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De nieuwste 
wellnesstrenDs 

voor thuis

Nood aan ontspanning? Het kan gewoon in de privacy van je eigen huis. De wellnessuitrusting 
voor thuis is helemaal volwassen geworden en hoeft niet langer onder te doen voor de 
professionele infrastructuur. Van belevenisdouche over multifunctionele sauna tot bad met 
alles erop en eraan.
tekst: eVa goosseNs

Douche éN stoom

CuttiNg eDge Design

Uit de vele cabines die een wellnessdouche ondertussen met 
een stoombad kunnen combineren, kozen we deze Glax 3 van 
Novellini. Qua uitrusting noteren we een in het dak ingewerkte 
regendouche, verticale hydromassage, een handdouche, pro-
grammeerbare stoombadfuncties met geurdispenser, een radio, 
klok, alarm en een afstandbediening met touchscreen. Een zeer 
complete oplossing, verkrijgbaar in zes formaten. 

Vloeiende vormen typeren de Ametis collectie, cutting 
edge design van Graff, met als absolute blikvanger deze 
hightech thermostatische douchekolom met hoofddou-
che – je hebt keuze uit regendouche of watervaleffect 
- en masserende zijsproeiers. Een terechte winnaar van 
een Golden A’Design Award. De in de douchering geïn-
tegreerde ledverlichting, met keuze uit zes kleuren of een 
automatisch kleurenverloop, zorgt voor een verrassende 
lichtprojectie en laat je genieten van chromotherapie. Sti-
mulerend rood of zonnig geel ’s morgens en rustgevend 
blauw of ontspannend groen voor het slapengaan? Aan 
jou te keuze. 

strak en slaNk
Wellness begint met een verkwikkende of juist 
relaxerende douche. Voor wie houdt van strak 
en minimalistisch design is deze MilanoSlim 
douchekolom, ontworpen door Franco Sargiani 
voor het Italiaanse Fratelli Fantini, er eentje om 
van te watertanden. Amper 6 cm breed maar 
toch voorzien van alle wellnesscomfort: een 
54 cm diepe regendouche, lichaamsdouche en 
cilindervormige handdouche. Verkrijgbaar in 
gepolijst of geborsteld roestvrij staal. 

Liefhebber van de traditionele Finse sauna 
maar niet veel plaats in huis? Met deze Inipi B 
van Duravit kun je ook in een kleinere ruimte 
genieten van een sauna. Ondanks zijn be-
perkte afmetingen van 120 op 120 cm blijft 
er toch voldoende ruimte over voor ontspan-
nende wellness. Binnenin de sauna vind je een 
controlepaneel terug voor het regelen van de 
saunatemperatuur, de timer voor de oven en 
de zandloper. Door een druk op het symbool 
van de steen wordt er op de hete stenen water 
gegoten. Hij mag ook gezien worden, deze 
strak ontworpen sauna. Dat vond ook de jury 
van IF design award die dit ontwerp onder-
scheidde met de gelijknamige en gerenom-
meerde designprijs. 
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Royale wellNesswaND

Vijf iN ééN

PRofessionele
klasse Voor tHuis

Voor wie wel de ruimte heeft, zijn de mogelijkheden 
legio. De ene verkiest een echte hete Finse sauna, 
de andere een stoombad en sommigen willen beide. 
Steeds meer merken bieden gecombineerde oplos-
singen aan. Zo is er deze Wellness Wand van VSB 
Wellness met sauna, stoombad én inloopdouche in een 
strak, gedurfd en verrassend transparant concept. Glas 
en corian zetten de toon in dit ontwerp. De traditionele 
houten achterwanden zijn vervangen door verlichte 
glasplaten met geprinte foto’s die desgewenst persona-
liseerbaar zijn. Alles is maatwerk en aanpasbaar volgens 
de ruimte en persoonlijke wensen. 

Nog een plaatsbesparende én tevens multifunctionele oplossing 
wordt aangeboden door Klafs en wel met de innovatieve Sana-
rium kachel. Deze laat je toe zowel de warmte als de luchtvoch-
tigheid in de sauna te regelen, telkens opnieuw. Je hebt de keuze 
uit vijf klimaatzones, afhankelijk van je persoonlijke voorkeur van 
het moment: hete Finse sauna, bad met warme lucht, Tropenbad, 
Aromabad en Softstoombad. Via de aromakelk kan de cabine van 
stimulerende geuren worden voorzien en de geïntegreerde luid-
spreker zorgt desgewenst voor aangepaste muziek. Voor telkens 
een andere totaalervaring. 

Deze SweetSauna en SweetSpa, ontworpen door 
Cristiano Mino voor het Italiaanse Starpool, vinden niet 
alleen hun weg naar exclusieve hotels en fitnesscentra 
maar ook naar de veeleisende gebruikers thuis. Je hebt 
keuze uit diverse formaten en mogelijkheden – ook 
bijvoorbeeld infrarood - die garant staan voor een com-
plete en luxueuze wellnesservaring op maat. Zo biedt 
het SweetSpa stoombad de keuze uit vier programma’s 
- Excite, Relax, Tonic en Purify  - bestaande uit een 
twintig minuten durend stoombad met aangepaste mu-
ziek, kleur, aroma en douche. Alles erop en eraan! 
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infRaRooDcabine
De ene persoon is de andere niet. En het ene moment is 
ook het andere niet. Afhankelijk van de reden waarvoor 
je deze Sunlighten mPulse infraroodsauna gebruikt, kun 
je via het lcd-touchscreen voor een aangepaste mix van 
korte, middellange en lange infraroodgolven kiezen. 
Om het makkelijk te maken worden er zes vooraf 
geprogrammeerde combinaties voorgesteld: cardio, 
ontgiften, pijnbestrijding, relaxen, gewichtsverlies en 
huidverbetering. Maar er is meer. Via een draadloos 
systeem kan de computer gegevens zoals hartslag en 
verbrande calorieën registreren, aflezen en eventueel 
doorsturen, waarna je richtlijnen ontvangt om het sau-
nagebruik te optimaliseren. En wat dacht je bijvoorbeeld 
van de mogelijkheid om het cardioprogramma automa-
tisch te laten bijsturen aan je actuele hartslag? De tablet 
kan trouwens ook dienst doen als dvd-scherm en ook 
muziek beluisteren behoort tot de mogelijkheden. De 
mPulse-serie is verkrijgbaar in teak, ceder, linde en nu 
ook in eucalyptushout. 

elektRonisch baDarmatuur
Elektronica geraakt meer en meer ingeburgerd in het well-
nessgebeuren en de badkamer in het algemeen. Naast de 
touch panels in de sauna’s kan bijvoorbeeld ook de bad-
kraan tegenwoordig elektronisch worden bediend. Zo zijn er 
de elektronische badarmaturen uit het gamma Multiplex Trio 
E van Viega. Deze hebben een geheugenfunctie waarmee 
tot drie gebruikers hun voorkeurtemperatuur en gewenste 
waterhoeveelheid kunnen instellen. Technologie ten dienste 
van het gebruiksgemak en comfort. 

Dubbel rugplezier
Combineer badplezier voor twee met een weldadige 
rugmassage in dit nieuwe Tergum for two bad van Hoesch. 
In dit bad zit je ontspannen tegenover elkaar – een ideaal 
‘bijpraatmoment’ - terwijl de 10 whirlsproeiers aan beide zij-
den jullie ruggen verwennen. De jets zijn zo geplaatst dat de 
probleemzones van de rug efficiënt bewerkt worden. Verder 
kan dit bad worden uitgerust met gekleurde ledverlichting 
voor chromotherapie en het Bluetooth InvisibleSound ge-
luidssysteem van Hoesch. 

WellneSS@home

Kleine Kouterstraat 22A, 9120 Vrasene
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ZuiVeR alpeNliCHt
Winterdipje? Pak het aan met de Sonnenwiese van Klafs. 
Met dit aan het plafond te monteren zonneveld – niet te 
verwarren met de traditionele zonnebank of zonnehemel 
– brengt het zuiver Alpenlicht en een weldoende warmte 
tot bij jou thuis. In een sessie van amper 10 minuten zorgt 
de ‘Sonnenwiese U’ voor de juiste hoeveelheid UV-straling 
en de aanmaak van voldoende vitamine D. Of misschien 
kies je voor de ‘Sonnenwiese K’ met roodlichttherapie 
en warmtestralen die de aanmaak van collageen en het 
herstel van de huid bevorderen. Ook een combinatie van 
beide is mogelijk. Je kiest dan zelf welke therapie je op het 
moment nodig acht: UV, warmte of een combinatie van 
de twee. 

HybriDe sauNa met
infRaRooD én oVenwaRmte
Naast de Finse sauna met ovenwarmte en het Turkse stoom-
bad is de infraroodsauna met aangename stralingswarmte in 
opmars. Maar wie in de saunacabine graag afwisselend wil 
genieten van het traditionele uitzweten via verwarmde oven-
lucht en dan weer van de meer gerichte infraroodwarmte is er 
onder meer de hybride Priva sauna van VSB Wellness. Gewoon 
je keuze doorgeven via het touch screen en genieten maar. Een 
designblok met lavastenen zorgt voor de ovenwarmte terwijl 
de infraroodlampen – vier in het dak en één verticaal – voor 
directe warmtestraling zorgen op basis van de korte golftech-
niek. Deze straling heeft een goede dieptewerking en is ideaal 
voor klachten aan spieren of gewrichten.

VOLA Bvba
Tour & Taxis
Havenlaan 86
1000-Brussel
 Tel.: 03 440 46 19  

sales@vola.be 
www.vola.be

germaN DesigN awarD 2014
Goed design verdient erkenning. Zo ook deze nieuw ronde hoofd-
douche van het Deense Vola dat tot de selecte groep behoort van 
designiconen uit de ‘Gouden generatie’ van het Scandinavische 
design. Net zoals de ander Vola producten volgt de ronde hoofddou-
che 060, goed voor een gegeerde German Design Award 2014, de 
proporties en het gestroomlijnde design van de eerste Vola kranen 
die in 1965 door Arne Jacobsen werden ontworpen. Daardoor zijn 
alle Vola producten zo herkenbaar. Zoals steeds is ook hier alleen 
de essentie behouden en worden de technische elementen subtiel 
verborgen. Ook duurzaamheid is belangrijk: de douche verbruikt bij 
3 bar zo’n 22 liter per minuut, maar dit kan zonder comfortverlies 
verminderd worden tot 14 liter. De hoofddouche 060 bestaat zowel 
in een versie voor muur- als plafondmontage en is verkrijgbaar in 
blinkend chroom, geborsteld chroom, geborsteld roestvrij staal, net 
als in 14 verschillende kleuren. Design: Aarhus Arkitekterne. 


