


Spa Modules biedt spectaculaire reguliere en speciale oplossingen voor zowel business- als 
voor privé-projecten, rekening houdend met de hoge verwachtingen van de wellnessklant van 
vandaag. Als ontwerp- en bouwbedrijf georiënteerd op welzijn- of zogenaamde 
wellnesscentra begrijpen wij dat een goed ontwerp zowel een vorm als een functie moet 
hebben. Daarmee rekening houdend creëren wij een esthetisch wellnessplaats waar uitsluitend 
de nieuwste technologie wordt gebruikt. Onze ontwerpers hebben voor ons assortiment 
diverse producten ontworpen voor badkamers, stoomsauna’s en wellnesscentra. De producten 
zijn als voorvormen in serieproductie maar overeenkomstig uw wensen en mogelijkheden 
vervaardigen we alles ook als maatwerk. We bieden dus ook heel unieke oplossingen aan die 
speciaal voor u ontworpen zijn!

Wij helpen ideeën werkelijkheid te laten worden door over ontwerp, 
creatieve oplossingen en technische informatie te adviseren. Indien nodig helpen 
we met de definitieve installatie en opvolging. 



Stoombaden of 
hammam
In de door ons vervaardigde uniek ontworpen 
stoomcabines geniet u van een stoombad zoals het 
eeuwen geleden in Oud-Griekenland en Rome gedaan 
werd. De design stoomcabines Cupola, Tacco en Cubo 
laten u van kwaliteit en gezelligheid genieten zowel in 
wellnesscentra als in privé-woningen. De capaciteit van 
de serieproducten van design stoomcabines is 4 tot 14 
personen, afhankelijk van het product en de afmetingen 
ervan. De design stoomcabines zijn beschikbaar in 
serieproductie of als maatwerk.



Cubo......................

.......Tacco

Cupola..........
1660x1660x2250

2000x2000x2250

2000x2100x2000



Banken en ligstoelen
In de serie banken en ligstoelen ontwerpen en produceren we overeenkomstig de 
wensen, behoeften en mogelijkheden van de klant. We vervaardigen de banken 
en stoelen ook in serieproductie en als maatwerk. Naast onze standaard 
ontwerpen bieden we u ook weer de mogelijkheid om 
een eigen ontwerp op maat te laten maken. 
Vanzelfsprekend kunnen we u hierbij adviseren.



DeLuxe...........

................Sleep

Couche..............

6000x3700x860

2051x700x844

1867x700x958



............Basic

2000x700x1000

Relax...........

2840x1450x1100



Douchebogen
Wij vervaardigen douchehoeken en -bogen van verschillend ontwerp als 
maatwerk of in serieproductie. Het betreft uniek ontworpen 
producten die zowel de ruimtes van privéhuizen als ook van grote 
wellnesscentra levendiger en karakteristieker maken. Het 
exclusieve product Tulipe is oogstrelend zowel thuis als in een 
wellnesscenter, in hotels en schoonheidssalons. Ronde 
douchehoeken worden aangeboden als enkel product maar ook 
als meerdere producten. Indien nodig vervaardigen wij unieke 
design-douchebogen ook voor gebruik door meerdere personen. 



Tulipe........

.........Shower

Circle............

1250x1250x2500

2095x2095x2100

1160x1090x2100



Stoomdeuren
Wij bieden ook stoomdeuren aan in verschillende afmetingen en met 
verschillend deurglas. De levertijd voor deuren is ca. 3 weken, in 
hoeveelheden van 1 tot 10 stuks. Bij het produceren van de mat 
gestraalde glazen stoomdeuren worden gehard glas en aluminiumkozijnen 
van hoge kwaliteit gebruikt. 

De aluminiumkozijnen zijn zeer sterk en roesten niet. De draairichting kan 
veranderd worden (rechtsdraaiend en linksdraaiend).Afmetingen van het 
profiel: 42x70mm.

De glaskeuze omvat de volgende glaskleuren: brons, grijs, helder, 
zijdedruk met drie heldere horizontale strepen, satinovo.Glasdikte: 8 mm 
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