste breedte,  
hoogte of diepte. 

Klik hier voor
de productconfigurator op 

www.weka-holzbau.com

De WEKA productconfigurator

De handige online productvinder op www.weka-holzbau.com kan snel en  
gemakkelijk antwoord geven op deze vraag. Probeer het gewoon even uit 
en ontdek de hele wellnesswereld van WEKA Holzbau bij u thuis.

Neem gewoon contact met ons op!

   gewoon
inscannen
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Welke sauna past bij mij?

Ambachtelijke kwaliteit Made in Germany

Kwaliteit waar u altijd  
van op aan kunt!
WEKA Holzbau GmbH is een Duits bedrijf met gevoel voor tradi-
tie dat gespecialiseerd is in het veredelen van Noord-Europees 
hout. Omdat onze producten van de natuurlijke grondstof hout 
worden gemaakt, moeten onze ingenieurs en constructeurs over 
veel materiaalkennis beschikken en zeer nauwkeurig kunnen wer-
ken – alleen zo worden goed doordachte producten ontwikkeld.

Schrijnwerkers, meubelmakers en timmerlieden zetten zich volle-
dig in, om een betrouwbaar en perfect afgewerkt product te ma-
ken. Omdat WEKA ook bij zijn medewerkers uitgaat van kwaliteit  
en specifieke kennis, is iedereen hier meester in zijn vak – want 
alleen op die manier voldoen onze sauna’s, infrarood-cabines en 
saunahuizen aan onze hoge kwaliteitsstandaard:

Zo eenvoudig vindt u  
wat u zoekt: 
1  Kies tussen de hoofdcategorieën ‘Massief 

houten sauna’, ‘Elementsauna’, ‘Designsauna’, 
‘230V-sauna’ of ‘IR-combicabine’. 

2  Stel met de schuifregelaar het  
minimaal en maximaal mogelijke grondvlak in.

3  Ten slotte stelt u alleen nog de gewenste prijsreeks 
in, klikt u op ‘Vinden’ en weldra ziet u in één 
oogopslag alle sauna’s en infraroodcabines die 
precies tussen uw eigen 4 muren passen.

5 jaar
           WEKA
garantie

In een paar stappen naar uw  
eigen wellnessoase.

Producten in variabele breedte of -diepte?

Producten in verschillende hoogte?

Achterwandbekleding?

Of rondom wandbekleding?

Extra glad geschaafd houtoppervlak  

Gladde en splintervrije zaagkanten

Exact gezaagde messing- en groefverbinding  

Precies passend, optimale stabiliteit en dichtheid.

SaunaWereld

http://www.weka-holzbau.com/
http://www.weka-holzbau.com/
http://www.weka-holzbau.com/
mailto:info@weka-holzbau.com
http://www.weka-holzbau.com/
http://www.weka-holzbau.com/
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Sauna-opbouw:  hier moet u op letten! 5 handige professionele tips De WEKA montageservice
Producten van WEKA zijn, als u handig bent, gemakkelijk in 
elkaar te zetten aan de hand van de geïllustreerde montage-
handleidingen. Heeft u geen tijd om zelf uw sauna in elkaar te 
zetten? Onze WEKA-montageservice zorgt ter plaatse voor een 
snelle montage.   

          Als voorbereiding op de montage hebben we voor u  
5 professionele tips samengesteld.

IR Osby 2 (p. 19) 
IR Osby hoek (p. 19)
IR Uppsala  (p. 21) 

Valida hoek 1 (p. 33) 
Laukkala 2  (p. 35)
Bergen 1 (p. 37)  
Cubilis 1  (p. 41) 
Kemi 1-2  (p. 45)

Valida 1+2 (p. 31)
Laukkala 1  (p. 35)
Kiruna 1 (p. 53)
IR Vaala 2  (p. 14) 
IR Tanilla 2  (p. 15) 
IR Mila 2  (p. 16) 
IR Ranua 2  (p. 17)
IR Osby 1 (p. 19)
IR AktiVit 2 (p. 23)

IR AktiVit C2   (p. 25)

IR Vaala 1  (p. 14) 
IR Tanilla 1  (p. 15) 
IR Tanilla hoek  (p. 15)
IR Mila 1 (p. 16) 
IR Ranua 1  (p. 17)
IR AktiVit 1 (p. 23)
IR AktiVit C1 (p. 25)

IR = infraroodcabine

Valida 3 (p. 31) 
Valida hoek 2 (p. 33) 
Laukkala 3  (p. 35)
Bergen Plus (p. 36)
Bergen 2  (p. 37) 
Turku 1  (p. 38)
Turku 2 (p. 39)
Cubilis 2 (p. 41)
Kemi 3 (p. 45)
Kemi 4 (p. 47)

Valida 4 (p. 31)
Valida hoek 3 (p. 33)
Bergen 3 (p. 37)
Turku 3 (p. 39)
Cubilis 3 (p. 41)
Kemi 5 (p. 47)
Kemi hoek 2 (p. 49)
Sara 2 (p. 57)

± afmetingen
± afmetingen

± afmetingen
± afmetingen ± afmetingen

1 Montageruimte
Let er op dat u voor een probleemloze montage van een massief houten sauna een 
vrije ruimte van minimaal 50 cm in acht moet nemen tot de muren eromheen.

2 Plafondhoogte
De regelmodules van uw nieuwe product worden gemonteerd op het plafonde-
lement. Controleer daarom voordat u bestelt of de ruimte waarin u de sauna wilt 
plaatsen, de minimale plafondhoogte heeft die vermeld staat bij het product.

3 Wandafstand 
Om te zorgen voor een zo goed mogelijke ventilatie rondom uw sauna of infrarood-
cabine, moet u een afstand van ca. 10 cm tot alle muren eromheen aanhouden. Een 
droge, goed te ventileren ruimte is het meest geschikt voor uw nieuwe cabine.

4 Bodemgesteldheid
Een vloer van steen of tegels is een praktische en ook aantrekkelijke ondergrond. Bij 
een andere ondergrond moet een stenen plaat/tegel met minimale afmetingen van 
40 x 50 cm onder de kachel worden gelegd.  

5 Elektrische apparaten
Omdat de meeste sauna’s op krachtstroom werken, moeten alle  
elektrotechnische werkzaamheden door een erkende elektricien worden uitgevoerd.

Kemi hoek 1  (p. 49)  
Halmstad 2 (p. 51)
Kiruna 2 (p. 53)
Varberg 2+3 (p. 55) 
Kaarina 2 (p. 56)
Sara 1 (p. 57)
Designsauna I+II (p. 59)

Kemi hoek (p. 49)
Halmstad 1  (p. 51) 
Varberg 1  (p. 55)
Kaarina 1  (p. 56)

* Let op het volgende: de montage door de montageservice wordt uitge-
voerd nadat u officieel opdracht voor de montage heeft gegeven zonder 
eventueel noodzakelijke funderingswerkzaamheden, en ook zonder beno-
digde accessoires, zonder deklaag of kleurbehandeling en zonder aanslui-
ting van de elektrische voorzieningen, zoals saunakachel, verlichting etc.

  Vakkundige montage*
Speciaal geschoolde serviceteams kennen onze produc-
ten tot aan het kleinste schroefje en elke deurgreep past 
perfect - zo garanderen wij een snelle en vakkundige 
montage van uw droomproduct.

  Gunstige vaste prijs
De montage van uw infraroodcabine, sauna of saunahuis 
geschiedt tegen een gunstige vaste prijs - de exacte 
kosten voor elk product vindt u in deze catalogus of 
online op www.weka-holzbau.com

  Tip
Zorg ervoor dat alle afzonderlijke onderdelen van uw 
nieuwe cabine of saunahuis zich al op de montageplek 
bevinden als ons montageteam arriveert.

  Contact
Geef als u opdracht wilt geven voor montage bij de be-
stelling uw contactgegevens (adres, telefoonnummer,  
mobielnummer en e-mailadres) door.

Nauwkeurig passende cabines, speciaal voor u gemaakt. De keus is aan u!

SaunaWereld

Massief houten elementsauna 2 (P. 48)

Infraroodcabine Ranua 1 (P.17) Nissauna Kaarina 1 (P.56)

http://www.weka-holzbau.com/
http://www.weka-holzbau.com/
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   Vragen over montage en planning
Waar moet u op letten? Aan welke voorwaarden moet de saunaruim-
te voldoen? Heeft u vooraf een montagehandleiding nodig?

   Vragen over accessoires
Welke accessoires worden aangeboden voor het  
door mij bestelde product?

   Vragen over de bestelling
U heeft uw product besteld en wilt graag weten,  
voor welke leverweek het ingepland is? 

   Vragen over de montageservice 
Waar moet u op letten? Welke voorbereidingen moeten er worden 
getroffen? Wanneer zal het montageteam bij u zijn?

   Andere productinformatie 
Van welk materiaal worden onze producten gemaakt? Wat houdt ele-
mentbouwwijze in en welk voordeel hebben massief houten sauna’s? 
Heeft u speciale vragen over onze sauna- en infraroodtechniek? 
Welke kachel past in de sauna die ik al heb?  

   Op maat gemaakt
Kunt u de gewenste configuratie van uw infraroodcabine, sauna of 
uw saunahuis niet vinden in onze configurator?  
Stuur dan eenvoudig een e-mail naar: 
info@weka-holzbau.com
Dan laten we uw aanvraag door onze ontwerpers controleren.

+49  395 42908-0
ma. – vr. 8.30 – 18.00 uur
             za.  9.00 – 17.00 uur

info@weka-holzbau.com

 
Een ervaren transporteur levert uw product in opdracht van 
WEKA met behulp van een in de vrachtwagen meegenomen 
vierwegheftruck direct bij de vestiging of tegen meerprijs bij u 
thuis op het trottoir af, alleen op het Nederlandse vasteland. 

In het geval van levering bij u aan huis moeten de wegen naar 
uw huis toegankelijk zijn voor een vrachtwagen van 40 ton en 
breed genoeg om langs de weg te kunnen lossen.  
Afmetingen voertuig: (L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m

Professionele en vakkundige bezorgservice

Levering bij u aan huis op het trottoir Op alle vragen het beste antwoord

WEKA biedt met zijn eigen klantenservice  
bijzondere service bij alle vragen. “Hier zitten deskundigen, 
geen callcentermedewerkers”, luidt het motto. Geschoolde 
medewerkers beantwoorden al uw aanvragen. Schriftelijke 
informatie krijgt u snel via

Wilt u graag telefonisch advies? Geen probleem! 
Bel ons gewoon op en wij vinden een antwoord op al uw  
vragen over uw nieuwe WEKA-product.

Vakkundig en individueel advies

Dat en nog veel meer kunnen wij voor u doenStipt geleverd en voorzichtig uitgeladen

We horen  
     graag van u.

   Levertermijn
Indien niet anders is overeengekomen, wordt uw product ca.  
3 weken na uw bestelling geleverd (Wellnissage-design-
producten ca. 6 weken). Bij de aankoop kunt u natuurlijk  
meteen een latere leverweek afspreken. 

   De levering
Onze vaste transporteur informeert u 1 week voor de door 
ons bevestigde leverweek de geplande leverafspraak. Leg 
bij aankoop alvast in uw agenda vast dat u of iemand anders 
namens u in de leverweek de goederen ter plekke in ontvangst 
kan nemen.

Voor onze bezorgservice hebben wij  
het volgende van u nodig:

 1. Volledig bezorgadres 

 2. Uw mobiele nummer

 3. Uw vaste telefoonnummer

 4. Uw e-mailadres 

Houd er alstublieft rekening mee dat een correcte  
afhandeling van uw bestelling alleen mogelijk is met  
een telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

SaunaWereld

http://www.weka-holzbau.com/
mailto:info@weka-holzbau.com
mailto:info@weka-holzbau.com
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+49   395 42908-0
ma. – vr. 8.30 – 18.00 uur
za.  9.00 – 17.00 uur

1 230V-techniek:
Hoogwaardige keramische of 
wekaTherm-vlakstralers  
voor een homogene, weldadige 
verdeling van de warmte.

2 Meer veiligheid:
Inwendige kabelkanalen  
en voorbereide aansluitingen  
voor IR-stralers, de systeem- 
regeling en overige accessoires.

3 Meer comfort: 
45 resp. 55 cm brede en  
stevige zit- en ligvlakken.

4 Eenvoudige montage:  
De wanden van de WEKA 
infraroodcabines bestaan uit 
geprefabriceerde elementen. Daardoor 
kunt u ze heel eenvoudig opbouwen 
en zorgen ze voor een aangenaam 
binnenklimaat.

5 Inclusief:  
WEKA infraroodcabines zijn 
standaard uitgerust met een digitale 
systeemregeling (zie afb.) of analoge 
regeling en verlichting.

230 volt  
Aansluitklaar voor een probleemloze 
aansluiting.

WEKA infraroodcabines 
Milde warmte voor meer ontspanning

Welke straling wordt bij de 
infraroodcabines toegepast?
In onze infraroodcabines wordt gebruikgemaakt van de 
bijzonder milde IR-C-straling.

Welke voordelen biedt het gebruik van 
infraroodcabines voor mijn gezondheid?
De infrarood-C-straling kan ertoe leiden dat het 
lichaam beter doorbloed wordt, wat een belangrijke 
voorwaarde is om u lekker in uw vel te voelen en heerlijk 
te ontspannen. Het zweten in een infraroodcabine kan 
het immuunsysteem stimuleren en kan helpen bij het 
versterken van de lichaamseigen afweer.

Welke soorten stralers worden 
aangeboden bij de infraroodcabines?
 De infrarood-warmtecabines zijn uitgerust met lijnstralers 
of met wekaTherm vlakstralers.

Als lijnstralers gebruiken wij met kwartszand gevulde 
keramische stralers die milder en beter te verdragen zijn 
dan stralers met een vulling van magnesiumoxide.

Onze wekaTherm vlakstralers zijn onzichtbaar weg-
gewerkt in de wanden en de vloer en geven rondom een 
milde en homogene warmte af.

Kun je in een bestaande sauna stralers 
aanbrengen?
Om veiligheidsredenen raden we dat af. Als u beide 
wilt gebruiken, adviseren we onze infrarood-sauna-
combicabines. Op die manier heeft u het beste van twee 
werelden.

Welke minimale plafondhoogte is vereist?
Voor infraroodcabines heeft u een minimale plafondhoogte 
van 210 cm nodig. De uitzondering wordt gevormd door 
de serie Uppsala. Daarvan is de minimale plafondhoogte 
220 cm.

Welke vloer wordt aanbevolen voor 
infraroodcabines?
 In bijna alle cabines is een vloerelement 
inbegrepen bij de levering. Als de 
infraroodcabine zonder vloer wordt 
geleverd, adviseren we een vlakke en 
horizontale stenen of tegelvloer. Deze is 
hittebestendig en kan gemakkelijk worden 
gereinigd.

Bestaan er ook cabines waarin 
infrarood en sauna worden 
gecombineerd? Welke zijn dat?
Het model Uppsala kan 
gebruikt worden als 
infraroodcabine of als 
volwaardige sauna.

Wordt de 
montageservice 
aangeboden voor 
infraroodcabines?
Ja, de montageprijzen 
zijn vaste prijzen en staan 
vermeld in de catalogus.

Vaak gestelde vragen

Bij alle overige vragen helpt
    onze klantenservice u graag verder!

Infraroodcabines

http://www.weka-holzbau.com/
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Goed om te weten– de WEKA lijnstralers

De techniek
De verwarmingselementen van de WEKA lijnstralers bevinden zich 
in metalen reflectoren waarvan de vorm speciaal werd afgestemd op 
IR-cabines. De hoekstralers reflecteren intensief in een gebundelde 
reflectiehoek om de infraroodstraling exact op die plek terecht te laten 
komen waar ze haar werking zo goed mogelijk kan ontplooien – op uw 
huid.
 
De rugreflectoren hebben een groothoekeffect zodat uw  
rug gelijkmatig met dezelfde intensiteit wordt verwarmd.
 
De stralers voor de voorste hoeken van de cabine en ook de 
inbouwstraler voor de voorwand hebben een vermogen van 500 W,  
230 V, de stralers voor de rug hebben een vermogen van 350 W, 230 V.

De werking
De zeer milde infrarood-C-straling dringt in tegenstelling tot de  
sterkere infrarood A- en infrarood-B-straling alleen door in de buitenste 
huidlagen en verwarmt deze. Omdat de warmte feitelijk in uw lichaam 
ontstaat, zijn er geen hoge cabinetemperaturen nodig. Hierdoor ontstaat 
een aangename warmte die goed te verdragen is.

Infraroodstraling is een natuurlijke straling die pas  
na absorptie door onze huid wordt omgezet in 
warmte. Daarom onderscheiden infraroodcabines 
zich door een aangename milde warmte, wat 
vooral door mensen op prijs wordt gesteld die hoge 
temperaturen niet verdragen.

Goed om te weten – de wekaTherm vlakstralers

Gerichte warmte-afgifte door rug-, been- en  
frontstralers

Droge warmte, die zeer goed te verdragen is

Aangenaam warme binnentemperatuur  
tot 70 °C 

Korte opwarmtijd  
(reeds na ca. 5 minuten te gebruiken)

Aansluitkabel voor 230V-aansluiting voorbereid

Eenvoudige montage door elementbouwwijze  
van cabines 

Gelijkmatige, voelbare opwarming van de 
hele cabine door grote stralers in wanden, 
plafond en vloer (ideaal voor mensen met 
koude voeten)

Bijzonder aangename binnentemperatuur 
tot 50 °C 

Korte opwarmtijd (10-15 minuten)

Aansluitkabel voor 230V-aansluiting 
voorbereid 

Eenvoudige montage door 
elementbouwwijze 

De techniek
wekaTherm-vlakstralers bestaan uit een laag verwarmingsdraden die 
tussen twee hoogwaardige en meerdere lagen kunststof folie verpakt 
zijn. Door deze compacte constructie kunnen de infraroodstralers 
haast onzichtbaar worden geïntegreerd in de wand-, vloer- en 
plafondelementen van onze cabines. Hierdoor onderscheiden onze 
wekaTherm-cabines zich in visueel opzicht door een zeer fraai interieur.

De werking
In tegenstelling tot lijnstralers produceren de wekaTherm-vlakstralers 
geen warmte die enkel gericht is op een bepaald gebied van het lichaam 
maar een warmte die de hele cabine beslaat. Zodoende ontstaat  
er een milde homogene warmte die zeer aangenaam aanvoelt.  
De in de vloer geïntegreerde infraroodstralers zijn ideaal voor mensen 
met koude voeten. 

Stevige vloerelementen 
van massief vurenhout

Frontstraler

Kuitenstraler

Ergonomische  
rugleuningen  

(bij bijna alle cabines)

Rugstralers

Diepe, comfortabele 
 zitbanken

Stevige vloerele-
menten van massief 
vurenhout met geïn-
tegreerde infrarood-
stralers

Ergonomische  
rugleuningen  

of comfortabele  
lendensteunen

wekaTherm- 
vlakstralers  

in wandelementen

Brede, comfortabele  
zitbanken en  
ligvlakken

Onbehandeld, Noord- 
Europees vurenhout  

voor een natuurlijk  
klimaat in de cabine

Onbehandeld,  
Noord-Europees vurenhout  

voor een natuurlijk  
klimaat in de cabine
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Infraroodcabines

http://www.weka-holzbau.com/
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Bestelnr.: 543.1010.33.20 

 
Bestelnr.: 542.1010.33.20 

 
Bestelnr.: 550.1010.19.30 

 
Bestelnr.: 550.1310.19.30 

 
Bestelnr.: 543.1310.33.20 

Buitenmaat
B 108 x D 99 x H 190 cm

• 2 hoekstralers à 500 W 
• 1 rugstraler 350 W
•  1 kuitenstraler 350 W

Totaal vermogen: 1.700 W

Buitenmaat
B 99 x D 99 x H 190 cm

• 2 hoekstralers à 350 W 
• 1 rugstraler 350 W
•  1 kuitenstraler 350 W 
• incl. beweegb. lendensteun

Totaal vermogen: 1.400 W

De WEKA-kwaliteit
•   Van onbehandeld vurenhout 
•   Exclusieve, volledig glazen deur met  

moderne greep, in grafietlook met 2-punts  
magneetsluiting, rechtsdraaiend

•   48 cm diepe, stevige zitbank 
•   Inclusief:  

- ergonomische rugleuningen (beweegb.   
  lendensteun bij ‘Tanilla hoek’) 
- geïntegreerde halogeenspot  
- moderne, multifunctionele  
  regeling met digitaal display  
- hoogwaardig vloerelement met  
   massieve frameconstructie

•  Verwarmingselementen: lijnstralers
•  Minimale plafondhoogte: 210 cm
•  Wandelementen met geïntegreerde  

voedingskabels
•  Met uitgebreid beschreven  

montagehandleiding en montagemateriaal
•  Bijpassende accessoires vanaf pagina 79

Infraroodcabine ‘Tanilla’Infraroodcabine ‘Vaala’

De WEKA-kwaliteit
•  Wandelementen van massief,  

19 mm dik vurenhout 
•  Volledig glazen deur van  

transparant glas met veiligheids- 
rolslot aan de binnenzijde, rechts-  
of linksdraaiend te plaatsen

• 45 cm diepe, stevige zitbank
•    Inclusief:  

- geïntegreerde plafondlamp 
- elektronische regeling

•  Verwarmingselementen: lijnstralers
•  Minimale plafondhoogte: 210 cm
•  Met uitgebreid beschreven  

montagehandleiding en montagemateriaal
•  Bijpassende accessoires vanaf pagina 79

Buitenmaat
B 102 x D 100 x H 196 cm 

• 2 hoekstralers à 500 W
• 1 rugstraler 350 W
• 1 beenstraler 350 W

Totaal vermogen: 1.700 W

Buitenmaat 
B 131 x D 100 x H 196 cm 

• 2 hoekstralers à 500 W
• 2 rugstralers à 350 W
• 1 beenstraler 350 W

Totaal vermogen: 2.050 W

De infraroodcabine Vaala 
wordt vervaardigd van 
Noord-Europees, lang-
zaam groeiend vurenhout. 
Dat zorgt voor een zeer 
hoge mate van stabiliteit, 
dichtheid en het perfecte 
klimaat in de cabine.

Buitenmaat
B 137 x D 99 x H 190 cm

• 2 hoekstralers à 500 W 
• 2 rugstralers à 350 W
•  1 kuitenstraler 350 W

Totaal vermogen: 2.050 W

B
ijz

on
d

er

In
cl

u
si

ef

In
cl

u
si

ef

A
cc

e
ss

o
ir

et
ip

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de 
vrachtkosten bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.

HalogeenspotWellnessligbank (p. 81) Digitale systeemregeling Erg. rugleuning (bij Tanilla 1+2)Elektronische regeling Glazen transparante deur voor extra veel licht

Infraroodcabine Tanilla 2

Infraroodcabine Tanilla hoek

Infraroodcabine Vaala 1

Infraroodcabine Vaala 2

Tanilla 1 

  
 

Tanilla hoek 

  
 

 Vaala 1 

  
 

Vaala 2 

  
 Tanilla 2                

    
  
 

Infraroodcabines
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Bestelnr.: 543.1010.75.00 

 
Bestelnr.: 543.1310.75.00 

 
Bestelnr.: 548.1010.42.06 

 
Bestelnr.: 548.1310.42.06 

Buitenmaat 
B 108 x D 99 x H 190 cm  

• 2 hoekstralers à 500 W
• 1 rugstraler 350 W
• 1 beenstraler 350 W

Totaal vermogen: 1.700 W

Buitenmaat 
B 137 x D 99 x H 190 cm

• 2 hoekstralers à 500 W
• 2 rugstralers à 350 W
• 1 beenstraler 350 W

Totaal vermogen: 2.050 W

De WEKA-kwaliteit
•   Sportief design: modern antraciet, met 

kleur afgezet; achterkant: hardboardplaten 
onbehandeld

•   Binnenwanden van Noord-Europees,  
onbehandeld vurenhout 

•   Exclusieve, volledig glazen deur en  
raamelementen in grafietlook  
Grootte 1: 2 raamelementen 
Grootte 2: 3 raamelementen

•   Deur met 2-punts magneetsluiting,  
rechtsdraaiend

• 45 cm diepe, stevige zitbank 
•   Inclusief:  

- ergonomische rugleuningen  
- geïntegreerde halogeenspot  
- moderne, multifunctionele  
  regeling met digitaal display  
- hoogwaardig vloerelement met  
   massieve frameconstructie

•  Verwarmingselementen: lijnstralers
•  Minimale plafondhoogte: 210 cm
•  Wandelementen met geïntegreerde  

voedingskabels
•  Met uitgebreid beschreven  

montagehandleiding en montagemateriaal
•  Bijpassende accessoires vanaf pagina 79

Infraroodcabine ‘Mila’

Halogeenspot Digitale systeemregeling Ergonomische rugleuning
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Infraroodcabine ‘Ranua’

Buitenmaat
B 109 x D 98 x H 190 cm 

• met rondom  
 wekaTherm- 
 vlakstralers
• incl. houten vloerrooster
• incl. erg. rugleuningen
• incl. hygiënische mat

Totaal vermogen: 2.140 W

Buitenmaat
B 140 x D 98 x H 190 cm 

• met rondom  
 wekaTherm- 
 vlakstralers
• incl. houten vloerrooster
• incl. hygiënische mat
• incl. erg. rugleuningen

Totaal vermogen: 2.770 W

De WEKA-kwaliteit
• Van onbehandeld vurenhout 
•   Exclusieve, volledig glazen deur met  

moderne greep, in grafietlook met 2-punts  
magneetsluiting, rechtsdraaiend

•  53 cm diepe, stevige zitbank 
•   Inclusief:  

- ergonomische rugleuningen  
- geïntegreerde halogeenspot  
-  moderne, multifunctionele  

regeling met digitaal display 
 -  hoogwaardig vloerelement met  

massieve frameconstructie
 -  hygiënische vloermat
•  Verwarmingselementen: hoogwaardige 

wekaTherm-vlakstralers in de wanden en in 
de vloer

•  Minimale plafondhoogte: 210 cm
•  Wandelementen met geïntegreerde  

voedingskabels
•  Met uitgebreid beschreven  

montagehandleiding en montagemateriaal
•  Bijpassende accessoires vanaf pagina 79

Wellnessligbank (p. 81) Hygiënische vloermat Digitale systeemregeling Ergonomische rugleuning
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Infraroodcabine Mila 2

Infraroodcabine Ranua 1Infraroodcabine Mila 1

Infraroodcabine Ranua 2

Mila 1 

  
 

Mila 2 

  
 

Ranua 1 

    
  
 

Ranua 2 

  
 

Infraroodcabines

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de 
vrachtkosten bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.
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Bestelnr.: 556.2012.00.00 

 
Bestelnr.: 556.1310.00.00 

 
Bestelnr.: 557.1913.00.00 

Infraroodvlakstralers in achter-
wand, front- & zijwanden

Incl. groot vloerrooster

Incl. vlakstralers in de vloer

Inclusief 2 beweegbare,  
comfortabele lendensteunen

Infraroodcabine ‘Osby’

De WEKA-kwaliteit
• Frontzijde: wit gecoat lindehout

•   Binnenwanden van Noord-Europees vurenhout 
•  Exclusieve, volledig glazen deur  

en ramen in grafietlook met 2-punts  
magneetsluiting, rechtsdraaiend

• Hoogwaardige moderne deurgreep
•  Hoogwaardig, vlak vloerelement voor  

een comfortabele instap
•    Verwarmingselementen:  

hoogwaardige wekaTherm-vlakstralers,  
rondom – ook in de vloer

•  Inclusief:  
-  ergonomische rugleuning (bij Osby 1+2) 

 - beweegbare lendensteun (bij Osby hoek)  
 - hoogwaardig vloerrooster 
 -  geïntegreerde halogeenspot  

(2 stuks bij Osby 2)
 -  moderne, multifunctionele  

regeling met digitaal display 
•  Wandelementen met geïntegreerde  

voedingskabels
•  Minimale plafondhoogte: 210 cm
•  Uitgebreide montage- & bedieningshandleiding 

en montagemateriaal 
•  Bijpassende accessoires vanaf pagina 79

Kwaliteit 
waarop u kunt vertrouwen

Buitenmaat
B 140 x D 99 x H 190 cm 
• geïntegreerde halogeenspots
•  55 cm diepe, stevige zitbank
•  met rondom wekaTherm-vlakstralers
•  incl. erg. rugleuningen
Totaal vermogen: 2.490 W

Buitenmaat 
B 212 x D 125 x H 190 cm
• 2 halogeenspots
• 55 cm diepe, stevige ligbank en kruk
•  met rondom wekaTherm-vlakstralers
•  incl. erg. rugleuningen
Totaal vermogen: 3.600 W

Buitenmaat
B 200 x D 138 x H 190 cm 
• geïntegreerde halogeenspots
• 1 x 55 cm, 2 x 45 cm diepe, stevige zitbanken
•  met rondom wekaTherm-vlakstralers
• incl. 2 lendensteunen
Totaal vermogen: 2.890 W

Open de WEKA-app, scan de pagina en ontdek meer!

Productvarianten en afmetingen

Wit gecoat hoogwaardig lindenhout Halogeenspot binnen Digitale systeemregeling Ergonomische rugleuning  
Osby 1 + 2

Hoogwaardige weka-
Therm-vlakstralers

Productvoordelen
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Infraroodcabine Osby hoek

Infraroodcabine Osby 1 Infraroodcabine Osby 2

Osby hoek 

     
  
 

Osby 1 

  

Osby 2 

  

Infraroodcabines

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de 
vrachtkosten bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.

Hier kunt u  
nog meer  

ontdekken!
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Bestelnr.: 547.2012.13.00 

 
Bestelnr.: 547.2012.14.00 

De WEKA-kwaliteit
•  Exclusieve, volledig glazen deur (met moder-

ne greep) in grafietlook met 2-punts mag-
neetsluiting, rechtsdraaiend

•   Binnenwanden van Noord-Europees  
vurenhout 

• Hoogwaardige deurgreep
•  Hoogwaardig, vlak vloerelement voor  

een comfortabele instap
•    Verwarmingselementen:  

wekaTherm-vlakstralers,  
rondom – ook in de vloer

•  Minimale plafondhoogte: 220 cm

•  Inclusief:  
-  multifunctionele regeling met digitaal 

display
 -  55 cm diepe, stevige ligbank en bijpassen-

de opstapset
 -  speciale lamp met keramische fitting,  

siliconenkabels en houten afscherming 
 - 3,6 kW-saunakachel en voedingskabel
•  Wand- en vloerelementen met geïntegreerde 

infrarood-voedingskabels
•  Uitgebreide montage- & bedieningshand-

leiding en montagemateriaal 
•  Bijpassende accessoires vanaf pagina 79

Infrarood-combicabine ‘Uppsala’– het totaalpakket

Infraroodstralers in zijwanden, 
front- en achterwand

Incl. verlichtingsset met kera-
mische fitting en afscherming

Incl. groot vloerrooster

Incl. vlakstralers in de vloer

Front- en zijwanden van  
onbehandeld vurenhout

Laag vloerelement voor 
een gemakkelijke instap

55 cm breed en 196 cm  
lang ligvlak

Hoogwaardige  
opstap- en 

zitset

Productvoordelen

Open de WEKA-app, scan de pagina en ontdek meer!

De praktische ligcabine inclusief klassieke  
saunakachel en moderne infraroodvlakstralers.
De comfortabele ligcabine kan gebruikt worden als infraroodcabine of als vol-
waardige sauna. De handige 230-volt-aansluiting in de combivariant zorgt voor 
probleemloos wellnessplezier. (Vanwege de geïntegreerde sauna is een vaste 
aansluiting noodzakelijk.) Door het ligvlak van 196 cm biedt de cabine ook 
lange mensen voldoende ruimte om comfortabel te liggen en te ontspannen. 
Hierdoor is de cabine ook ideaal voor mensen met rugklachten.

Productvarianten en afmetingen

Buitenmaat
B 212 x D 121 x H 199 cm
• saunaverlichtingsset
• 55 cm diepe, stevige ligbank en kruk
•  met rondom wekaTherm-vlakstralers  

en 3,6 kW-saunakachel*
Totaal vermogen  
infraroodfunctie: 3.336 W

Buitenmaat
B 212 x D 121 x H 199 cm
• saunaverlichtingsset
• 55 cm diepe, stevige ligbank en kruk
•  met rondom wekaTherm-vlakstralers  

en 3,6 kW BioAktiv-kachel*
Totaal vermogen  
infraroodfunctie: 3.336 W

IR-cabine Uppsala
  

IR-cabine Uppsala BioS 

  

*De aansluiting van de saunakachel moet uitgevoerd worden door een erkend elektricien. 

Halogeenspot voor een goed 
verlichte binnenruimte Lig- en zitbanken van splintervrij speciaal saunahout Extra groot vloerrooster van speciaal 

saunahout Inclusief kachelbescherming
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Hier kunt u  
nog meer  

ontdekken!

Extra lang ligvlak (196 cm)

IR-cabine Uppsala (afb. soortgelijke kachel) IR-cabine Uppsala 

IR-cabine Uppsala 

Infrarood- 
saunacabines

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de 
vrachtkosten bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.

http://www.weka-holzbau.com/
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Bestelnr.: 554.1511.10.00 

 
Bestelnr.: 554.1511.13.00 

 
Bestelnr.: 554.1111.10.00 

 
Bestelnr.: 554.1111.13.00 

 
Bestelnr.: 554.1111.14.00 

 
Bestelnr.: 554.1511.14.00 

Naast de 3 kleuren Bianco,  
Grigio en Rosso kunt u kiezen uit een 
groot aantal mogelijke tinten uit het 
RAL-systeem. 

Vraag ernaar bij uw speciaalzaak. 

Bezorgservice  
tot op het trottoir in Nederland 
(vasteland)

Buitenmaat
B 115 cm 
D 108 cm 
H 206 cm

Buitenmaat
B 150 cm 
D 108 cm 
H 206 cm

Infraroodcabine ‘AktiVit’ in modern design

Wellnissage design-infraroodcabine met rondom 
vlakstralers in de wanden en de vloer

Gun uzelf een beetje rust en ervaar de weldadige werking van de  
Wellnissage IR-cabine met het bijzondere design.  
Doe iets goeds voor uw gezondheid en uw sportieve activiteiten.
•  230V-cabine (voor gewone stroomaansluiting) met rondom  

homogene vlakstralers – ook in de vloer
•  Minimale plafondhoogte: 220 cm
•  Wandbekleding buiten - zijwanden: hoogwaardige decoratieve platen,  

in hoogglans met afgeronde randen, achterwand: 50 mm dik,  
buiten houtvezelplaat

• Zijwanden 77 mm dik
•  Wandbekleding binnen van 14 mm dik,  

onbehandeld, Noord-Europees vurenhout
•  Deur: 8 mm dikke glazen deur in grafiettint met zelfsluitend  

deurbeslag, doorgangsmaat: B 62,5 x H 187 cm
•  Inclusief: 

•   halogeenspots en led-kleurlichttherapie
 •   digitale systeemregeling

Stijlvol ontspannen
Topkwaliteit en design – met de infraroodcabine 
AktiVit uit onze exclusieve designlijn  
Wellnissage kunt u zich in stijl ontspannen.  
De extra hoge glazen deur is zelfsluitend en stijlvol.

Hoogwaardige deurgreep van  
roestvrij staal (binnen van hout)

Vloerelement incl. vlakstralers voor 
opwarming rondom
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Ergonomische rugleuning
(1x bij gr. 1, 2x bij gr. 2)

Vakkundige montage (zonder de 
benodigde accessoires  
en zonder elektrische installatie*)

IR-cabine AktiVit 1 - Bianco
  

IR-cabine AktiVit 2 - Bianco
  

IR-cabine AktiVit 1 - Grigio
  

IR-cabine AktiVit 2 - Grigio
  

IR-cabine AktiVit 1 - Rosso
  

IR-cabine AktiVit 2 - Rosso
  

Productvarianten en afmetingen

*De elektrische installatie mag uit veiligheidsoverwegingen alleen door een erkend elektricien worden uitgevoerd. Deze valt niet onder de montageservice.  
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. 
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Kleurlichttherapie  
in het plafond geïntegreerd

Infraroodcabine AktiVit 1 - Bianco

Infraroodcabine AktiVit 1 - Rosso

Infraroodcabine AktiVit 2 - Bianco

Infraroodcabine AktiVit 1 - Grigio

Wellnissage
infraroodcabines

http://www.weka-holzbau.com/
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Bestelnr.: 554.1111.20.00 

 
Bestelnr.: 554.1511.20.00 

Bezorgservice  
tot op het trottoir in Nederland 
(vasteland)

Infraroodcabine AktiVit 2 - individuele vormgeving mogelijk Infraroodcabine AktiVit 1 - vormgevingsvoorbeeld: spiegel

Infraroodcabine AktiVit 2 - vormgevingsvoorbeeld - levering vindt onbehandeld plaats

Infraroodcabine ‘AktiVit-C’ - voor wie zelf wil vormgeven

Gun uzelf een beetje rust en ervaar de weldadige werking van de Wellnissage  
IR-cabine met het bijzondere design.  
Doe iets goeds voor uw gezondheid en uw sportieve activiteiten.

•  230V-cabine (voor gewone stroomaansluiting) met rondom  
homogene vlakstralers – ook in de vloer

•  Minimale plafondhoogte: 220 cm
• Achterwand: 50 mm dik, buiten houtvezelplaat
•  Wandbekleding buiten: zijwanden: onbehandelde  

MDF-houtvezelplaten 
•  Wandbekleding binnen van 14 mm dik, onbehandeld, Noord-Europees vurenhout
•  Deur: 8 mm dikke glazen deur in grafiettint met zelfsluitend deurbeslag,  

doorgangsmaat: B 62,5 x H 187 cm

•  Inclusief: 
•   Exclusieve designlijn Wellnissage 

 •   halogeenspots en led-kleurlichttherapie
 •   digitale systeemregeling
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Vakkundige montage (zonder de 
benodigde accessoires  
en zonder elektrische installatie*)

Wellnissage design-infraroodcabine met onbehandelde 
buitenwanden voor een individuele vormgeving

Eigen finishing touch
Met de infraroodcabine ‘AktiVit-C’ uit onze  
exclusieve designlijn Wellnissage kunt u de 
buitenwanden creatief vormgeven. De extra 
hoge glazen deur is zelfsluitend en stijlvol.B
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IR-cabine AktiVit C1 
  

IR-cabine AktiVit C2 
  

Individuele vormgevingsvoorbeelden

Buitenmaat
B 115 x D 108 x H 206 cm

Buitenmaat
B 150 x D 108 x H 206 cm

Hoogwaardige deurgreep van  
roestvrij staal (binnen van hout)

Vloerelement incl. vlakstralers  
voor opwarming rondom

Ergonomische rugleuning  
 (1x bij gr. 1, 2x bij gr. 2)

Kleurlichttherapie  
in het plafond geïntegreerd

        De infraroodcabine voor doe-het-zelvers. U heeft de 
           mogelijkheid om de buitenkanten van de cabine naar 
eigen smaak vorm te geven. Geef zelf de finishing touch!
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Wordt geleverd in onbehandeld MDF

Vormgevingsvoorbeeld: pleisterwerk

Vormgevingsvoorbeeld: door u gewenste kleur

Vormgevingsvoorbeeld: tegels

*De elektrische installatie mag uit veiligheidsoverwegingen alleen door een erkend elektricien worden uitgevoerd. Deze valt niet onder de montageservice.  
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen.  

Wellnissage
infraroodcabines

http://www.weka-holzbau.com/
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Voor optimale ontspanning
De saunagang is een van de aangenaamste manieren om eens goed 
te zweten. De opeenvolging van hitte en het aansluitende koude wa-
ter kan helpen bij het ontspannen van de spieren. Er worden enkele 
fysiologische effecten bereikt, zoals het verlagen van de bloeddruk 
of het stimuleren van de stofwisseling en de ademhaling. Veel men-
sen geven aan dat de saunagang een weldadig effect heeft waar-
door ze zich lekkerder in hun vel gaan voelen.

Saunatraditie
De Finse manier van zweten

Tips voor het juiste gebruik van de sauna
Voor een perfect saunagenot bevelen wij u aan:
• alleen de sauna te gebruiken als u in een goede gezondheid ver-
keert en ongekleed bent
• uw lichaam voor de saunagang grondig te wassen
•  een katoenen handdoek onder u te leggen om het hout niet aan te 

tasten en voor een optimale hygiëne te zorgen (voor een optimale 
luchtcirculatie mag de handdoek nooit het hele oppervlak van de 
ligbank bedekken)

•  voor en na de saunagang voldoende te drinken (bijv. water, thee...)
• tussen de saunagangen rustpauzes in te lassen
• buiten de sauna badslippers te dragen

Echte voordelen voor uw lichaam
Bij een juist en regelmatig gebruik kan de sauna talrijke voordelen bieden:
• de cardiovasculaire training wordt positief ondersteund
•  het weer op peil brengen van de bloeddruk kan worden ondersteund
• de ontspanning van lichaam en geest
•  het immuunsysteem en de lichaamseigen afweer kunnen worden  

versterkt
• het voorkomen van verkoudheden
• de reiniging van het lichaam en de huid

Mensen met een medische voorgeschiedenis (bijv. ontstekingen, acute infectieziekten, 
hart- en vaatziekten, trombose of spataderen) wordt in het algemeen afgeraden om een 
sauna of stoombad te bezoeken. Raadpleeg daarom eerst uw arts. Senioren moeten voor 
alle zekerheid advies vragen bij hun huisarts.

De juiste kachel  
bij elke sauna
Of het nu om de echte saunagang bij 90°C 
gaat of om een mild stoombad met war-
me lucht met combinatiekachel – de sau-
nakachel moet passen bij u en uw sauna. 
Voor elke sauna hebben wij al de optimale 
kachelsets samengesteld om u een ideaal 
saunagevoel te kunnen bieden. Met de 
aangeboden kachelsets krijgt u hoogwaar-
dige kwaliteit tegen een redelijke prijs.     
Meer informatie vindt u vanaf pagina 72 
en op de binnenflap naast de inhouds-
opgave.

WEKA sauna’s - 
voor het echte wellness gevoel!

Sauna’s

http://www.weka-holzbau.com/
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Klassieke houten saunadeur Moderne, volledig glazen deur Volledig glazen premiumdeur

Traditionele, stevige houten deur van 
massief Noord-Europees vurenhout 
met dubbele fels 

Links- of rechtsdraaiend te plaatsen

Energiebesparend geïsoleerd met  
isolatielaag tegen waterdampdiffusie

Met raam van veiligheidsglas 

Met veiligheidsrolslot

Deurgreep van glad geschaafd,  
Noord-Europees vurenhout 

Beslag van gelakt metaal

Moderne, volledig glazen deur,  
van transparant 6 mm dik veiligheidsglas

Links- of rechtsdraaiend te plaatsen

Deurgreep van glad geschaafd,  
Noord-Europees vurenhout

Met veiligheidsrolslot

Beslag van gelakt metaal

Exclusieve en 8 mm dikke volledig 
glazen premiumdeur van veiligheids-
glas in moderne grafietlook 

Links- of rechtsdraaiend te plaatsen

Met stevig sluitende 2-punts  
magneetsluiting

Premiumdeurgreep - binnenzijde 
van niet-warmtegeleidend,  
speciaal saunahout en buitenzijde 
van hoogwaardig roestvrij staal 

Metalen beslag in mat-chroom  
design

Extra geïsoleerd voor een optimaal klimaat in de sauna Glad geschaafde saunadeurgreep met veiligheidsrolslot Designdeurgreep, binnenzijde van hout, buitenzijde roestvrij staal

Volledig glazen premiumdeur met extra raam - voor nog meer licht binnenin

Exclusieve en 8 mm dikke  
volledig glazen premiumdeur van  
veiligheidsglas in moderne grafietlook 

Extra, groot panoramaraam van 8 mm dik  
veiligheidsglas in moderne grafietlook

Links- of rechtsdraaiend te plaatsen

Met stevig sluitende  
2-punts magneetsluiting

Premiumdeurgreep - binnenzijde van niet- 
warmtegeleidend, speciaal saunahout  
en buiten van hoogwaardig rvs 

Metalen beslag in mat-chroom design

WEKA massief houten sauna’s 
Voor een optimaal saunagevoel bij u thuis

1 Meer kwaliteit:
Wanden van zorgvuldig geselect-
eerde 38 of 45 mm extra dikke 
planken van onbehandeld vuren-
hout met dubbele messing- en 
groefverbinding voor extra stabi liteit, 
dichtheid en een fantastisch klimaat 
in de sauna.

2 Meer veiligheid:
Inwendige kabelkanalen voor de 
aansluiting van de saunakachel, 
de systeemregeling en overige 
accessoires.

3 Meer comfort: 
50 of 55 cm brede en  
stevige zit- en ligvlakken

4 Bij sauna’s met  
een wanddikte van 38 mm:  
Massieve plafonds van 38 mm dikke 
planken (bij Valida) of geïsoleerde, 
geprefabriceerde plafondelementen 
(bij Valida hoek).

5 Bij sauna’s met  
een wanddikte van 45 mm:  
Geïsoleerde, geprefabriceerde 
plafondelementen (met isolatielaag 
tegen waterdampdiffusie en 40 mm 
dikke isolatieplaten van minerale wol)

Let er op dat u voor de montage van een massief  
houten sauna een vrije ruimte van minimaal 50 cm  
in acht moet nemen tot de muren eromheen.

Deurvarianten

http://www.weka-holzbau.com/
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Met glazen deur     
Bestelnr.: 537.1515.40.00

Met glazen deur + raam  

Bestelnr.: 537.2020.43.00

Met glazen deur   

Bestelnr.: 537.2015.40.00

Met glazen deur   

Bestelnr.: 537.2020.40.00

Met glazen deur + raam 

Bestelnr.: 538.2520.43.00

Met glazen deur   

Bestelnr.: 538.2520.40.00

Met glazen deur   

Bestelnr.: 537.2018.43.32

Valida 2 uitvoering met glazen deur, afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Valida 4 uitvoering met glazen deur, raam en kachelset, afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Valida 1 uitvoering met glazen deur, afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)
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Massief houten sauna ‘Valida’

De WEKA-kwaliteit
•   Wanddikte: 38 mm dik,  

onbehandeld vurenhout
•  Volledig glazen deur van 6 mm dik, transpa-

rant  
veiligheidsglas, inclusief veiligheidsrol- 
slot, links- of rechtsdraaiend te plaatsen 

• Optioneel ook met extra raam

• Incl.: - kachelbescherming 
  -  55 cm brede, stevige ligbanken 

(50 cm breed zitvlak  
bij Valida 1)

  -   hoofdsteunen (1 bij Valida 2,  
2 bij Valida 3, 4 en voordeelset)

  -  veilige kabelgeleiding door in de 
wandplanken weggewerkte  
kanalen

  -  uitgebreide montage- &  
bedieningshandleiding 

  - montagemateriaal
•  Minimale plafondhoogte: 220 cm
•  Bijpassende sauna-accessoires  

vanaf pagina 79

Valida voordeelset  
met moderne glazen  
deur en raam
Buitenmaat
B 189 x D 172 x H 203,5 cm

•  2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken
Inclusief: 
•  9,0 kW-saunakachel 
• incl. kachelbescherming
• geïntegreerde kachelregeling 
• 2 hoofdsteunen
•  voedingskabel 
•  saunaverlichtingsset

9,0 kW-saunakachel Kachelbescherming

Voedingskabel saunakachel Hoofdsteunen

3-delige saunaverlichtingsset
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Valida 1
Buitenmaat
B 139 x D 139 x H 203 cm

•  2 x 50 cm diepe, stevige zitbanken,  
onderste bank met 31 x 129 cm aan  
nuttige ruimte

• incl. kachelbescherming

Valida 2 
Buitenmaat
B 189 x D 139 x H 203 cm

•  2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken,  
onderste bank met 24 cm aan  
nuttige ruimte

•  1 hoofdsteun
• incl. kachelbescherming

Valida 4
Buitenmaat
B 239 x D 189 x H 203 cm

•  2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken
•  2 hoofdsteunen
• incl. kachelbescherming

Valida 3
Buitenmaat
B 189 x D 189 x H 203 cm

•  2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken
•  2 hoofdsteunen
• incl. kachelbescherming

Productvarianten en afmetingen Bijpassende kachelset
meteen meebestellen

(Meer informatie zie binnenflap)

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de vrachtkosten 
bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.

Voor Valida 1
•   Kachelset 1 •  Kachelset 5 
•  Kachelset 4   •  Kachelset 8

Voor Valida 2
•   Kachelset 2  •  Kachelset 5 
•  Kachelset 4   •  Kachelset 9
 

Voor Valida 3
•   Kachelset 2  •  Kachelset 10
•  Kachelset 6 

Voor Valida 4
•   Kachelset 2  •  Kachelset 10
•  Kachelset 6   

Resonantieluidspreker (p. 80) Speciale saunaverlichtingsset (p. 83) Kleurlichttherapie (p. 79) Premiumaccessoireset (p. 82)

Massief houten 
sauna’s

weka

PRIJS-

KNALLERS

http://www.weka-holzbau.com/
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Met glazen deur + raam 

Bestelnr.: 539.2015.43.00

Met glazen deur  

Bestelnr.: 539.2015.40.00

Met glazen deur + raam     
Bestelnr.: 539.2020.43.00

Met glazen deur + raam     
Bestelnr.: 539.2520.43.00

Met glazen deur      
Bestelnr.: 539.2520.40.00

Met glazen deur   
Bestelnr.: 539.2020.40.00

Met glazen deur + raam   

Bestelnr.: 539.2015.43.22
Met glazen deur + raam   

Bestelnr.: 539.2015.43.32

Valida hoek 1 voordeelset - uitvoering met glazen deur, raam en digitale systeemregeling

Valida hoek 2 uitvoering met glazen deur en raam, afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)Valida hoek 2 uitvoering met glazen deur, afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Massief houten sauna ‘Valida hoek’

De WEKA-kwaliteit
•   Wanddikte: 38 mm dik, onbehandeld  

vurenhout
•  Volledig glazen deur van 6 mm dik, trans-

parant veiligheidsglas, inclusief veiligheids-
rol-slot, links- of rechtsdraaiend te plaatsen  

• Optioneel ook met extra raam

• Incl.:  - kachelbescherming 
- 55 cm brede, stevige ligbanken 
-  2 hoofdsteunen  

(1 hoofdsteun bij Valida hoek 1) 
  -  veilige kabelgeleiding door in de  

wandplanken weggewerkte kanalen
  -  uitgebreide montage- &  

bedieningshandleiding 
  - montagemateriaal
•  Minimale plafondhoogte: 220 cm
•  Bijpassende sauna-accessoires  

vanaf pagina 79
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T Valida hoek 1 - inclusief alles 
Buitenmaat: B 189 x D 139 x H 203,5 cm
Plattegrond zie volgende pagina 

Saunakachel Kachelbescherming dig. systeemregeling (voordeelset 2)Premium-accessoireset3-delige saunaverlichtingsset

Voordeelset 1
met glazen deur + raam

Bovendien inclusief: 
• 5,4 kW-saunakachel 
• kachelbescherming 
•  voedingskabel 
• geïntegreerde kachelregeling 
• premium-accessoireset 
•  aromatisch concentraat ‘Den’
•  saunaverlichtingsset
•  1 hoofdsteun

Voordeelset 2
met glazen deur + raam

Bovendien inclusief: 
•  4,5 kW BioAktiv-kachel 
• kachelbescherming 
•  voedingskabel 
• digitale systeemregeling 
• premium-accessoireset 
•  aromatisch concentraat ‘Den’
•  saunaverlichtingsset
•  1 hoofdsteun
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Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de vrachtkosten 
bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.

Saunageur ‘Den’ Resonantieluidspreker (p. 80) Speciale saunaverlichtingsset (p. 83) Roestvrijstalen set (zie p. 82) Saunahanddoek (p. 80)

Voor Valida hoek 1
•   Kachelset 2 •  Kachelset 5 
•  Kachelset 4   •  Kachelset 9

Voor Valida hoek 2
•   Kachelset 2  •  Kachelset 10
•  Kachelset 6  
 

Voor Valida hoek 3
•   Kachelset 2  •  Kachelset 9
•  Kachelset 5  

Productvarianten en afmetingen Bijpassende kachelset
meteen meebestellen

(Meer informatie zie binnenflap)

Valida hoek 3
Buitenmaat 
B 239 x D 189 x H 203,5 cm

•  2 x 55 cm diepe,  
stevige ligbanken

• 2 hoofdsteunen
• incl. kachelbescherming

Valida hoek 1
Buitenmaat 
B 189 x D 139 x H 203,5 cm
•  2 x 55 cm diepe,  

stevige ligbanken, onderste ligbank 
met 24 cm aan nuttige ruimte

• 1 hoofdsteun
• incl. kachelbescherming

Valida hoek 2
Buitenmaat
B 189 x D 189 x H 203,5 cm
•  2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken
•  2 hoofdsteunen
• incl. kachelbescherming
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Massief houten 
sauna’s

weka

PRIJS-

KNALLERS
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Met glazen deur + raam

Bestelnr.: 528.2020.51.02 

Met glazen deur + raam

Bestelnr.: 528.2015.51.02 

Met glazen deur

Bestelnr.: 528.1515.50.01 

Massief houten elementsauna Laukkala 1 met kachelset 1, afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Massief houten elementsauna Laukkala 3, afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)Snelle, eenvoudige montage en demonta-
ge van de sauna’s door geprefabriceerde, 
recies passende elementen: houtkwaliteit 
rondom massief, stabiel, stevig

Productvarianten en afmetingen

Massief houten elementsauna ‘Laukkala’

De WEKA-kwaliteit
•  38 mm dikke,  

geprefabriceerde wandelementen  
van onbehandeld vurenhout

•  Volledig glazen deur van 6 mm dik,  
transparant veiligheidsglas, inclusief veilig-
heidsrol-slot, links- of rechtsdraaiend  
te plaatsen  

•  Minimale plafondhoogte: 210 cm
•  Bijpassende sauna-accessoires  

vanaf pagina 79

• Inclusief: 
 - kachelbescherming  
 - brede en stevige ligbanken 
 - hoofdsteunen (bij Laukkala 2+3) 
 -  veilige kabelgeleiding door in de wan-

delementen weggewerkte kanalen
 -  uitgebreide montage- & bedienings-

handleiding 
 - montagemateriaal
 - saunaverlichtingsset Het slimme sauna-idee!

Massief houten  
elementen rondom

Voor Laukkala 1
•   Kachelset 1 •  Kachelset 8 
•  Kachelset 4   •  Kachelset 9

Voor Laukkala 2
•   Kachelset 2  •  Kachelset 9 
•  Kachelset 4   
 

Voor Laukkala 3
•   Kachelset 2  •  Kachelset 10 
•  Kachelset 6  

Laukkala 1  
Buitenmaat
B 144 x D 144 x H 200 cm 

•  2 x 50 cm brede zitbanken  
(onderste met 31 cm aan nuttige ruimte)

• incl. kachelbescherming

Laukkala 2  
Buitenmaat
B 192 x D 144 x H 200 cm 

•  2 x 55 cm brede ligbanken  
(onderste met 26,5 cm aan nuttige ruimte)

• incl. hoofdsteun
• incl. kachelbescherming

Laukkala 3  
Buitenmaat
B 192 x D 192 x H 200 cm 

•  2 x 55 cm brede ligbanken 
• incl. 2 hoofdsteunen
• incl. kachelbescherming

Resonantieluidspreker (p. 80) Saunaverlichtingsset Roestvrijstalen set (zie p. 82)Kleurlichttherapie (p. 79)

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de vrachtkosten 
bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.
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Massief houten
Elementsauna’s

Bijpassende kachelset
meteen meebestellen

(Meer informatie zie binnenflap)
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Met houten deur 

Bestelnr.: 530.2015.30.00

Met glazen deur

Bestelnr.: 530.2015.40100

Met houten deur 

Bestelnr.: 530.2020.30.00

Met glazen deur

Bestelnr.: 530.2020.40100

Met glazen deur + raam

Bestelnr.: 530.2020.42100

Met houten deur 

Bestelnr.: 531.2520.30.00

Met glazen deur

Bestelnr.: 531.2520.40100

Met glazen deur + raam

Bestelnr.: 531.2520.42100

Met glazen deur 
Bestelnr.: 530.2018.40111

Met glazen deur + raam 
Bestelnr.: 530.2018.42111

Met glazen deur 
Bestelnr.: 530.2018.40121

Met glazen deur + raam 
Bestelnr.: 530.2018.42121

Massageborstel (zie p. 82)

Bergen 2 uitvoering met glazen deur en raam - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Bergen 3 uitvoering met glazen deur - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)Bergen 3 uitvoering met houten deur - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Saunakachel Kachelbescherming 3-delige saunaverlichtingsset Hoofdsteunen Led-sterrenhemel set AVoedingskabel voor de kachel

45 mm massief houten premiumsauna ‘Bergen’
De WEKA-kwaliteit
•   Wanddikte: 45 mm extra dik, onbehan-

deld vurenhout voor een optimaal klimaat 
in de sauna

•  Met goed geïsoleerde houten deur 
incl. raamopening en veiligheidsrolslot 
of volledig glazen deur van 8 mm dik 
veiligheidsglas in grafietlook, rechts- of 
linksdraaiend te plaatsen met  
hoogwaardige roestvrijstalen premium- 
saunadeurgreep 

• Incl.:  - kachelbescherming en vloermat
  -  55 cm brede stevige ligbanken  

(+ dwarsligbank bij Bergen 3)
  -  2 hoofdsteunen  

(1 hoofdsteun bij Bergen 1)
  -  veilige kabelgeleiding door in 

de wandplanken weggewerkte 
kanalen

  -  uitgebreide montage- &  
bedieningshandleiding 

  - montagemateriaal

• Optioneel ook met extra raam
•  Minimale plafondhoogte: 220 cm
•  Bijpassende sauna-accessoires vanaf 

pagina 79

Voordeelset 1
Bovendien inclusief: 
•  7,5 kW-saunakachel 
• kachelbescherming 
•  voedingskabel 
• digit. systeemregeling 
•  led-sterrenhemel set A
•  2 hoofdsteunen
•  vloermat

Voordeelset 2
Bovendien inclusief: 
•  7,5 kW BioAktiv-kachel 
• kachelbescherming 
•  voedingskabel 
• digit. systeemregeling 
•  led-sterrenhemel set A
•  2 hoofdsteunen
•  vloermat

BERGEN Plus 
Buitenmaat 
B 198 x D 181 x H 203 cm

•  2 x 55 cm diepe,  
stevige ligbanken

Minimale plafondhoogte: 240 cm
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BERGEN 1
Buitenmaat
B 198 x D 148 x H 203 cm 

•  2 x 55 cm diepe,  
stevige ligbanken,  
onderste ligbank 
met 23 cm aan nuttige ruimte

• 1 hoofdsteun

BERGEN 2
Buitenmaat
B 198 x D 198 x H 203 cm

•  2 x 55 m diepe,  
stevige ligbanken

• 2 hoofdsteunen

BERGEN 3
De gezinssauna
Buitenmaat
B 248 x D 198 x H 203 cm

•  2 x 55 m diepe,  
stevige ligbanken

•  extra, 50 cm 
diepe dwarsligbank

• 2 hoofdsteunen

Voor Bergen 1
•   Kachelset 2 •  Kachelset 9 
•  Kachelset 6

Voor Bergen 2
•   Kachelset 2  •  Kachelset 9
•  Kachelset 6   

Voor Bergen 3
•   Kachelset 2  •  Kachelset 10
•  Kachelset 6

Productvarianten en afmetingen Direct meebestellen:
Bijpassende kachelset

(Meer informatie vindt u  
op de binnenflap op pagina 1)

Resonantieluidspreker (p. 80) Roestvrijstalen set (zie p. 82)Adersteun (zie p. 80)A
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Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de vrachtkosten 
bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.
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Met houten deur 

Bestelnr.: 536.2520.30.00

Met glazen deur

Bestelnr.: 536.2520.40100

Met glazen deur + raam

Bestelnr.: 536.2520.42100

Met glazen deur 
Bestelnr.: 536.2018.40115

Met glazen deur + raam 
Bestelnr.: 536.2018.42111

Met glazen deur 
Bestelnr.: 536.2018.40125

Met glazen deur + raam 
Bestelnr.: 536.2018.42121

Met houten deur 

Bestelnr.: 536.2020.30.00

Met glazen deur

Bestelnr.: 536.2020.40100

Met glazen deur + raam

Bestelnr.: 536.2020.42100

Massageborstel (zie p. 82)

Turku 3 uitvoering met glazen deur en raam - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Turku 1 uitvoering met houten deur - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd) Turku 3 uitvoering met glazen deur - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)
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45 mm massief houten premiumsauna ‘Turku’
De WEKA-kwaliteit
•   Wanddikte: 45 mm extra dik, onbehandeld 

vurenhout voor een optimaal klimaat in de 
sauna

•  Met goed geïsoleerde houten deur incl. 
raamopening en veiligheidsrolslot of volle-
dig glazen deur van 8 mm dik veiligheids-
glas in grafietlook, rechts- of linksdraaiend 
te plaatsen met 
hoogwaardige roestvrijstalen premium- 
saunadeurgreep  

• Incl.: - kachelbescherming
  -  55 cm brede, stevige ligbanken,  

extra dwarsligbank bij Turku 2+3
  - 2 hoofdsteunen 
  -  veilige kabelgeleiding door in de 

wandplanken weggewerkte  
kanalen

  -  uitgebreide montage-  
& bedieningshandleiding 

  - montagemateriaal

 • Optioneel ook met extra raam
 •  Minimale plafondhoogte: 220 cm
 •  Bijpassende sauna-accessoires  

vanaf pagina 79

Saunakachel Kachelbescherming 3-delige saunaverlichtingsset Hoofdsteunen Digitale systeemregelingVoedingskabel voor 
de kachel
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Voordeelset 1
Bovendien inclusief: 
•  7,5 kW-saunakachel 
• kachelbescherming 
•  voedingskabel 
• digit. systeemregeling 
•  saunaverlichtingsset
•  2 hoofdsteunen

Voordeelset 2
Bovendien inclusief: 
•  7,5 kW BioAktiv-kachel 
• kachelbescherming 
•  voedingskabel 
• digit. systeemregeling 
•  saunaverlichtingsset
•  2 hoofdsteunen

Turku 1
Buitenmaat 
B 195 x D 178 x H 205 cm

•  2 x 55 cm diepe,  
stevige zitbanken

• 2 hoofdsteunen

Hier kunt u  
nog meer  

ontdekken!

Open de WEKA-app, scan de pagina en ontdek meer! Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de vrachtkosten 
bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.

Turku 3 - de gezinssauna
Buitenmaat
B 245 x D 195 x H 205 cm

•  2 x 55 cm diepe,  
stevige ligbanken,  
een extra dwarsligbank

• 50 cm diepe dwarsligbank
• 2 hoofdsteunen

Turku 2
Buitenmaat
B 195 x D 195 x H 205 cm

•  2 x 55 cm diepe,  
stevige ligbanken,  
een extra dwarsligbank

• 50 cm diepe dwarsligbank
• 2 hoofdsteunen

Voor Turku 2
•   Kachelset 2 •  Kachelset 10
•  Kachelset 6   

Voor Turku 3
•   Kachelset 2 •  Kachelset 10
•  Kachelset 6   

Productvarianten en afmetingen Direct meebestellen:
Bijpassende kachelset

(Meer informatie vindt u  
op de binnenflap op pagina 1)

Resonantieluidspreker (p. 80) Roestvrijstalen set (zie p. 82)A
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Adersteun (zie p. 80)
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Met glazen deur + raam 
Bestelnr.: 536.2020.52102

Met glazen deur + raam 
Bestelnr.: 536.2520.52102

Met glazen deur + raam 
Bestelnr.: 536.2015.52102

Incl.  
hoofdsteunen

Incl. dwarsbank  
(bij Cubilis 2+3)

Incl. kachelbescherming

Incl. vloermat

Brede, stevige ligbanken 
van speciaal saunahout

Speciale verlichtingsset

Buitenwanden met  
modern wekaLine-profiel

45 mm premium-designsauna ‘Cubilis’

* Uitgezonderd elektrotechnische werkzaamheden 

De WEKA-kwaliteit
•   Wanddikte: 45 mm extra dik, onbehandeld 

vurenhout voor een optimaal klimaat in de 
sauna

•  Planken in fijn geschaafd wekaLine-profiel 
voor een tijdloos moderne uitstraling

•  Met volledig glazen deur van 8 mm dik 
veiligheidsglas in grafietlook, rechts- of 
linksdraaiend te plaatsen met hoogwaar-
dige roestvrijstalen premium-sauna-
deurgreep 

• Incl.:  - kachelbescherming en vloermat
  -  55 cm brede, stevige ligbanken  

(+ 50 cm brede dwarsligbank  
bij Cubilis 2+3)

  - 1 hoofdsteun (2 bij Cubilis 2+3) 
  -  veilige kabelgeleiding door in 

de wandplanken weggewerkte 
kanalen

  -  uitgebreide montage- &  
bedieningshandleiding 

  - montagemateriaal
  -  bezorgservice tot op het trottoir 

in Nederland (vasteland)
  - montageservice
  - saunaverlichtingsset
•  Minimale plafondhoogte: 220 cm
•  Bijpassende sauna-accessoires  

vanaf pagina 79

Productvoordelen

Hier kunt u nog 
meer ontdek-

ken!

Open de WEKA-app, scan de pagina en ontdek meer!

Het CUBILIS alles-in-één-pakket

Voor Cubilis 1
•   Kachelset 2 •  Kachelset 6 
•  Kachelset 4   •  Kachelset 9
•  Kachelset 5

Voor Cubilis 2
•   Kachelset 2  
•  Kachelset 6   
•  Kachelset 10

Voor Cubilis 3
•   Kachelset 2  
•  Kachelset 6   
•  Kachelset 10 

Direct meebestellen:
Bijpassende kachelset

(Meer informatie vindt u  
op de binnenflap op pagina 1)

Cubilis 2
Buitenmaat
B 195 x D 195 x H 205 cm

•  2 x 55 cm diepe,  
stevige ligbanken, 

•  extra, 50 cm  
diepe dwarsligbank

• 2 hoofdsteunen

Cubilis 1
Buitenmaat
B 195 x D 145 x H 205 cm

•  2 x 55 cm diepe, stevige  
ligbanken (onderste met 24 cm 
aan nuttige ruimte)

• 1 hoofdsteun

Cubilis 3 - de gezinssauna
Buitenmaat
B 245 x D 195 x H 205 cm

•  2 x 55 cm diepe,  
stevige ligbanken 

•  extra, 50 cm  
diepe dwarsligbank

• 2 hoofdsteunen

Incl. saunaverlichtingsset,
incl. montageservice
en bezorging

Incl. saunaverlichtingsset,
incl. montageservice
en bezorging

Incl. saunaverlichtingsset,
incl. montageservice
en bezorging

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de vrachtkosten 
bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.

Inclusief bezorging
en montageservice*

Bezorgservice tot op het trottoir in 
Nederland (vasteland)

3-delige saunaverlichtingsset KachelbeschermingVakkundige montage (zonder de benodigde 
accessoires en zonder elektrische installatie*)

* De aansluiting van kachel en regeling mag om veiligheidsredenen alleen door een erkend elektricien gebeuren. 
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Het bijzondere wekaLine-plankprofiel geeft 

uw sauna net dat beetje extra en maakt hem 

tot een echte blikvanger.

Designsauna’s
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WEKA massief houten elementsauna’s  
45mm-premiumkwaliteit in massieve elementbouwwijze

1 Meer kwaliteit:
Eenvoudige montage dankzij wanden 
van geprefabriceerde 45 mm extra 
dikke massief houten elementen van 
Noord-Europees langzaam groeiend 
vurenhout voor een aangenaam 
klimaat in de sauna

2 Sterk design  
en meesterlijke afwerking:
Handmatig geselecteerde, massieve 
planken met dubbele messing- en 
groefverbinding, precies op maat 
afgewerkt 

3 Meer veiligheid:
Inwendige kabelkanalen voor de 
aansluiting van de saunakachel  
en de systeemregeling

4 Meer comfort:
50 of 55 cm brede en zeer  
stevige zit- en ligvlakken

5 Geïsoleerde 
plafondelementen:  
Geprefabriceerde en geïsoleerde 
plafondelementen (met isolatielaag 
tegen waterdampdiffusie en 40 mm 
dikke isolatieplaten van minerale wol)  

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de vrachtkosten 
bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.

Extra ramen voor nog meer licht

Het slimme sauna-idee: rondom massief houten elementen

Extra, grote panoramaramen van 8 mm dik  
veiligheidsglas in grafietlook

Voor nog meer licht en een lichter interieur  
voor een aangenaam saunabezoek

Voor een fraaier aanzicht

Snelle, eenvoudige 
montage en demon-
tage van de sauna’s 
door geprefabriceer-
de, precies passende 
elementen: rondom 
dezelfde houtkwali-
teit en -dikte. Mas-
sief, stabiel, stevig

Volledig glazen premiumdeur

Exclusieve en 8 mm dikke volledig glazen premiumdeur  
van veiligheidsglas in moderne grafietlook 

Links- of rechtsdraaiend te plaatsen

Met stevig sluitende 2-punts magneetsluiting

Premiumdeurgreep - binnenzijde van niet-warmtegeleidend, speci-
aal saunahout en buitenzijde van hoogwaardig roestvrij staal 

Metalen beslag in mat-chroom design

Deurvarianten

http://www.weka-holzbau.com/
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Met glazen deur + 2 ramen  

Bestelnr.: 529.1520.32100

Met glazen deur + 2 ramen

Bestelnr.: 529.2116.32100

Met glazen deur + 2 ramen

Bestelnr.: 529.2121.32100 

Kemi 3 uitvoering met glazen deur en 2 ramen - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Kemi 1 uitvoering met glazen deur en 2 ramen - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Massief houten premium-elementsauna ‘Kemi’ 45 mm

De WEKA-kwaliteit
•   45 mm extra dikke, geprefabriceerde wan-

delementen van onbehandeld vurenhout
•  Met volledig glazen deur van 8 mm dik 

veiligheidsglas in grafietlook, rechts- of 
linksdraaiend te plaatsen met hoogwaar-
dige roestvrijstalen premium-sauna-
deurgreep 

•  Kemi 1-3: 2 raamelementen van  
veiligheidsglas

 
• Incl.:  - kachelbescherming en vloermat
  -  55 cm brede, stevige ligbanken 
  -  1 hoofdsteun (2 bij Kemi 3)
  -  comfortpakket  

(met rugleuningen en scherm 
onder de ligbanken)

  -  veilige kabelgeleiding door  
in de wandelementen  
weggewerkte kanalen

  -  uitgebreide montage- &  
bedieningshandleiding 

  - montagemateriaal

•  Minimale plafondhoogte: 210 cm
•  Bijpassende sauna-accessoires  

vanaf pagina 79

Incl. vloermat

Incl. rugleuningen van  
splintervrij speciaal saunahout

Incl. scherm onder de 
ligbanken

Incl. dwarsligbank  
(bij Kemi 4+5)

Incl. hoofdsteunen

Bijzonder

Incl. kachel-
bescherming

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de vrachtkosten 
bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.

Kemi PANORAMA 3
Buitenmaat 
B 211 x D 210 x H 200 cm
•  2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken
• Incl.:  - comfortpakket
 - 2 hoofdsteunen 
 - kachelbescherming
 - vloermat

Kemi PANORAMA 1
Buitenmaat 
B 162 x D 193 x H 200 cm
•  2 x 55 cm diepe, stevige lig-

banken, onderste ligbank met 
23 cm aan nuttige ruimte

• Incl.:  - comfortpakket
 - 1 hoofdsteun 
 - kachelbescherming
 - vloermat

Kemi PANORAMA 2
Buitenmaat
B 211 x D 169 x H 200 cm
•  2 x 55 cm diepe, stevige ligban-

ken, onderste ligbank met 39 cm 
aan nuttige ruimte

• Incl.:  - comfortpakket
 - 1 hoofdsteun 
 - kachelbescherming
 - vloermat

Voor Kemi 1-3
•   Kachelset 2  
•  Kachelset 6   

Productvarianten en afmetingen Direct meebestellen:
Bijpassende kachelset

(Meer informatie vindt u  
op de binnenflap op pagina 1)

Resonantieluidspreker (p. 80) Premium-accessoireset (zie p. 82) Adersteun (zie p. 80)Speciale saunaverlichtingsset (p. 83)A
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45 mm kwaliteit

Massief houten  
elementsauna’s
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Met glazen deur   
Bestelnr.: 529.2020.30100

Met glazen deur    
Bestelnr.: 529.2520.30100 

Kemi 4 met glazen deur - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd) Kemi 5 met glazen deur - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de vrachtkosten 
bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.

Massief houten premium-elementsauna ‘Kemi’ 45 mm

De WEKA-kwaliteit
•   45 mm extra dikke,  

geprefabriceerde wandelementen  
van onbehandeld vurenhout

•  Met volledig glazen deur van 8 mm dik 
veiligheidsglas in grafietlook, rechts- of 
linksdraaiend te plaatsen met hoogwaar-
dige roestvrijstalen premium-sauna-
deurgreep 

 
• Incl.:  - kachelbescherming en vloermat
  -  55 cm brede, stevige ligbanken 
  -  2 hoofdsteunen
  -  comfortpakket  

(met rugleuningen en scherm 
onder de ligbanken)

  -  veilige kabelgeleiding door  
in de wandelementen  
weggewerkte kanalen

  -  uitgebreide montage- &  
bedieningshandleiding 

  - montagemateriaal

•  Minimale plafondhoogte: 210 cm
•  Bijpassende sauna-accessoires  

vanaf pagina 79

Incl. vloermat

Kemi 5
Buitenmaat 
B 245 x D 193 x H 200 cm
•  2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken
• 1 dwarsligbank 50 cm breed
• Incl.:  - comfortpakket
 - 2 hoofdsteunen 
 - kachelbescherming
 - vloermat

Kemi 4
Buitenmaat
B 195 x D 193 x H 200 cm
•  2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken
• 1 dwarsligbank 50 cm breed
• Incl.:  - comfortpakket
 - 2 hoofdsteunen 
 - kachelbescherming
 - vloermat

Incl. rugleuningen van  
splintervrij speciaal saunahout

Incl. scherm onder  
de ligbanken

Voor Kemi 4-5
•   Kachelset 2  
•  Kachelset 6   

Incl. kachel-
bescherming

Incl. dwarsligbank  
(bij Kemi 4+5)

Incl. hoofdsteunen

Productvarianten en afmetingen Direct meebestellen:
Bijpassende kachelset

(Meer informatie vindt u  
op de binnenflap op pagina 1)Bijzonder

45 mm kwaliteit

Beschermrooster voor kachel Vloermat Hoofdsteunen Comfortpakket: rugleuning, scherm 
onder de ligbanken
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Massief houten  
elementsauna’s
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Met glazen deur   
    
Bestelnr.: 528.2520.30102 

Met glazen deur + raam   

Bestelnr.: 528.2020.39102 

Met glazen deur  
 
Bestelnr.: 528.2020.30102 

Met glazen deur + 2 ramen   
    
Bestelnr.: 528.2520.39102 

Met glazen deur  
 
Bestelnr.: 528.2015.30102 

Kemi hoek 2 uitvoering met glazen deur en 2 raamelementen - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Kemi hoek 1 uitvoering met glazen deur - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Massief houten elementsauna ‘Kemi hoek’

Resonantieluidspreker (p. 80) Premium-accessoireset (zie p. 82) Adersteun (zie p. 80)Speciale saunaverlichtingsset (p. 83)

45 mm kwaliteit
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De WEKA-kwaliteit
•     45 mm extra dikke, geprefabriceerde  

wandelementen van onbehandeld  
vurenhout

•  Met volledig glazen deur van 8 mm dik  
veiligheidsglas in grafietlook, rechts-  
of linksdraaiend te plaatsen met  
hoogwaardige roestvrijstalen  
premium-saunadeurgreep 

•  Optioneel met raamelementen van  
veiligheidsglas (2 stuks bij Kemi hoek 2)

•  Minimale plafondhoogte: 210 cm
•  Bijpassende sauna-accessoires vanaf pagina 70

• Incl.:   - kachelbescherming en vloermat
  -  55 cm brede, stevige ligbanken en  

50 cm brede dwarsligbank (Kemi hoek 1+2)
  - 2 hoofdsteunen (1 bij Kemi hoek) 
  -  comfortpakket (met rugleuningen, dwarslig-

bank en scherm onder de banken)
  -  veilige kabelgeleiding door in de wandele-

menten weggewerkte kanalen
  -  uitgebreide montage- &  

bedieningshandleiding 
  - montagemateriaal

Kemi hoek 2 
Buitenmaat
B 245 x D 195 x H 200 cm 
•  2 x 55 cm brede ligbanken  

1 x 50 cm brede dwarsligbank 
• Incl.:  - comfortpakket
 - 2 hoofdsteunen 
 - kachelbescherming 
 - roestvrijstalen set 
 - saunageur

Kemi hoek 1 
Buitenmaat
B 195 x D 195 x H 200 cm 
•  2 x 55 cm brede ligbanken
• 1 x 50 cm brede dwarsligbank  
• Incl.:  - comfortpakket
 - 2 hoofdsteunen 
 - kachelbescherming 
 - roestvrijstalen set 
 - saunageur

Kemi hoek 
Buitenmaat
B 195 x D 145 x H 200 cm 
•  2 x 55 cm brede ligbanken,  

onderste met 23 cm aan nuttige ruimte 
• Incl.:  - comfortpakket
  - 1 hoofdsteun 
 - kachelbescherming 
 - roestvrijstalen set 
 - saunageur

Voor Kemi hoek 
•   Kachelset 2  
•  Kachelset 6   

Voor Kemi hoek 1
•   Kachelset 2  
•  Kachelset 6   

Voor Kemi hoek 2
•   Kachelset 2  
•  Kachelset 6   

Onze sauna van het jaar! Direct meebestellen:
Bijpassende kachelset

(Meer informatie vindt u  
op de binnenflap op pagina 1)

Roestvrijstalen set met emmer 
en opgietlepel

Beschermrooster voor kachel Saunageur ‘Alpenkruiden’ Comfortpakket: rugleuning, scherm 
onder de ligbanken

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de vrachtkosten 
bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.
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Massief houten  
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Met houten deur  

Bestelnr.: 506.2018.00.00 
Met houten deur  

Bestelnr.: 506.2014.00.00 

Met glazen deur  

Bestelnr.: 506.2014.10100 
Met glazen deur  

Bestelnr.: 506.2018.10100 

Met glazen deur + raam  

Bestelnr.: 506.2018.12100 

Halmstad 2 uitvoering met glazen deur en raam - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de vrachtkosten 
bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.

WEKA elementsauna’s  
Meer kwaliteit voor een optimaal saunaklimaat

1 Het voordeel:
Eenvoudige montage dankzij wanden 
en plafonds van geprefabriceerde 
elementen

2 Meer kwaliteit: 
Binnenwanden van 14 mm dik, 
speciaal geselecteerde planken 
met messing- en groefverbinding 
(gemaakt van Noord-Europees, 
langzaam groeiend vurenhout) 
met 10 mm lange groef voor 
nog meer stabiliteit en dichtheid, 
buitenwandbekleding met 2 
zijden van 14 mm dikke planken 
met messing- en groefverbinding 
(vurenhout), 2 zijden van 
houtvezelplaten 

3 Meer comfort: 
Stevige lig- en zitvlakken  
van speciaal saunahout, belastbaar  
tot 250 kg 

4 Optimaal klimaat  
binnen in de sauna: 
Geïsoleerde wand- en plafond 
elementen (met isolatielaag tegen 
waterdampdiffusie en 40 mm  
dikke isolatieplaten van minerale wol)

5 Deurvarianten: 
Onze elementsauna’s zijn voorzien 
een traditionele en goed geïsoleerde 
houten deur of een moderne, 
volledig glazen premiumdeur met 
roestvrijstalen deurgreep. (zie p. 42)

Elementsauna ‘Halmstad’

Halmstad 2 
Buitenmaat
B 194 x D 177 x H 199 cm 

•  2 x 55 cm brede ligbanken
• Incl.:  - 2 hoofdsteunen 

- kachelbescherming 
- vloermat

Halmstad 1  
Buitenmaat
B 194 x D 144 x H 199 cm 

•  2 x 55 cm brede zitvlakken  
onderste met 24 cm aan 
nuttige ruimte

• Incl.:  - 1 hoofdsteun 
- kachelbescherming 
- vloermat

Productvarianten en afmetingenDe WEKA-kwaliteit
•   Elementsauna van onbehandeld vurenhout
•  Met volledig glazen deur van 8 mm dik  

veiligheidsglas in grafietlook,  
rechts- of linksdraaiend te plaatsen met 
hoogwaardige roestvrijstalen saunadeur-
greep, optioneel met vloerlang raam of  
goed geïsoleerde houten deur incl. raam 
 en veiligheidsrolslot

• Incl.:  - kachelbescherming en vloermat
  - 55 cm brede, stevige ligbanken
  - 1 hoofdsteun (2 bij Halmstad 2)
  -  veilige kabelgeleiding door  

in de wandelementen  
weggewerkte kanalen

  -  uitgebreide montage-  
& bedieningshandleiding 

  - montagemateriaal

•  Minimale plafondhoogte: 210 cm
•  Bijpassende sauna-accessoires  

vanaf pagina 79

Bijpassende kachelsets 
(informatie zie binnenflap)

Voor Halmstad 1
•   Kachelset 2
•  Kachelset 4
•  Kachelset 5
•  Kachelset 6
•  Kachelset 9

 

Voor Halmstad 2
•   Kachelset 2
•  Kachelset 6
•  Kachelset 10

Speciale saunaverlichtingsset (p. 83)A
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  Halmstad 1 met houten deur

Elementsauna’s
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Met glazen deur en 
4,5 kW-saunakachel
incl. bedieningseenheid
incl. digitale systeemregeling
voor bediening van de kachel  
en verdamper

Bestelnr.: 508.2018.10175

Met glazen deur en  
4,5 kW-saunakachel BioS
incl. bedieningseenheid
incl. digitale systeemregeling
voor bediening van de kachel  
en verdamper

Bestelnr.: 508.2018.10183 

Met glazen deur en  
3,6 kW-saunakachel Kompakt

Bestelnr.: 508.1414.10171 

Met glazen deur en  
4,5 kW-saunakachel BioS
incl. bedieningseenheid
incl. digitale systeemregeling
voor bediening van de kachel  
en verdamper

Bestelnr.: 508.1414.10177 

Kiruna 1 uitvoering met glazen deur - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd) Kiruna 2 BioS uitvoering met glazen deur - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

230V-sauna ‘Kiruna’

De WEKA-kwaliteit
•   Elementsauna van  

onbehandeld vurenhout
•  Met volledig glazen deur van 8 mm dik  

veiligheidsglas in grafietlook,  
rechts- of linksdraaiend te plaatsen hoog- 
waardige roestvrijstalen saunadeurgreep 
of goed geïsoleerde houten deur incl. raam 
en veiligheidsrolslot 

• Incl.:  - kachelbescherming en vloermat 
- 55 cm brede, stevige ligbanken 
- 2 hoofdsteunen (bij Kiruna 2) 
- veilige kabelgeleiding door  
   in de wandelementen  
   weggewerkte kanalen 
- uitgebreide montage-  
   & bedieningshandleiding  
- montagemateriaal

•  Minimale plafondhoogte: 210 cm
•  Bijpassende sauna-accessoires  

vanaf pagina 79

Door het intelligente concept voor de binnenruimte kan zelfs een 
grote sauna als de Kiruna 2 met een gewone 230V-kachel en zon-
der krachtstroomaansluiting worden gebruikt. 
(Hiervoor is een vaste aansluiting nodig en de aansluiting moet uitgevoerd worden door een erkend elektricien.)

Het bijzondere van de Kiruna 2: 

Resonantieluidspreker (p. 80) Premium-accessoireset (zie p. 82) Adersteun (zie p. 80)Speciale saunaverlichtingsset (p. 83)A
cc

e
ss

o
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Goed geïsoleerde 
onderconstructie

Productvarianten en afmetingen

Kiruna 2 
Buitenmaat
B 194 x D 177 x H 199 cm 

•  2 x 55 cm brede ligbanken
• Incl.:  - 2 hoofdsteunen 

- kachelbescherming 
- vloermat

  -  4,5 kW-saunakachel
  - saunastenen
  - set siliconenkabels

Kiruna 1 
Buitenmaat
B 144 x D 144 x H 199 cm 

•  1 x 50 cm breed zitvlak 
1 x 30 cm breed zitvlak

• Incl.:  - kachelbescherming 
- vloermat

  - saunakachel
  - saunastenen
  - set siliconenkabels

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de vrachtkosten 
bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.

230V-saunakachel Beschermrooster voor kachel Saunastenen Set siliconenkabels dig. systeemregeling  
(behalve 3,6 kW-saunakachel)
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Elementsauna’s
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Met glazen deur 

Bestelnr.: 508.2014.10100

Met glazen deur 

Bestelnr.: 508.2018.10100

Met glazen deur 

Bestelnr.: 508.2020.10100

Met glazen deur + raam   

Bestelnr.: 508.2014.12100

Met glazen deur + raam   

Bestelnr.: 508.2018.12100

Met glazen deur + raam   

Bestelnr.: 508.2020.12100

Met houten deur  

Bestelnr.: 508.2014.00.00

Met houten deur  

Bestelnr.: 508.2018.00.00

Met houten deur  

Bestelnr.: 508.2020.00.00

Varberg 3 uitvoering met glazen deur, raam - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Varberg 2 uitvoering met houten deur - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd) Varberg 1 uitvoering met glazen deur

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de vrachtkosten 
bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.

Elementsauna ‘Varberg’

De WEKA-kwaliteit
•   Elementsauna van onbehandeld  

vurenhout

•  Met volledig glazen deur van 8 mm dik 
veiligheidsglas in grafietlook, rechts- of  
linksdraaiend te plaatsen met hoogwaardi-
ge roestvrijstalen premium-saunadeur-
greep, optioneel met vloerlang raam of 
goed geïsoleerde houten deur incl. raam en 
veiligheidsrolslot 

•  Met ruimtebesparende hoekinstap 

Varberg 1
Buitenmaat 
B 194 x D 144 x H 199 cm
•  2 x 55 cm diepe,  

stevige ligbanken, onderste ligbank 
met 24 cm aan nuttige ruimte

• 1 hoofdsteun
• incl. kachelbescherming

Varberg 2 
Buitenmaat
B 194 x D 177 x H 199 cm
•  2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken
•  2 hoofdsteunen
• incl. kachelbescherming

Productvarianten en afmetingen Direct meebestellen:
Bijpassende kachelset

(Meer informatie vindt u  
op de binnenflap op pagina 1)

Varberg 3
De gezinssauna
Buitenmaat
B 194 x D 194 x H 199 cm
•  2 x 55 cm diepe, 

stevige ligbanken,  
een extra  
dwarsligbank, 50 cm diep

• 2 hoofdsteunen
• incl. kachelbescherming

Voor Varberg 1
•   Kachelset 2 •  Kachelset 6 
•  Kachelset 4   •  Kachelset 9
•  Kachelset 5

Voor Varberg 2
•   Kachelset 2  •  Kachelset 10 
•  Kachelset 6  
 

Voor Varberg 3
•   Kachelset 2  •  Kachelset 10 
•  Kachelset 6 

Resonantieluidspreker (p. 80) Premium-accessoireset (zie p. 82) Adersteun (zie p. 80)Speciale saunaverlichtingsset (p. 83)A
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• Incl.:   - kachelbescherming en vloermat
   -  55 cm brede, stevige ligbanken  

(+ 50 cm brede dwarsligbank bij Varberg 3)
   - 2 hoofdsteunen (1 bij Varberg 1) 
   -  veilige kabelgeleiding door in de wandelementen  

weggewerkte kanalen 
   -  uitgebreide montage- & bedieningshandleiding 
   - montagemateriaal

•  Minimale plafondhoogte: 210 cm
•  Bijpassende sauna-accessoires vanaf pagina 79

Elementsauna’s
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Met glazen deur  

Bestelnr.: 506.1520.10100 

Bijpassende kachelsets
(Meer informatie zie binnenflap)

Bijpassende kachelsets
(Meer informatie zie binnenflap)

Voor Kaarina 1:   
kachelset 2, 6, 9

Voor Kaarina 2:   
kachelset 2, 6, 9

Met glazen deur  

Bestelnr.: 506.1820.50100 

Incl. 7,5 kW-saunakachel BioS   

Bestelnr.: 514.2020.40123 

Incl. 9,0 kW-saunakachel BioS   

Bestelnr.: 514.2520.40122 

Incl. 7,5 kW-saunakachel     

Bestelnr.: 514.2020.40112 

Incl. 9,0 kW-saunakachel     

Bestelnr.: 514.2520.40112 

Sara grootte 2 - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)Kaarina grootte 2 - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Designsauna ‘Sara’Nissauna ‘Kaarina’

Kaarina 1 
Buitenmaat
B 154 x D 194 x H 199 cm 

•  1 x 55 cm brede ligbank 
1 verschuifbare voetenbank 
(50 x 107 cm)

• Incl.:  - kachelbescherming 
- vloermat

Productvarianten en afmetingenDe WEKA-kwaliteit
•   Elementsauna van  

onbehandeld vurenhout
•  Met volledig glazen deur van 8 mm 

dik veiligheidsglas in grafietlook,  
rechts- of linksdraaiend te plaatsen 
met hoogwaardige roestvrijstalen 
premium-saunadeurgreep 

• Incl.:   -  kachelbescherming en 
vloermat

  -  55 cm brede,  
stevige ligbanken 

  -  1 hoofdsteun 
(2 bij grootte 2)

  -  veilige kabelgeleiding door 
in de wandelementen weg-
gewerkte kanalen

  -  uitgebreide montage-  
& bedieningshandleiding 

  - montagemateriaal
•  Minimale plafondhoogte: 210 cm
•  Bijpassende sauna-accessoires  

vanaf pagina 79

Kaarina 2 
Buitenmaat
B 177 x D 194 x H 199 cm 

•  2 x 55 cm brede ligbanken
• Incl.:  - kachelbescherming 

- vloermat 
- 2 voetenbankjes 

Kaarina grootte 
2 met tegenover 
elkaar liggen-
de ligvlakken, 
lengte 178,5 cm. 
Dat biedt veel 
ruimte om te 
liggen.
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De WEKA-kwaliteit
•   Elementsauna van  

onbehandeld vurenhout
•  Met volledig glazen deur van 8 mm 

dik veiligheidsglas in grafietlook,  
rechts- of linksdraaiend te plaatsen 
met hoogwaardige roestvrijstalen  
premium-saunadeurgreep 

• Incl.:   -  kachelbescherming en 
vloermat

  - 2 hoofdsteunen
  -  comfortpakket (scherm 

onder ligbanken, rugleuning)
  -  veilige kabelgeleiding door 

in de wandelementen weg-
gewerkte kanalen

  -  uitgebreide montage-  
& bedieningshandleiding 

  - montagemateriaal
•  Minimale plafondhoogte: 210 cm
•  Bijpassende sauna-accessoires  

vanaf pagina 79

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de vrachtkosten 
bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.
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Sara 2 
Buitenmaat
B 244 x D 194 x H 199 cm 

•  2 stevige ligbanken (55 + 50 cm)
   en een dwarsligbank (50 cm)
•  Incl. comfortpakket (scherm onder 

de ligbanken, rugleuning)
• Incl. designkachelbescherming 
• Incl. voedingskabel voor kachel
•  Incl. digitale regeling

Sara 1 
Buitenmaat
B 194 x D 194 x H 199 cm 

•  2 stevige ligbanken (55 + 50 cm) en 
een dwarsligbank (50 cm)

•  Incl. comfortpakket (scherm onder 
de ligbanken, rugleuning)

• Incl. designkachelbescherming 
• Incl. voedingskabel voor kachel
•  Incl. digitale regeling

Digitale systeemregelingSiliconenkabelKachelbeschermrooster van 
lindehout

Scherm onder ligbanken 
(comfortpakket)

Rugleuning (comfortpakket)
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Kaarina grootte 1 - afbeelding met accessoires (niet 

meegeleverd)

Elementsauna’s

weka

PRIJS-

KNALLERS
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Incl. montageservice (zonder de benodigde 
accessoires en zonder elektrische installatie*)

Incl. levering tot op het trottoir  
in Nederland (vasteland)

Designsauna II - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Designsauna II - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)Designsauna II - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Van buiten een echte blikvanger,  
van binnen puur saunagevoel met veel 
comfort - deze premiumsauna onder-
scheidt zich door modern design, grote 
raampartijen en een uitgebreid pakket 
accessoires. 

•  Massieve, 68 mm dikke achter- en 
een zijwand aan de buitenkant met 14 
mm dik, onbehandeld vurenhout met 
messing- en groefverbinding

•  Aan de buitenkant twee decoratieve 
wanden: 27 mm dikke decoratieve 
bekleding,  
in hoogglans, met afgeronde randen 
(front en een zijkant)

•  Drempelloze, zelfsluitende, rechts-
draaiende glazen deur:  
raakt net de vloer bij gesloten deur - 
bij het openen wordt de deur opgetild 

•  Extra brede en hoge deur (B 65 x  
H 193,5 cm) en 2 extra  
raamelementen van 8 mm-veiligheids-
glas in grafiettint 

•  Incl. speciale verlichtingsset met  
houten afscherming voor in de  
sauna, keramische fitting en  
siliconen kabelaansluiting

•  Extra brede ligvlakken (breedte  
65 cm) voor uitstekend ligcomfort, 

 belastbaar tot 250 kg  
Grootte I: onderste ligbank met 53 cm 
aan nuttige ruimte met afgeronde rand

 Groote II: met extra dwarsligbank 
(breedte 60 cm) 

•  Incl. kachelbescherming
•  Incl. groot vloerrooster
•  Kachelvarianten incl. saunastenen  

en voedingskabel
•  Incl. compleet montagemateriaal
•  Incl. moderne digitale  

systeemregeling
• Incl. scherm onder de ligbanken
• Incl. ronde rugleuning
•  Minimale plafondhoogte: 220 cm

Buitenmaat:
B 221 cm
D 185 cm 
H 206 cm 

Buitenmaat:
B 221 cm  
D 219 cm 
H 206 cm 

Designsauna I Designsauna II

Exclusieve premium-designsauna met decoratieve wanden in hoogglans Productvarianten en afmetingen

Hoogwaardige deurgreep van  
roestvrij staal (binnen van hout)

Drempelloze comfortabele ingang  
met zelfsluitende glazen deur

         Ramen en decoratieve elementen zijn ook mogelijk aan de rechterzijde (zie volgende pagina).

* De aansluiting van de saunakachel moet uitgevoerd worden door een erkend elektricien. Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Desgewenst kunnen wij deze 
producten tegen betaling van de vrachtkosten bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische 
installatie.
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Saunaplezier van  
de hoogste kwaliteit
en met een modern design

Wellnissage
designsauna
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Kachelset 2
met 7,5 kW-saunakachel, incl. siliconen voedingskabel 
incl. Diabas-saunastenen, digitale systeemregeling 

500.0500.10.13   

Kachelset 3
met 9,0 kW-saunakachel, incl. siliconen voedingskabel
incl. Diabas-saunastenen, digitale systeemregeling

500.0502.10.12   

Kachelset 6
met 7,5 kW-saunakachel, incl. siliconen voedingskabel 
incl. Diabas-saunastenen, digitale systeemregeling 

500.0403.10.06   

Kachelset 7
met 9,0 kW-saunakachel, incl. siliconen voedingskabel 
incl. Diabas-saunastenen, digitale systeemregeling 

500.0404.10.04   

Incl. montageservice (zonder de benodigde 
accessoires en zonder elektrische installatie*)

Incl. levering tot op het trottoir  
in Nederland (vasteland)

zonder kachel

Bestelnr.: 519.2218.10.01

zonder kachel

Bestelnr.: 519.2218.10.00

zonder kachel

Bestelnr.: 519.2222.10.01

zonder kachel

Bestelnr.: 519.2222.10.00

zonder kachel

Bestelnr.: 519.2218.13.01

zonder kachel

Bestelnr.: 519.2218.13.00

zonder kachel

Bestelnr.: 519.2222.13.01

zonder kachel

Bestelnr.: 519.2222.13.00

zonder kachel

Bestelnr.: 519.2218.14.01

zonder kachel

Bestelnr.: 519.2218.14.00

zonder kachel

Bestelnr.: 519.2222.14.01

zonder kachel

Bestelnr.: 519.2222.14.00
Designsauna I - variant raam en decoratieve elementen rechts - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Designsauna II incl. scherm onder de ligbanken en rugleuning - verdere accessoires niet meegeleverd

Klassieke  
saunakachels

Stoombad- 
sauna-combinatie
Kachels

Bijpassende kachelsets Inclusief:Meer informatie over de kachelsets vindt u vanaf pagina 63

Incl. saunastenen

Incl. voedingskabel voor de kachel

* De aansluiting van de saunakachel moet uitgevoerd worden door een erkend elektricien. Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Desgewenst kunnen wij deze 
producten tegen betaling van de vrachtkosten bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische 
installatie.

Productvarianten en afmetingen 3 kleuren - 2 grootten - vele mogelijkheden

Variant 
raam links

Variant 
raam rechts

Hoogwaardige deurgreep van  
roestvrij staal (binnen van hout)

Drempelloze comfortabele ingang  
met zelfsluitende glazen deur

Designsauna I R Bianco

Designsauna I L Bianco

Designsauna II R Bianco

Designsauna II L Bianco

Designsauna I R Grigio

Designsauna I L Grigio

Designsauna II R Grigio

Designsauna II L Grigio

Designsauna I R Rosso

Designsauna I L Rosso

Designsauna II R Rosso

Designsauna II L Rosso
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Wellnissage
designsauna
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Bestelnr.: 533.2020.80000 

•   Technisch pakket 1  
- 9,0 kW-saunakachel  
- voedingskabel  
- bedieningsapparaat 
- saunastenen

Bestelnr.: 500.0502.10.15

•   Technisch pakket 2  
-  9,0 kW-saunakachel 

BioAktiv 
   - voedingskabel  
    - bedieningsapparaat 

- saunastenen
Bestelnr.: 500.0404.10.05

1 Het huis:
Massieve wanden van 28, 38 
of 45 mm extra dikke planken 
(van Noord-Europees, langzaam 
groeiend vurenhout) voor meer 
stabiliteit en dichtheid

2 De sauna:
Goed geïsoleerde wand- en 
plafondelementen en extra 
geïsoleerde saunadeuren (met 
isolatiemateriaal en isolatielaag 
tegen waterdampdiffusie) 
garanderen de juiste 
temperaturen voor een optimaal 
saunaklimaat.

3 Meer comfort:
50 of 55 cm brede en zeer 
stevige zit- en ligvlakken

4 Meer veiligheid:
Inwendige kabelkanalen voor de 
aansluiting van de saunakachel, 
de systeemregeling en overige 
accessoires.

Design:
Of u nu op zoek bent naar een 
klassiek zadeldak of een modern 
plat dak - hier vindt u het sauna-
huis dat perfect in uw tuin past.

WEKA saunahuizen  
Uw wellness-oase in de open lucht

Saunahuis ‘Naantali’

Naantali 
Sokkelafmeting
B 187 x D 187 x H 253 cm  

•  2 x 55 cm brede ligbanken
• Incl.:  - kachelbescherming 

- 2 hoofdsteunen  
- Geïsoleerd  
   tussenplafond  
-  Beschermkast 

tegen weersinvloe-
den voor kachel-
regeling

Extra hoge deur:
Doorgangsmaat:
71,5 x 181,5 cm
Binnenhoogte: 203 cm

Bijpassende kachelsets

De bijzondere uitrustingskenmerken 
zorgen ervoor dat de warmte binnen in het 
huis blijft:

1 Goed geïsoleerd tussenplafond

2  Geïsoleerde deur met vochtscherm

3   Dubbel isolatieglas

4   Grote toe- en afvoeropening van 
metaal met insectenwering voor een 
optimale luchtcirculatie

Uitstekend geïsoleerd - het WEKA-voordeel voor een optimaal saunaklimaat Meer veiligheid

Saunadeur met rvs/houten deur-
greep en veiligheidsrolslot

* Beschermt uw huis direct na de montage, voor een optimaal resultaat adviseren wij 3 rollen (Salo 1) resp. 6 rollen (Salo 2) zelfkl. dakstrook op aluminiumbasis (zie WEKA Tuincatalogus) 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/
kleurbehandeling en de elektrische installatie.

(p. 72)

(p. 74)

De WEKA-kwaliteit
Premium-saunahuis
•   Saunahuis van 38 mm dikke  

planken
•  19 mm dik massief houten dak
• 19 mm dikke massief houten vloer
•  Goed geïsoleerde, hoogwaardige 

paneeldeur met inwendig veiligheidsrol-
slot, hoogwaardige deurgreep (buiten 
roestvrij staal, binnen hout) en ramen 
van 14 mm dik isolatieglas

•  Extra, goed geïsoleerd  
tussenplafond

• Totale hoogte 253 cm 
• Bitumen als eerste dakbedekking* 

Saunahuis Naantali - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Saunahuizen

Product voorbeeld

http://www.weka-holzbau.com/
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Met 5,4 kW- 
saunakachel  

Kompakt 

Met 7,5 kW- 
saunakachel BioS 

incl. digitale
systeemregeling 

Zweeds rood/wit   

Bestelnr.: 213.3030.43293 
Onbehandeld  
Bestelnr.: 213.3030.40293 

Antraciet/wit   

Bestelnr.: 213.3030.46293 
Grijs/wit   

Bestelnr.: 213.3030.45293 

Bestelnr.: 106.2525.00.83

Bestelnr.: 106.2525.00.44

Inclusief hoogwaardige elementsauna Varberg 3

Salo 2 antraciet/wit - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

 Inclusief hoogwaardige elementsauna Halmstad 1

Saunahuis ‘Mikkeli’

Mikkeli 
Sokkelafmeting huis
B 250 x D 250 x H 251 cm 

Buitenmaat sauna:
B 194 x D 144 x H 199 cm 

•  2 x 55 cm brede ligbanken  
onderste met 24 cm aan nuttige 
ruimte

• Incl.:  - kachelbescherming 
- vloermat 
- 1 hoofdsteun

De WEKA-kwaliteit
Premium-saunahuis
•   Saunahuis van 28 mm dikke planken
• 19 mm dik massief houten dak  
• 19 mm dikke massief houten vloer
•  Draai- en kiepraam met echt glas 
•  Stevige paneeldeur met drukknopset, 

profielcilinderslot en 3 sleutels
•  Nokhoogte 251 cm
• Bitumen als eerste dakbedekking* 

Elementsauna
•   Hoogwaardige elementsauna  

‘Halmstad 1’ (een gedetailleerde be-
schrijving vindt u op pagina 51) met 
goed geïsoleerde houten deur en raam 
van veiligheidsglas

•  Bijpassende sauna-accessoires  
vanaf pagina 79

De sauna’s van de WEKA  
saunahuizen zijn uitgerust met 
68 mm dikke wandelemen-
ten met speciale isolatie voor 
saunagebruik en een eveneens 
speciaal geïsoleerde deur -  
op die manier blijft de warmte 
daar waar ze hoort -  
in uw sauna!

Uitstekend geïsoleerd  
het WEKA-voordeel  
voor een optimaal  

saunaklimaat

Resonantieluidspreker (p. 80) Premium-accessoireset (zie p. 82)Speciale saunaverlichtingsset (p. 83)A
cc
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Saunahuis ‘Salo’

De WEKA-kwaliteit
Premium-saunahuis
•   Saunahuis van 28 mm  

dikke planken
•  19 mm dik  

massief houten dak
•  19 mm dikke  

massief houten vloer
•  Draai- en kiepraam  

met echt glas 
•  Stevige paneeldeur met  

drukknopset,  
profielcilinderslot  
en 3 sleutels

• Totale hoogte 237 cm 
•  Bitumen als  

eerste dakbedekking* 
 

Salo 2 
Buitenmaat huis
B 646 x D 338 x H 237 cm 

Buitenmaat sauna:
B 194 x D 194 x H 199 cm 

•  2 x 55 cm brede ligbanken,  
50 cm brede dwarsligbank

• Incl.:  - kachelbescherming 
- vloermat 
- 2 hoofdsteunen

          -  Saunahanddoek, 
antraciet

* Beschermt uw huis direct na de montage, voor een optimaal resultaat adviseren wij 3 rollen (Salo 1) resp. 6 rollen (Salo 2) zelfkl. dakstrook op aluminiumbasis (zie WEKA Tuincatalogus) 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/
kleurbehandeling en de elektrische installatie.

14 mm dik 
 vurenhout

Aluminium 
vochtscherm

Warmte- 
isolatie

Incl. scherm tegen inkijk Saunahanddoek, antraciet Kachelbescherming Vloermat

Bijpassende kachelsets

Voor Salo
•   Kachelset 2

•  Kachelset 5 

•  Kachelset 9

Elementsauna
•   Hoogwaardige ele-

mentsauna ‘Varberg 3’ 
(een gedetailleerde 
beschrijving vindt u op 
pagina 54)  
met goed geïsoleerde 
houten deur en raam van 
veiligheidsglas

•  Bijpassende sauna-ac-
cessoires vanaf pag. 79
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Saunahuizen

weka

PRIJS-
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Onbehandeld   

Bestelnr.: 533.2525.60004 
Antraciet/wit   

Bestelnr.: 533.2525.66004 

•   Technisch pakket 1  
- 9,0 kW-saunakachel  
- voedingskabel  
- bedieningsapparaat 
- saunastenen

 
Bestelnr.: 500.0502.10.15

•   Technisch pakket 2  
-  9,0 kW-saunakachel 

BioAktiv 
   - voedingskabel  
    - bedieningsapparaat 

- saunastenen

 Bestelnr.: 500.0404.10.05

Designsaunahuis ‘Kuopio’
Kuopio 
Buitenmaat huis
B 263 x D 298 x H 253 cm  

•  2 x 55 cm brede ligbanken, 
• Incl.:  - kachelbescherming 

- 2 hoofdsteunen  
- geïsoleerd  
   tussenplafond  
-  beschermkast 

tegen weersinvloe-
den voor  
kachelregeling

  - saunahanddoek 
  - dwarsligbank

Met het speciale designprofiel  

‘wekaLine’

Geventileerde tussenruimte onder het dak met 
ventilatieroosters incl. insectenwering

Extra lichte binnenruimte 
dankzij moderne saunaramen 

met isolatieglas

55 cm brede ligbanken
en 50 cm brede dwarsligbank  

van speciaal saunahout

Goed geïsoleerd tussenplafond

Inclusief 2 hoofdsteunen

Plafondelementen aan weerszijden 
met vurenhout bekleed

Inclusief kachelbescherming

De WEKA-kwaliteit
Premium-saunahuis
•   Saunahuis van 45 mm dikke planken
•  19 mm dik massief houten dak
• 19 mm dikke massief houten vloer
•  Goed geïsoleerde, hoogwaardige paneel- 

deur met inwendig veiligheidsrolslot, 
hoogwaardige deurgreep (buiten roestvij-
staal, binnen hout) en ramen van 14 mm 
dik isolatieglas

•  Extra, goed geïsoleerd  
tussenplafond

• Totale hoogte 253 cm 
•  Bitumen als  

eerste dakbedekking*  

Bijpassende kachelsets

Extra hoge deur:
Doorgangsmaat: 71,5 x 181,5 cm
Binnenhoogte: 203 cm

(p. 73)

(p. 74)

Kuopio in antraciet/wit
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l Uitstekend geïsoleerd  
voor een optimaal saunaklimaat

De bijzondere uitrustingskenmerken zorgen ervoor dat 
de warmte binnen in het huis blijft:

1 Goed geïsoleerd tussenplafond

2  Geïsoleerde deur met vochtscherm

3   Dubbel isolatieglas

4   Grote toe- en afvoeropening van metaal met  
insectenwering voor een optimale luchtcirculatie

* Beschermt uw huis direct na de montage, voor een optimaal resultaat adviseren wij 3 rollen zelfklevende dakstrook op aluminiumbasis (zie WEKA Tuincatalogus) 
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/
kleurbehandeling en de elektrische installatie.

Saunahuizen

http://www.weka-holzbau.com/
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Bestelnr.: 412.3830.00.46 

Levering 
gratis  
tot op het 
trottoir  
in Nederland  
(vasteland)

Cubilis - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Designsaunahuis Cubilis

De WEKA-kwaliteit
Designsaunahuis
•   Saunahuis van 45 mm dikke planken 

in modern wekaLine-profiel
• 19 mm dik massief houten dak
• 19 mm dikke massief houten vloer
•  3 brede raamelementen van veiligheidsglas 

in Parsol brons voor  
vrij zicht naar buiten

•  Moderne volledig glazen deur in Parsol 
brons met drukknopset, profielcilinder- 
slot en 3 sleutels

• Totale hoogte 262 cm

Elementsauna
•   Hoogwaardige elementsauna ‘Varberg 3’  

(een gedetailleerde beschrijving vindt  
u op pagina 54) met speciaal geïsoleerde houten 
deur en raam van veiligheidsglas in grafietlook met 
hoogwaardige roestvrijstalen premiumdeurgreep

•  Incl. kachelbescherming en vloermat

Bijpassende kachelsets 
(informatie zie binnenflap)

Voor Cubilis
•   Kachelset 2

•  Kachelset 5 

•  Kachelset 9

Cubilis 
Buitenmaat huis
B 380 x D 300 x H 249 cm 

Buitenmaat sauna:
B 194 x D 194 x H 199 cm 

•  2 x 55 cm brede ligbanken,  
50 cm brede dwarsligbank

• Incl.:  - kachelbescherming 
- vloermat 
- 2 hoofdsteunen 
- saunahanddoek

WEKA-sauna’s met het markante wekaLine-plankprofiel  
zijn een echte blikvanger en iets heel speciaals.  
Met deze exclusieve sauna’s haalt u echt een stukje design in 
huis.

De 45 mm dikke wandplanken zorgen door hun  
zeer hoge mate van stabiliteit en dichtheid voor een optimaal 
en weldadig saunaklimaat.

Het moderne
weka Line-profiel

In
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Incl. 1 saunahanddoek 
(antraciet)

Met het speciale designprofiel 

 ‘wekaLine’

Brede raampartij in 
Parsol brons

Moderne, volledig gla-
zen deur (afsluitbaar)

55 cm brede ligbanken  
van speciaal saunahout

50 cm brede dwarsligbank  
van speciaal saunahout

Inclusief 2 hoofdsteunen

Veel extra ruimte voor een 
heerlijk behaaglijk gevoel

Hoogwaardig afsluitprofiel 
van aluminium

Hoogwaardige, zelfkle-
vende dakstrook
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Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de vrachtkosten 
bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.

Saunahuizen
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Bestelnr.: 149.3030.10.47 

Met de bijpassende sauna-accessoires kunt u uw 
wellnessbelevenis nog verder vergroten. Of het 
nu om een resonantieluidspreker, een wellnesslig-
bank, opgietconcentraten of peelingzout gaat: de 
keuze is aan u. Veel plezier bij het bladeren!

Saunahuis ‘Kurikka’

De WEKA-kwaliteit
Premium-saunahuis
•   Saunahuis van 28 mm dikke planken
•  19 mm dik massief houten dak
• 19 mm dikke massief houten vloer
•  2 draai- en kiepramen met echt glas 
•  Stevige paneeldeur met drukknopset,  

profielcilinderslot en 3 sleutels
• Totale hoogte 315 cm
• Bitumen als eerste dakbedekking** 

Elementsauna
•   Hoogwaardige elementsauna ‘Varberg 3’  

(een gedetailleerde beschrijving vindt u op 
pagina 54) met goed geïsoleerde houten  
deur en raam van veiligheidsglas

•  Bijpassende sauna-accessoires vanaf pagina 79

Kurrika 
Sokkelafmeting huis
B 298 x D 298 x H 315 cm 

Buitenmaat sauna:
B 194 x D 194 x H 199 cm 

•  2 x 55 cm brede ligbanken,  
1 dwarsligbank

• Incl.:  - kachelbescherming 
- vloermat 
- 2 hoofdsteunen

          - saunahanddoek

Incl. 1 saunahanddoek 
(antraciet)

De sauna’s van de WEKA 
saunahuizen zijn uitgerust 
met 68 mm dikke wan-
delementen met speciale 
isolatie voor saunage-
bruik en een eveneens 
speciaal geïsoleerde 
deur - op die manier blijft 
de warmte daar waar ze 
hoort - in uw sauna!

Uitstekend geïsoleerd voor een optimaal saunaklimaat

* De aansluiting van de saunakachel moet uitgevoerd worden door een erkend elektricien. ** Beschermt uw huis direct na de montage. Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en acces-
soires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de vrachtkosten bij de eindgebruiker afleveren 
op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.

Bijpassende kachelsets 
(informatie zie binnenflap)

Speciale saunaverlich-
tingsset (p. 83)

Voor Cubilis
•   Kachelset 2

•  Kachelset 5 

•  Kachelset 9 Meer plezier
Meer ontspanning

Meer comfort
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WEKA sauna-accessoires 

14 mm dik 
 vurenhout

Aluminium 
vochtscherm

Warmte- 
isolatie

Saunahuizen
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Bestelnr.: 500.0438.00.02

Bestelnr.: 500.0442.20.02

 
Bestelnr.: 500.0442.40.02

Saunakachel 9,0 kW    Bestelnummer:  500.0502.10.12

Saunakachel 7,5 kW    Bestelnummer:  500.0500.10.13

          Saunakachel 4,5 kW*    Bestelnummer:  500.0512.00.00

Saunakachel 3,6 kW*       Bestelnummer:  500.0501.00.13    
(230 volt wisselstroom)

(230 volt wisselstroom)

De WEKA-kwaliteit
•  De klassieke WEKA-saunakachel  

in 3 vermogensstanden
•  Voor Finse saunagang tot 110°C
•  Kachelafmetingen: ca. 

B 380  x  D 366 x H 664 mm
•  Dubbelwandige buitenmantel  

en verzinkte steenkorf  
(roestvast)

•  Incl. ca. 12 kg saunastenen
•  Wanduitvoering met standvoet
•  Met TÜV/GS-keurmerk van TÜV-SÜD

Saunakachel Klassik 3,6 kW
Kachelvermogen 3,6 kW (230 volt wisselstroom), 
voor cabinegrootten 4 tot 6 m3   Bestelnr.: 500.0409.00.00

Saunakachel Klassik 7,5 kW
Kachelvermogen 7,5 kW (400 volt draaistroom), 
voor cabinegrootten 8 tot 12 m3   Bestelnr.: 500.0401.00.00

Saunakachel Klassik 9,0 kW
Kachelvermogen 9,0 kW (400 volt draaistroom), 
voor cabinegrootten 10 tot 14 m3   Bestelnr.: 500.0402.00.00

WEKA saunakachel ‘Klassik’*

Voor het gebruik benodigde accessoires:

Inclusief:

Saunakachel Siliconenkabel  Digitale, multifunctionele  12 kg originele Finse 
   systeemregeling saunastenen
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Digitale systeemregeling  
(meer informatie op pagina 78)

Bestelnr.: 500.0630.00.01 
 
Set siliconenkabels
Verbinding:  
regelmodule naar de kachel

voor kachel 3,6 kW:

lengte 6,5 m, diameter 3 x 2,5 mm2  
Bestelnr.: 500.1109.65.00

voor kachel 7,5 + 9,0 kW:

lengte 6,5 m, diameter 5 x 1,5 mm2  
Bestelnr.: 500.1102.65.00

•  dubbelwandige mantel, roestvrijstalen  
buitenmantel, verzinkte (roestvaste) steenkorf

• geïntegreerd bedieningsapparaat
• incl. ca. 12 kg saunastenen
• traploze tijdselectie tot max. 4 uur
• traploze temperatuurinstelling
• veiligheidsuitschakeling

Compacte kachel 5,4 kW
Kachelvermogen 5,4 kW (400 volt draaistroom),  
voor cabinegrootten van 5 tot 8 m3,  
Afmetingen: ca. B 480 x D 310 x H 540 cm 
Bestelnr.: 500.0442.20.00

kachel 5,4 kW

kachel 9,0 kW

Compacte kachel 9,0 kW
Kachelvermogen 9,0 kW (400 volt draaistroom),  
voor cabinegrootten van 7 tot 12 m3,  
Afmetingen: ca. B 480 x D 310 x H 540 cm 
Bestelnr.: 500.0442.40.00

Set siliconenkabels
Verbinding: netaansluiting naar de kachel
lengte 3,5 m, diameter 5 x 2,5 mm2

Bestelnr.: 500.1103.35.00

•  dubbelwandige mantel, roestvrijstalen buitenmantel,  
verzinkte (roestvaste) steenkorf

• geïntegreerd bedieningsapparaat
• inclusief:  ca. 12 kg saunastenen
• traploze tijdselectie tot max. 8 uur
• traploze temperatuurinstelling
• veiligheidsuitschakeling

Compacte kachel 3,6 kW
Kachelvermogen 3,6 kW (230 volt wisselstroom),  
voor cabinegrootten tot 6 m3  
Afmetingen: ca. B 435 x D 210 x H 450 cm 
Bestelnr.: 500.0438.00.00

Set siliconenkabels
Verbinding: netaansluiting naar de kachel
lengte 3 m, diameter 3 x 2,5 mm2 
Bestelnr.: 500.1109.30.00

Compacte kachel 3,6 kW* Compacte kachels 5,4 kW en 9,0 kW*

Inclusief: 
• 3,6 kW-saunakachel 
• siliconenkabels
•  12 kg Diabas- 

saunastenen

Inclusief: 
• saunakachel 
• siliconenkabels
•  12 kg Diabas- 

saunastenen
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* De aansluiting van de saunakachel moet uitgevoerd worden door een erkend elektricien.   
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de vrachtkosten 
bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.

inclusief

Saunakachels

weka

voordeel-
set

weka

voordeel-
set
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Saunakachel BioAktiv 9,0 kW   

Bestelnr:  500.0404.10.04
Saunakachel BioAktiv 7,5 kW   

Bestelnr:  500.0403.10.06
Saunakachel BioAktiv 4,5 kW   

Bestelnr:  500.0513.00.00

De WEKA-kwaliteit
•  De WEKA-stoombad-combikachel in  

3 vermogensstanden
•  Voor Finse saunagang tot 100°C en stoombad-

functie tot 65°C
•  Kachelafmetingen: ca. B 380 x D 366 x H 668 mm
•  Dubbelwandige buitenmantel en verzinkte steen-

korf (roestvast)
•  Incl. ca. 12 kg saunastenen
•  Wanduitvoering met standvoet
•  Met TÜV/GS-keurmerk van TÜV-SÜD

Saunakachel BioAktiv 4,5 kW
Vermogen 4,5 kW (230 volt wisselstroom),  
zekering met 20 ampère is vereist,

voor cabinegrootten 3 tot 6 m3  Bestelnr.: 500.0435.10.00

Saunakachel BioAktiv 7,5 kW
Kachelvermogen 7,5 kW (400 volt draaistroom), 

voor cabinegrootten van 8 tot 12 m3   Bestelnr.: 500.0403.00.00

Saunakachel BioAktiv 9,0 kW
Kachelvermogen 9,0 kW (400 volt draaistroom), 

voor cabinegrootten van 10 tot 14 m3   Bestelnr.: 500.0404.00.00

WEKA saunakachel ‘BioAktiv’*

Hoogwaardige  
kachelbescherming
van extra glad geschaafd  
vurenhout, B 60 x D 48 cm
Bestelnr.: 500.0124.00.00

Meer informatie 

en functies

bij onze kachels

Digitale systeemregeling  
(meer informatie op pagina 78)

Bestelnr.: 500.0630.00.02 

 
Set siliconenkabels
Verbinding: regelmodule naar de kachel

voor kachel 4,5 kW:
lengte 6,5 m,  

diameter 7 x 2,5 mm2  
Bestelnr.: 500.1112.65.00
voor kachel 7,5 + 9,0 kW:

lengte 6,5 m, diameter 7 x 1,5 mm2  
Bestelnr.: 500.1104.65.00

Voor het gebruik benodigde accessoires:
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Voordeelsets voor saunakachel BioAktiv

Klassieke, 
Finse sauna:
• temp. van 70 tot 100 °C
• 5–15 % luchtvochtigheid

Dit is de klassieke  
saunagang Bij temperaturen 
tot 100 °C gaat u  
snel zweten en kunt  
u uw bloedsomloop  
stimuleren.

Stoombad met
warme lucht:
• temp. van 40 tot 60 °C
• 15-30 % luchtvochtigheid

Het stoombad met warme lucht is  
de zinvolle aanvulling op de tradi- 
tionele, Finse saunagang en aan-  
bevelenswaardig voor iedereen voor wie de 
klassieke sauna te heet en te droog is.  
Hier ontspant u zich bij lagere temperaturen zonder 
dat uw lichaam zich hoeft in te spannen. 

Ontspannende  
kruiden-biobaden:

• temp. van 40 tot 55 °C
• 40-60 % luchtvochtigheid

Voor iedereen die met alle zintuigen  
wil genieten van de saunagang  

Bij het kruiden-biobad zorgt  
de hoge luchtvochtigheid  

ervoor dat de aroma’s  
van onze saunageuren de  
ruimte vullen en van elke  

saunagang een  
echte ervaring maken.

Ontspannend  
soft-stoombad:

• temp. van 40 tot 50 °C
• 45-70 % luchtvochtigheid

Het soft-stoombad is ideaal 
voor iedereen die geen hoge tempera- 
turen verdraagt, maar het toch niet wil  

stellen zonder het saunagevoel. 
 De betrekkelijk lagere temperaturen  

stimuleren in combinatie met de hoge luchtvochtigheid 
het zweetproces en zorgen voor een diepe ontspanning.   

230 V wisselstroom* 400 V draaistroom 400 V draaistroom

*Hiervoor is een vaste aansluiting nodig en de aansluiting moet uitgevoerd worden door een erkend elektricien.

* De aansluiting van de saunakachel moet uitgevoerd worden door een erkend elektricien.   
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de vrachtkosten 
bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.

• saunakachel 
•  12 kg echte, Finse 

Olivindiabas-natuurstenen

•  digitale multifunctionele 
systeemregeling

•  siliconen voedingskabel

Inclusief:

‘BioAktiv’ 
klimaatzones

Saunagang  
zoals u het wilt

Temperatuur in °C

Luchtvochtigheid in %

Soft-stoombad
40-50 °C / 45-70 % LV

Kruiden-biobad
40-55°C / 40-60 % LV

Stoombad met  
warme lucht
40-60°C / 15-30 % LV

Klassieke Finse sauna 
70-100°C / 5-15 % LV

SaunakachelsSaunakachels

weka
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•  dubbelwandige mantel, roestvrijstalen buitenmantel, 
verzinkte (roestvaste) steenkorf

• traploze tijdselectie tot max. 6 uur
• traploze temperatuurinstelling
• staand model
•  Ook geschikt voor commercieel gebruik!

Set siliconenkabels voor de  
saunakachel Profi
Verbinding: regelmodule naar de kachel
voor Profi OS 11,0 kW:

lengte 6,5 m, diameter 5 x 2,5 mm2  Bestelnr.: 500.1105.00.40

voor Profi BioS 11,0 kW:
lengte van beide 6,5 m, 1 x diameter 5 x 1,5 mm2, 1 x diameter 

5 x 2,5 mm2 Bestelnr.: 500.1105.00.45

WEKA saunakachel Profi* Complete sets  
saunakachel Profi

Inclusief digitale systeemregeling (p. 78),  
hoogwaardige kachelbescherming  
en 60 kg saunastenen

Saunakachel Profi 11,0 kW
Kachelvermogen 11,0 kW (400 volt draaistroom),  
voor cabinegrootten van 9 tot 16 m3,
afmetingen: ca. B 505 x D 430 x H 700 cm 

 Bestelnr.: 500.0427.20.00

Saunakachel Profi met stoombadfunctie 11,0 kW
Kachelvermogen 11,0 kW (400 volt draaistroom), 
voor cabinegrootten van 9 tot 16 m3, 

afmetingen: ca. B 505 x D 490 x H 700 cm 

 Bestelnr.: 500.0427.30.00

Inclusief  
kachelbescherming

•  roestvrijstalen buitenmantel,  
verzinkte (roestvaste) steenkorf

• inclusief:  ca. 60 kg saunastenen 
• veiligheidsuitschakeling
• wanduitvoering met standvoet
• vermogen: 7,5 kW
• incl. wand- en vloerbevestiging

Hoogwaardige 
design-kachelbescherming

Set siliconenkabels
Verbinding: regelmodule  
naar de kachel 7,5 kW:
lengte 6,5 m,  
diameter 5 x 1,5 mm2 
Bestelnr.: 500.1102.65.00

Digitale systeemregeling (zie p. 78)
 Bestelnr.: 500.0630.00.01

Designkachel 7,5 kW
Kachelvermogen 7,5 kW (400 volt draaistroom), 
voor cabinegrootten van 7 tot 12 m3 

afmetingen: ca. B 335 x D 335 x H 1000 cm 
 Bestelnr.: 500.0441.75.00

WEKA design-hoekkachel*

Bestelnr.: 500.0124.05.00

* De aansluiting van de saunakachel moet uitgevoerd worden door een erkend elektricien.   
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de vrachtkosten 
bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.

Saunakachels
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• met regelmodule

Bestelnr.:  

500.0630.14.00 

Bestelnr.: 500.0630.00.01

Bestelnr.: 500.0630.00.02

Bestelnr.: 500.0803.40.00N

 
• met regelmodule
• met bedieningsapparaat
Bestelnr.:  

500.0803.40.00N 

• met regelmodule

Bestelnr.:  

500.0910.10.01 
 

• met regelmodule
• met bedieningsapparaat

Bestelnr.:  

500.0910.10.00N 

 

Digitale systeemregeling*– Made in Germany

WEKA-voordelen in een oogopslag
• Eenvoudige intuïtieve bediening
• Menusturing keuze uit 4 talen
•  Overzichtelijk en verlicht bedieningsdisplay
• Geheugen voor tien individuele programma’s
• Elektronische temperatuurcontrole
• Individuele tijdselectie (24 uur)
• Veiligheidsuitschakeling
• Automatische foutdiagnose en -weergave
•  Automatische identificatie van aangesloten 

regelmodules
•  Individuele montagemogelijkheid van de modules  

(montage dak of zijwand)
• Hoofdschakelaar en gescheiden lichtcircuit
•  Veiligheid gegarandeerd door TÜV-keurmerk

Saunamodule
• Geïntegreerde hoofdschakelaar
•  Uit te breiden met andere modules
•  Finse saunagang tot 110°C instelbaar, max. 6 uur 

(veiligheidsuitschakeling)

Stoommodule
•  Communicatie met de saunamodule voor stoomsauna
• Saunagang met stoom tot max. 60°C
• 10 individuelle stoomniveaus instelbaar
• Veiligheidstemperatuurbegrenzer

Sterrenhemelmodule
• In combinatie met WEKA sterrenhemel (zie p. 79)
• Selectie van 4 kleuren (rood, groen, blauw of geel)
•  Vrij instelbare tijden voor licht- en kleurwisseling

 Kleurlichtregeling (optioneel)

 Sterrenhemelregeling (optioneel)

Kachelregeling
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Diabas saunastenen
echte, Finse Olivindiabas natuur- 
stenen, ca. 12 kg, per doos

Set siliconenkabels
verschillende uitvoeringen  
afhankelijk van het kacheltype,  
zie het desbetreffende model

Opvangschaal
om overtollig water bij het opgieten 
op te vangen.

Kachelbescherming voor com-
pacte kachels
van vurenhout

500.1201.00.00500.0124.72.00500.0153.00.00

WEKA sterrenhemel
Geniet van de visuele effecten van gekleurde lichtpunten in  
uw infraroodcabine! Monteer de kleurlichten waar u maar wilt.  
U krijgt veertig leds in de kleuren geel, groen, rood en blauw  
(van ieder tien stuks) en een comfortabele regeling. 
Bij de installatie in een sauna zorgen drie aanvullende witte licht-
punten, die boven de saunakachel worden aangebracht, voor een 
prettige sfeer. Deze zijn eveneens inbegrepen bij de levering.
Laat de kleuren afzonderlijk op u inwerken of laat ze afwisselend 
in elkaar overlopen om indrukwekkende effecten te verkrijgen.  
De tijdsduur van de kleurwisseling kunt u naar eigen wens  
instellen.

WEKA kleurlichttherapie

•  2 led-panelen voor intense kleuren en  
nauwkeurige afstemming van kleurtinten

• Lichtsterkte: 30 - 120 cd (candela) 
•  inclusief hoogwaardige, digitale regeling  

voor kleurlichten met gerichte kleurenselectie  
(TÜV-keurmerk van TÜV-Süd)

•  temperatuurvaste behuizing met  
bescherming tegen spatwater

• programmeerbare kleurensequenties
•  traploze instelling van de tijdsduur tussen  

de kleurwisselingen (1-10 minuten), zachte 
kleurovergangen

Kleurlichttherapie
Dit hoogwaardige, elektronische 4-kanaals-kleurlichtappa-
raat is ontworpen voor het gebruik in sauna’s en infrarood-
cabines en kan zorgen voor pure ontspanning.

Led-sterrenhemel 
set A 

Led-sterrenhemel 
set B:

 

Kleurlicht-set A Kleurlicht-set B
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•   40 leds in 4 kleuren  
à 10 stuks 

•  3 witte lichtpunten
•  comfortabele regeling
•  minimale plafondhoogte: 240 cm

Als u het kleurlicht of de sterrenhe-
mel samen met een WEKA infra-
rood- of saunacabine met digitale 
regeling bestelt (p. 78),  
dan is het extra bedieningsapparaat 
niet nodig en volstaat set A. 

Complete sets saunakachel Profi

* De aansluiting van de saunakachel moet uitgevoerd worden door een erkend elektricien.   
Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de vrachtkosten 
bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.

Accessoires
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8

meer dan 20% 
voordeel!

6 Draagbare resonantieluidspre-
ker voor IR-cabines en sauna’s
De luidspreker verandert harde 
oppervlakken zoals hout, glas 
of metaal in voorwerpen die re-
soneren, waardoor u uw muziek 
kunt beluisteren in een verbazing-
wekkend goede geluidskwaliteit. 
Gewoon inschakelen, op uw sauna 
zetten en op play drukken. Kabello-
ze verbinding met uw smartphone 
via Bluetooth, geen ingewikkelde 
installatie nodig, met de bij de 
levering inbegrepen kabel aan bijna 
elke pc of notebook op te laden,  
lithium-ion-accu met een speelduur  
tot 3 uur

1 Peelingzout, natuurlijk

verfrissend en verkwikkend voor sauna- en 
infraroodgebruik, onbehandeld, 500 g pot

2 Speciale saunahanddoeken

B 70 x L 180 cm, goed absorberend, 500 g

Antraciet 
500.0156.11.00

Violet 
500.0156.12.00

per saunahanddoek

Oranje 
500.0156.13.00

500.0167.00.00
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3 Verschuifbare rugleuning 

alleen te gebruiken met rugleunin-
gen uit het comfortpakket, B 46 x 
D 35 cm

1 Hoofdsteun (24 cm breed)

van onbehandeld  
speciaal saunahout           

4 Adersteun (50 cm breed)

van onbehandeld  
speciaal saunahout

2 Lendensteun (52 cm breed)

ergonomisch, van onbe- 
handeld, speciaal saunahout

 
500.0163.00.00

 
500.0112.00.00

 
500.0121.00.00

 
500.0163.10.00

 
500.0237.00.00
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7 Voordeelset opgietconcentraat
hoogwaardig sauna/stoombadcon-
centraat, 2 in 1, 3 geuren à 250 ml 
(eucalyptus, alpenkruiden, exotica-sinaasappel), 
elk genoeg voor ca. 20 toepassingen

500.0200.31.00

4 Set saunaopgietconcentraat

incl. houten wandrek, ruimte voor bril en hand-
doekhaken, 3 geuren à 250 ml (oriental, berg-
den, kamille)

3 Honinglotion
speciaal verzorgingsproduct voor de huid en 
de zintuigen, voor regulatie van het vocht-
gehalte van de huid, de huid wordt zacht en 
soepel, voor sauna- en infraroodgebruik,  
100 ml tube

500.0200.40.10

 
500.0238.00.00

Draadloos via Bluetooth
Met onafhankelijk van elkaar te bewegen steunvlakken

incl 1 saunahanddoek (antraciet)

met verstelbare hoofdsteun,
incl 1 saunahanddoek (antraciet)
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9 Exclusieve wellnessligbank
Afmetingen: ca. L 165 x B 64 x  
H 95 cm, comfortabel ligvlak  
ca. 200 cm, ergonomisch gevormd, 
onbehandeld – om zelf kleur te ge-
ven, ligvlak van speciaal, huidvrien-
delijk hout- incl. saunahanddoek

10 Wellnissage comfortabele ligbank
Afmetingen: ca. L 163,5 x B 64 x  
H 93,5 cm, van hoogwaardig, splin-
tervrij speciaal saunahout (linde), er-
gonomisch gevormd, met verstelbare 
hoofdsteun, top design -  
incl. saunahanddoek

8 Ergonomische hoofdsteun
van hoogwaardig espenhout met 
beweeglijk 4-punts steunvlak dat zich 
gemakkelijk aanpast aan de vorm van 
uw hoofd.
 
500.0112.10.00

 
500.0136.00.04

 
500.0136.10.01

5 Opgietconcentraten voor sauna/stoombad

hoogwaardige concentraten, 2 in 1, 250 ml per  
fles, genoeg voor ca. 20 sauna-/stoombadgangen

Geur den 
500.0241.10.00

Geur bergden 
500.0241.11.00

Geur eucalyptus 
500.0241.12.00

Geur kamille 
500.0241.13.00

Geur exotica- 
sinaasappel 
500.0241.14.00

Geur munt 
500.0241.15.00

Geur citroen 
500.0241.16.00

Geur alpen- 
kruiden 
500.0241.17.00

Geur oriental 
500.0241.18.00

per geur

Amandelbloesem 
500.0241.22.00

Comfortpakket 1
bestaande uit 1 rugleuning en 1 scherm onder 
de ligbanken, voor alle sauna's met een mini-
mumafmeting:  
B 194 cm x D 144 cm 500.1301.00.00

Comfortpakket 2
bestaande uit 2 rugleuningen en 1 scherm 
onder de ligbanken, voor alle sauna's met 
dwarsligbank en minimumafmeting: B 194 cm 
x D 194 cm 500.1302.00.00

Comfortpakket 3
bestaande uit 2 rugleuningen en 1 scherm 
onder de ligbanken, voor alle sauna's met 
dwarsligbank en minimumafmeting: B 244 cm 
x D 194 cm 500.1303.00.00

5 Comfortpakket

6 Saunaligbank 

stevig, extra glad speciaal saunahout (splinter-
vrij, gering warmtegeleidingsvermogen, geen 
tropisch hout);  
Saunaligbank 1 
voor saunabreedte 179 cm binnenafmeting 
Saunaligbank 2 
voor saunabreedte 229 cm binnenafmeting

7 Dwarsligbank  
stevig, extra glad speciaal saunahout 
(noestvrij, gering warmtegeleidingsvermo-
gen, geen tropisch hout), (kan bij overeen-
komstig sauna-interieur ingebouwd worden) 

Dwarsligbank 1: L 74 cm x B 50 cm,  
voor saunadiepte 144/148 cm 
Dwarsligbank 2: L 107 cm x B 50 cm,  
voor saunadiepte 177/181 cm 
Dwarsligbank 3: L 124 cm x B 50 cm,  
voor saunadiepte 194/198 cm

Saunaligbank 1 500.0307.00.00

Saunaligbank 2 500.0306.00.00

Dwarsligbank 3 500.0302.00.00

Dwarsligbank 2 500.0304.00.00
 

Dwarsligbank 1 500.0301.00.00

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de vrachtkosten 
bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.
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10 Massief houten deur

geïsoleerd, met glazen raam, inclusief kozijn, 
rolslot en deurgreep, deurkozijn aan de bui-
tenkant: B 61,8 x H 182,5 cm,  
doorgangsmaten: ca. B 51 x H 174 cm,  
kozijndikte: 67 mm

8 Saunarolslot

bruin, inclusief bevestigingsmateriaal voor houten deur
9 Ventilatieschuif

Kozijn van vurenhout, schuif van multiplex
 
520.0705.00.00

 
500.0127.00.00 500.0126.00.00

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de vrachtkosten 
bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.

9 Thermometer

voor gebruik in infraroodcabines

8 Klimaatmeter

bestaande uit een hygrometer en een 
thermometer  

500.0103.30.00 
500.0103.00.00

13 Saunareglement (zonder afb.)

in kleur, op waterdamp- en weerbestendige kaart

12 Massageborstel voor rug en lichaam

2-delige set; bestaande uit opsteek- 
bare handborstel en steel

2 Exclusieve opgietset van roestvrij staal  

bestaande uit opgietlepel en emmer

3 Premium-accessoireset

bestaande uit opgietemmer, opgietlepel, 
klimaatmeter, zandloper en saunareglement

1 Voetenteil

van vurenhout met, kunststof inzet,  
H 19,5 cm, Ø ca. 37 cm

14 Opgietlepel (zonder afb.)

van speciaal hout
500.0105.00.00

500.0118.00.00

 
500.0158.00.00

 
500.0100.00.00

 
500.0159.10.00

500.0102.00.00

5 Set met hygrometer en thermometer

in glasplaat, met houten frame

4 Dubbele thermometer (zonder afb.)

met 2 displays, Ø 160 mm

7 Zandloper

draaibaar, van onbehandeld hout

6 Hygrometer (zonder afb.)

hoogwaardig precisieapparaat, Ø 160 mm

 
500.0103.10.00

500.0113.00.00

 
500.0104.00.00

 
500.0107.00.00

16 Opgietemmer

inhoud 5 liter,  
van speciaal hout, incl. kunststof inzet

15 Dompelton

L 110 x B 75 x H 100 cm, onbehandeld lariks-
hout, vanbinnen en vanbuiten waterdicht, insta-
pladder, afvoeraansluiting, standpijp, voor binnen

17 Universele sauna- en stoombadreiniger

inhoud 500 ml, voor de hygiënische reiniging van 
houten ligbanken, vloeren en kunststof opper-
vlakken, zeer geconcentreerd, tot 1:30 verdun-
baar, met eucalyptusgeur

500.0101.00.00

 
500.0232.00.00

 
500.0131.10.00

4 Volledig glazen deur in grafietlook

8 mm dik veiligheidsglas in moderne grafiet-
look, 2-punt magneetsluiting, beslag in mat-
chroom design, eersteklas kwaliteit roestvrij-
stalen/houten greep, deurkozijn buitenzijde:  
B 61,8 x H 182,5 cm, doorgangsmaten:  
ca. B 51 x H 174 cm, kozijndikte: 67 mm

6 Handgreepset voor houten saunadeur
handgreepplaat aan buitenzijde van hout, 
met handgreep aan binnenzijde (zonder 
rolslot)

5 Rond raam

in grafietlook, voor inbouw achteraf in 45 mm 
massief houten sauna's, buiten: 
Ø 620 mm

7 Vloerrooster

onbehandeld vurenhout, stevig,  
L 100 x B 61,5 cm

 
520.0704.10.00

 
500.0123.00.00

 
520.0710.20.10

 
500.0125.00.00

1 Wandrek

B 60 x D 25 x H 120 cm, universeel – voor 
sauna's en infraroodcabines, met 3 vakken
500.0128.40.00

2 Saunaverlichtingsset

inclusief keramische fitting (spatwater-
dicht), houten afscherming en siliconenvei-
ligheidskabels; lengte: 4 m, diameter:  
2 x 0,75 mm2, hittebestendig tot 140 °C

3 Vloermat

hoogwaardige, hygiënische vloermat van extra 
dikke badstof, L 90 x B 60 cm

 
500.0801.00.00

500.0156.70.00
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