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WEKA WellnessWereld
Infraroodcabines

Element- en massief houten sauna’s
Comfort- & designsauna's

Saunahuizen
Accessoires

WEKA TuinWereld
Tuinhuizen & paviljoenen

Kassen & carports
Terrasoverkappingen

Kinderspeeltoestellen & zwembaden
Accessoires

Kwaliteit en betrouwbaarheid
Al onze bouwpakketten zijn gemaakt van hoogwaardig,  

zorgvuldig geselecteerd hout en hebben een hoge
kwaliteitsstandaard. Dit garanderen wij met TÜV-

gekeurde producten* en 5 jaar WEKA-garantie**.
(*geldt voor gemarkeerde producten, **op alle houten delen)

WEKA Holzbau GmbH
Postfach 20 02 04

D-17013 Neubrandenburg
Tel. 00 49 (0)395/42908-0

info@weka-holzbau.com
www.weka-holzbau.com

5 jaar

garantie
WEKA

Meer informatie
en de productconfigurator
vindt u op de website van WEKA!
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WEKA WellnessWereld
Meer plezier in het leven.

Het WEKA-team

Vijftien minuten bij 90°C, gevolgd door een sprong in koud water. Voor veel mensen klinkt dit als 
een nachtmerrie, maar miljoenen mensen ter wereld houden ervan: de sauna. Nog meer als hij van 
jezelf is. In Finland heeft een op de drie mensen een sauna. Als het aan ons ligt, hoeft u als Neder-
lander niet achter te blijven, want onze saunamodellen passen niet alleen in de meest uiteenlopende 
vertrekken; wij hebben ook infraroodcabines en zelfs complete saunahuizen met allerlei accessoires 
inclusief sterrenhemel. Weet u een betere plek om te ontspannen en te relaxen?
Geniet thuis van uw eigen 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. Niet voor niets luidt de 
uitspraak: "There's no place like home."

Welkom in de WEKA-WellnessWereld.

Het lichaam zweet,
    de ziel lacht.

2     www.weka-holzbau.com
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Ontdek de WellnessWereld van WEKA

Inhoud

Let op: 

de afmetingen in deze catalogus zijn slechts een indicatie. De werkelijke afmetingen kunnen licht  
afwijken. Wij behouden ons technische wijzigingen voor die dienen voor de verdere ontwikkeling  
van onze producten en ook kleine wijzigingen in het ontwerp. 

Geldig vanaf 1-9-2013. Alle foto’s en teksten zijn ©Copyright by WEKA.

Het hele assortiment, onze diensten en de productconfigurator vindt u op onze website:    

www.weka-holzbau.com
3     
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WEKA WellnessWereld
Meer plezier in het leven.

Het hele assortiment, onze diensten en de productconfigurator vindt u op onze 
website: www.weka-holzbau.com

Het hout
Gecertificeerd, ecologisch verantwoord 
bosbeheer – oftewel, WEKA heeft 
alleen hout met een goed geweten. 

De verwerking
Onze frequentiegeregelde machines 
controleren, sorteren, zagen, schaven,
frezen. En dat is alleen nog maar het  
voorwerk.

De kwaliteit
Zeer goed, zorgvuldig geselecteerd,  
Scandinavisch sparrenhout;  
pasnauwkeurig afgewerkt.

Het handwerk
De puntjes op de i. Absolute precisie en 
vakwerk zijn onze tweede natuur.

4     

WEKA-sauna's
     groeien in het bos
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De montage
Eenvoudig zelf te monteren. Onze  
producten zijn montageklaar verpakt.

Uw nieuwe lievelingsplek
Het begint met een droom van een
sauna. Uiteindelijk zit u erin.
Hartelijk gefeliciteerd!

Het pakket
Alle onderdelen zijn systematisch
verpakt, complete bouwsets: 
handig, veilig, compact.

* Met het TÜV-SÜD-keurmerk garandeert WEKA u een hoge veiligheidsnorm.
 Een groot aantal TÜV-gekeurde producten zijn in de catalogus extra gemarkeerd.
** Meer informatie vindt u op: www.weka-holzbau.com/Ueber-Uns/WEKA-Holzbau-GmbH/Garantie

5 jaar
WEKA

garantie***
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WEKA-sauna's
     groeien in het bos
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WEKA WellnessWereld
Meer plezier in het leven.

De garantie
Bij de fabricage gebruikt WEKA hoog-
waardige materialen en grondstoffen.  
De vakkundige verwerking staat garant 
voor een probleemloze en betrouwbare 
werking van de producten. Daarom geeft 
WEKA, volgens de garantievoorwaarden, 
vijf jaar garantie op een groot aantal  
artikelen (op alle houten onderdelen). 

TÜV-gecertificeerd
Met het TÜV-SÜD-keurmerk garandeert 
WEKA u een hoge veiligheidsnorm.  
Een groot aantal TÜV- gecertificeerde 
producten zijn in de catalogus extra  
gemarkeerd. 

5 jaar
WEKA

garantie

Merkkwaliteit
     en betrouwbaarheid

Duurzaamheid
De natuur ligt ons ook na aan het hart. 
Daarom letten wij bij het selecteren van 
ons hout op ecologisch verantwoord, 
gecertificeerd bosbeheer. 

Merkkwaliteit
Als Duits concern staat WEKA voor  
gelijkblijvende kwaliteit en betrouwbaar-
heid: vakkundigheid voor een betrouwbaar 
productieproces.

maken het verschil.

6     www.weka-holzbau.com
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Klantenservice
Vakkundige medewerkers staan graag van  
maandag t/m vrijdag tussen 8.30 - 18.00 uur via 
tel. +49 (0)395 42908-0* voor u klaar. 

Eenvoudige montage
WEKA-producten zijn eenvoudig en  
probleemloos zelf te monteren dankzij  
de overzichtelijke montagehandleiding  
met duidelijke afbeeldingen. 
Let op: de elektrische installatie mag  
uitsluitend door een erkend elektricien  
worden uitgevoerd!

maken het verschil.

      Service en
vakkundigheid
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WEKA WellnessWereld
Meer plezier in het leven.
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Wetenswaardigheden
            voor de aanschaf.

Minimumafmetingen van de ruimte 
voor montage van sauna's: idealiter aan alle zijden een vrije ruimte van 50 cm.

Minimale plafondhoogte van de ruimte 
voor WEKA-sauna's en infraroodcabines is afhankelijk van het model. U vindt de betreffende gegevens 
op de productpagina's in de catalogus.

Ondergrond 
De ondergrond moet vlak en stevig zijn. Hiervoor zijn tegels ideaal.  
Bij een andere ondergrond moet een stenen plaat (minimaal 40 x 50 cm) onder de oven van de sauna 
worden gelegd.

Ventilatie
Zorg rondom de sauna of infraroodcabine voor ventilatieruimte (ca. 10 cm). Er moet ruimte blijven voor 
de afvoerluchtopening. Waar deze zich bevindt, vindt u in de montagehandleiding.  
Zorg voor luchtcirculatie. Een afzuigventilator werkt ondersteunend.

Aansluiting van de saunakachel 
De elektrische installatie van de kachels en regelingen mag alleen door een erkend elektricien  
uitgevoerd worden. 

WEKA maakt het u gemakkelijk!

Het gebruik van een sauna of een infraroodcabine  
kost minder dan u denkt!

Zo voordelig is het  

gebruik van een infra-

roodcabine:Het gebruik van de infrarood-

cabine gedurende ca. een uur 

kost inclusief de opwarmtijd 

niet veel meer dan een  knapperige appel...

Zo voordelig is een saunagang:

Uitgaande van een  

kachelvermogen van 7,5 kW 

kost een saunagang 

nauwelijks meer  

dan een 

cappuccino 

in een café...

NL_Wellness2014 1109 .indd   8 26.09.13   KW39   18:23

www.weka-holzbau.com

    Met WEKA is uw
droomsauna binnen handbereik!

9     
Het hele assortiment, onze diensten en de productconfigurator vindt u op onze 
website: www.weka-holzbau.com

Is de kelder te laag? Is de badkamer te klein? Is de ruimte niet 
hoog genoeg? Geen probleem: uw droomsauna wordt op maat gemaakt!

www.weka-holzbau.com

1. Serieproduct met accessoires variëren
Kies uw droomsauna uit ons assortiment en vul hem op basis van uw eigen ideeën aan  
met individuele WEKA-accessoires.

2. Stel uw eigen droomsauna samen met de configurator
Met de configurator stelt u eenvoudig en overzichtelijk uw sauna samen en kunt u direct 
controleren of uw wensen realiseerbaar zijn... (www.weka-holzbau.com)

3. WEKA-specialisten realiseren uw ideeën
Heeft u uw droomsauna nog niet gevonden? WEKA-specialisten 
staan voor uw klaar: info@weka-holzbau.com (Onderwerp: speciale bestelling)

NL_Wellness2014 1109 .indd   9 26.09.13   KW39   18:23



WEKA WellnessWereld
Meer plezier in het leven.

B 111 x D 104 cm 
Sports 1, p. 21

B 212 x D 121 cm 
Classic FS  
Ligcabine, p. 18

B 212 x D 121 cm 
Classic FS 
Combinatiecabine, p. 19

B 109 x D 98 cm 
Classic FS 1, p. 17

B 108 x D 99 cm 
Classic 1, p. 16

B 137 x D 99 cm 
Classic 2, p. 16

B 138 x D 98 cm 
Classic FS 2, p. 17

B 140 x D 104 cm 
Sports 2, p. 21

B 102 x D 100 cm 
Vital, p. 20

B 140 x D 99 cm 
Style, p. 22

B 212 x D 125 cm 
Style ligcabine, p. 22

B 200 x D 138 cm 
Style hoek, p. 23

Infraroodcabines

Infraroodcabines, sauna's met afgeronde hoek, rechthoekige sauna's of sauna's met hoekin-
stap – hier vindt u alle wellnessproducten van WEKA in één oogopslag. De buitenafmetingen 
en de indeling van de kachels en de ligbanken vindt u bij de plattegronden.

Overzicht van alle modellen

B 99 x D 99 cm 
Classic hoek, p. 16 

10     www.weka-holzbau.com
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B 244 x D 194 cm 
Halmstad 4, p. 28

B 198 x D 148 cm 
Bergen 1, p. 35

B 198 x D 181 cm 
Bergen 2, p. 35

B 144 x D 144 cm 
Falun, p. 26

B 177 x D 194 cm 
Kaarina 1, p. 45

B 177 x D 244 cm 
Kaarina 2, p. 45

B 139 x D 139 cm 
Öland 1, p. 33

B 194 x D 144 cm 
Halmstad 1, p. 29

B 189 x D 139 cm 
Öland 2, p. 33

B 194 x D 177 cm 
 Halmstad 2, p. 32

B 198 x D 198 cm 
Bergen 3, p. 35
Bergen 3, p. 36

B 248 x D 198 cm 
Bergen 4, p. 35

B 194 x D 177 cm 
SportsLine, p. 44

Rechthoekige sauna's

B 244 x D 194 cm 
Kasala 5, p. 31

B 195 x D 178 cm 
Lahti, p. 37

B 195 x D 195 cm 
Turku 1, p. 39
Cubilis 1 hoek, p. 42
Kemi 1, p. 48
Rondo 1, p. 49

B 245 x D 195 cm 
Turku 2, p. 39
Cubilis 2 hoek, p. 42
Kemi 2, p. 48
Rondo 2, p. 49

B 144 x D 144 cm 
Falun, p. 26

B 194 x D 177 cm 
Hamina hoek, p. 27
Kasala 3, p. 31

B 177 x D 144 cm 
Kasala 1, p. 30

B 194 x D 144 cm 
Kasala 2, p. 31

B 194 x D 194 cm 
Kasala 4, p. 31

B 189 x D 189 cm 
Öland hoek, p. 33

Sauna's met hoekinstap

B 194 x D 194 cm 
Sara 1, p. 46 
Sara 1, p. 51

B 194 x D 244 cm 
Sara 2, p. 46
Sara 2, p. 51

B 194 x D 194 cm 
Ranua, p. 50

B 197 x D 197 cm 
Fintura 1 rond, 
p. 43

B 197 x D 247 cm 
Fintura 2 rond, 
p. 43

B 194 x D 194 cm 
Lapua 1, p. 47

B 244 x D 244 cm 
Lapua 2, p. 47

Sauna's met afgeronde hoek

B 194 x D 194 cm 
Halmstad 3, p. 29

11     
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WEKA WellnessWereld
Meer plezier in het leven.

12     www.weka-holzbau.com

Geniet van de milde infraroodstraling volgens het natuurlijke principe van de zon. 
Het regenererend vermogen van het lichaam kan ondersteund en belangrijke  
stofwisselingsprocessen kunnen extra gestimuleerd worden. 
Bij aangename temperaturen tussen de 45 °C en 70 °C kunnen spieren losser worden  
gemaakt, worden de huid, het bindweefsel en de gewrichten verwarmd en verbetert de  
doorbloeding. Van top tot teen voelt u zich lekker en gezond.  
Vertrouw op de gekeurde kwaliteit van WEKA – de specialist voor infraroodcabines.  
Zweet u gezond binnen de eigen vier muren.

    infraroodcabines:     
om gezond te zweten!

NL_Wellness2014 1109 .indd   12 26.09.13   KW39   18:23
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13     

De gezonde 
       warmtebron:

Wetenswaardigheden
    infraroodcabines:     
om gezond te zweten!

Welke techniek/straling wordt gebruikt?
In WEKA-infraroodcabines wordt gebruikgemaakt van de bijzonder milde IR-C straling.

Wanneer is het gebruik van de infraroodcabine af te raden?
Bij acute ontstekingen, bij ongewenste activering van chronische ontstekingen, bij een verstoorde 
stofwisseling. Vraag als u zwanger bent eerst uw arts om advies. 

Hoe vaak en hoe lang moet ik zweten?
Zo vaak en lang als de gebruiker het prettig vindt. Dagelijks 20–30 minuten of ook langer. 

Waarop moet ik letten bij het gebruik van de infraroodcabine?
Droog of afgedroogd de cabine in gaan. Niet met volle maag. Gebruik maken van de cabine  
wanneer u zo uitgerust en ontspannen mogelijk bent. Voor en na gebruik drinken.  
Na het zweten lauwwarm douchen.

Aan welke voorwaarden moet ik hebben voldaan?
U heeft slechts ca. 1 m2 oppervlakte nodig in een minstens 210 cm hoge ruimte voor cabines met 
keramische stralers – en een 220 cm hoge ruimte voor cabines met vlakstralers, en een stopcontact 
met een gewone stroomaansluiting.

TIP:
Meer informatie over het onderwerp infrarood en de infraroodcabines van 
WEKA vindt u op onze website: www.weka-holzbau.com!

De infraroodcabine zorgt  
niet alleen voor ontspanning, maar kan  
ook een positieve bijdrage leveren aan:
•  dewerking van de stofwisseling
•   het ontslakken van het lichaam, het verzorgen 

van de huid, het ontspannen van gespannen  
en verrekte spieren

•  een betere regeneratie na het sporten;  
een betere conditie

•   de ontspanning en doorbloeding van alle spieren,  
in het bijzonder van de rugspieren

•  gevoeligheid voor kou, bijvoorbeeld bij koude  
handen en voeten

• het verlichten van gewrichtsklachten
• het voorkomen van verkoudheid
• het reinigen en verzorgen van de huid

NL_Wellness2014 1109 .indd   13 26.09.13   KW39   18:23



WEKA WellnessWereld
Meer plezier in het leven.

Eenvoudig, veilig,
  de beste kwaliteit

Meer informatie over het onderwerp infrarood vindt u op: www.weka-holzbau.com

WEKA heeft ervaring met het produceren van infraroodcabines, met keramische stralers 
en met de door WEKA ontwikkelde WEKA-Therm-vlakstralers.   
Als merkproducent verplichten wij ons tot het bieden van veiligheid en een hoge kwaliteit. 

• geprefabriceerde elementen voor een eenvoudige en snelle montage
• gewone 230-volt-aansluiting, stekkerklaar voorbereid
• laag energieverbruik (ca. 1–2 kWh per gemiddeld gebruik)
•  heeft weinig ruimte nodig: met een grondoppervlak vanaf 1 m2 past de  

cabine in elke kamer, ook in de badkamer.
•  TÜV-gekeurde, betrouwbare kwaliteit en functionaliteit
• veilige, interne bekabeling
• aangename cabinetemperaturen
•  exclusieve, volledig glazen deur van veiligheidsglas met hoogwaardige deurgreep

De voordelen van WEKA infraroodcabines 
in één oogopslag:

230
volt

st

ekkerklaar

   voorbereid

14     www.weka-holzbau.com
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TIP:
De gerichte bestraling van de voorkant van het  
lichaam, de benen en het gebied van de wervelkolom 
zorgt voor een intensieve, weldadige verwarming  
van het lichaam en een gezond zweetproces.

TIP:
De zeer milde, homogene vlakstralers (ook in het  
vloerelement) zorgen ervoor dat het lichaam rondom 
heerlijk verwarmd wordt.

!!

• korte opwarmtijd
• cabinetemperaturen tot 70 °C

Keramische stralers
WEKA gebruikt uitsluitend  
keramische stralers die milder 
zijn en beter te verdragen dan de 
veelgebruikte, gewone magnesi-
umstralers. 

Kwaliteit
63 mm dikke zijwanden, 78 mm 
dikke achterwanden, Van binnen 
rondom bekleed met 14 mm dikke 

planken met messing en groef, aan de buitenzijde 14 mm 
dik, onbehandeld sparrenhout of houtvezelplaten,  
achterwanden van hardboardplaten, geprefabriceerd  
plafondelement

Uitrusting
Bij enkele modellen met vloer en comfortabele, 45 mm 
diepe zitbank en rugleuning van speciaal hout (noestvrij, 
gering warmtegeleidingsvermogen, geen tropisch hout)

Vlakstraler
Onzichtbaar weggewerkt in de  
wand en de vloer, geven de stralers  
tegelijk vanaf een vlak (en niet vanaf 
een punt) een rondom milde  
homogene warmtestraling af,  
ook vanaf de vloer, stekkerklaar  
voorbereid

Kwaliteit
Prefab-wandelementen en een  

massief prefab-vloerelement, van binnen rondom bekleed  
met 14 mm dikke planken met messing en groef van  
onbehandeld Scandinavisch sparrenhout, hoogwaardige en 
modern vormgegeven buitenbekleding; achterwandbekleding 
aan de buitenzijde van hardboardplaten, geprefabriceerd  
plafondelement

Uitrusting
Inclusief vloer, massieve onderconstructie en vloerrooster,  
54 cm diepe zitbank en rugleuning van speciaal hout (noestvrij, 
gering warmtegeleidingsvermogen, geen tropisch hout)

Rondom weldadige warmte door 
de bijzonder milde stralings
techniek tot 50° - ook in de vloer.

Ideale dieptewarmte tot 70° C - 
voor iedereen die op zoek is naar 
warmte  korte opwarmtijd

klassieke,
    keramische stralers WEKA-Therm-

               vlakstraler

15     
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WEKA WellnessWereld
Meer plezier in het leven.

CLASSIC  |  onbehandeld  -  met keramische stralers 

 

Afb. CLASSIC 2 - keramische stralers

Uitrusting:  
·  volledig glazen deur met  

grafietlook; met 2-punts magneet-
sluiting, rechts gemonteerd

·  stevige zitbank (45 cm diep)  
ingebouwde halogeenspot 

· elektronische regeling
· zonder vloer
Stralers: 
·  Classic 1 + hoek: 4 keramische 

stralers 
Classic 2: 5 keramische stralers

Service / informatie: 
· stekkerklaar voorbereide   
 voedingskabels voor de stralers 
·  montagemateriaal, montagehand-

leiding
·  minimale plafondhoogte  

van de ruimte: 210 cm 
Accessoires:
· zie pagina 63-66

met klassieke keramische stralers
stekkerklaar voorbereid

Classic 2 
Infraroodcabine met 
klassieke keramische stralers
543.1310.33.00

Stralers:
2 hoekstralers (à 500 W)
2 rugstralers (à 350 W)
1 kuitenstraler (350 W)
Totaal vermogen: 2050 watt

Buitenafmetingen:
B 99 x D 99 x H 190 cm 

Buitenafmetingen:
B 137 x D 99 x H 190 cm 

108

25 25

99

137

25 54

99

99

54

99

54

Classic 1 
Infraroodcabine met 
klassieke keramische stralers
543.1010.33.00

Stralers:
2 hoekstralers (à 500 W)
1 rugstraler (350 W)
1 kuitstraler (350 W)
Totaal vermogen: 1700 watt

Classic hoek 
Infraroodcabine met 
klassieke keramische stralers
542.1010.33.00

Stralers:
2 hoekstralers (à 350 W)
1 rugstraler (350 W)
1 kuitenstraler (350 W)
Totaal vermogen: 1400 watt

Buitenafmetingen:
B 108 x D 99 x H 190 cm 

Productvoordeel
WEKA-infraroodcabines:   eenvoudig + overal te monteren:
Minimaal grondoppervlak nodig van ca. 1 m2 - daardoor geschikt voor elke 
kamer, ook in de badkamer. De cabines zijn stekkerklaar voorbereid voor het 
gewone stopcontact en kenmerken zich door een laag energieverbruik van  
ca. 1-2 kWh per gebruik.

230
volt

st

ekkerklaar

   voorbereid

16     www.weka-holzbau.com
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CLASSIC  |  onbehandeld  -  met vlakstralers 

138

24 57

98

109

26 26

98

Classic FS 1 
Infraroodcabine met aan alle zijden 
WEKA-Therm-vlakstralers
548.1010.42.00

Totaal vermogen: 2140 watt

Buitenafmetingen:
B 138 x D 98 x H 190 cm 

Buitenafmetingen:
B 109 x D 98 x H 190 cm 

Classic FS 2 
Infraroodcabine met aan alle zijden 
WEKA-Therm-vlakstralers 
548.1310.42.00

Totaal vermogen: 2770 watt

 

Afb. CLASSIC FS 2 - vlakstralers

met milde WEKA-Therm- 
vlakstralers aan alle zijden 

Uitrusting:  
·  volledig glazen deur met grafietlook;  

met 2-punts magneetsluiting, rechts 
gemonteerd

·  stevige zitbank (53 cm diep)
· ingebouwde halogeenspot 
· hoogwaardig vloerelement, 
massieve onderconstructie
·  multifunctionele regeling met  

digitaal display
Stralers: 
·  rondom uitgerust met hoogwaardige 

WEKA-Therm-vlakstralers  
– ook in de vloer

Service / informatie: 
· stekkerklaar voorbereide   
 voedingskabels voor de stralers 
· montagemateriaal, montagehandleiding 
·  minimale plafondhoogte van de ruimte: 

210 cm
Accessoires: 
· zie pagina 63-66

Productvoordeel
WEKA-infraroodcabines:   met vlakstralers
In een kleine ruimte maximale ontspanning. De WEKA-Therm-vlakstralers zijn 
rondom in de wanden ingebouwd en bovendien in het vloerelement. Daardoor 
geven ze van alle zijden een gelijkmatige, homogene warmtestraling af.  
Door de 230V-aansluiting overal aan te sluiten.

230
volt

st

ekkerklaar

   voorbereid

17     Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Afmetingen zijn een indicatie. De elektrische installatie moet door een erkend elektricien worden uitgevoerd.
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WEKA WellnessWereld
Meer plezier in het leven.

INFRAROOD  |  CLASSIC - om comfortabel te liggen

Afb. CLASSIC FS ligcabine - vlakstraler

met milde vlakstralers  
aan alle zijden 

Uitrusting:  
·  volledig glazen deur met grafietlook;  

met 2-punts magneetsluiting, rechts 
gemonteerd

·  stevige ligbank (55 cm diep)
· kruk
·  hoogwaardig vloerelement, 

massieve onderconstructie
·  multifunctionele regeling met  

digitaal display
Stralers: 
·  rondom uitgerust met hoogwaardige 

WEKA-Therm-vlakstralers  
– ook in de vloer

Service / informatie: 
· stekkerklaar voorbereide   
 voedingskabels voor de stralers 
· montagemateriaal, montagehandleiding 
·  minimale plafondhoogte van de ruimte: 

220 cm
Accessoires: 
· zie pagina 63-66

Buitenafmetingen:
Sparrenhout: B 212 x D 121 x H 
199 cm 

Classic FS ligcabine
Infraroodcombinatiecabine 
met vlakstralers 
547.2012.3.00

Vermogen infraroodgebruik: 3336 watt

121

212

56,599

De meer dan 2 m lange cabine 
is als infraroodligcabine extra 
comfortabel. Ook lange mensen 
kunnen in deze infraroodcabine 
comfortabell liggen.  

    Infrarood-
ligcabine

230
volt

st

ekkerklaar

   voorbereid

18     www.weka-holzbau.com
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INFRAROOD  |  CLASSIC KOMBI - ook te gebruiken als sauna

     Afb. CLASSIC FS combinatiecabine 

met milde vlakstralers aan alle  
zijden - de combinatiecabine

Uitrusting:  
·  volledig glazen deur met grafietlook;  

met 2-punts magneetsluiting, rechts 
gemonteerd

·  stevige zitbank (55 cm diep)
· voetenbankje
·  hoogwaardig vloerelement, 

massieve onderconstructie
·  multifunctionele regeling met  

digitaal display
Stralers: 
·  rondom uitgerust met hoogwaardige 

WEKA-Therm-vlakstralers  
– ook in de vloer

Combivariant: 
·  incl. saunakachel* 3,6 kW en  

voedingskabel
·  multifunctionele regeling met  

digitaal display
Service / informatie: 
· stekkerklaar voorbereide   
 voedingskabels voor de stralers 
· montagemateriaal, montagehandleiding 
·  minimale plafondhoogte van de ruimte: 

220 cm
Accessoires: 
· zie pagina 63-66

*de aansluiting van de saunakachel moet worden 
uitgevoerd door een elektricien

Buitenafmetingen:
Sparrenhout: B 212 x D 121 x H 
199 cm 

Classic FS combinatiecabine
Infrarood-saunacombinatie 
met vlakstralers en 
3,6 kW saunaoven 
547.2012.13.00

Vermogen infraroodgebruik: 3336 watt

121

212

56,599

De meer dan 2 m lange cabine 
kan gebruikt worden als infra-
roodligcabine of als volwaardige 
sauna. De handige 230-volt-aan-
sluiting in de combivariant zorgt 
voor probleemloos saunaplezier.

    Infrarood-
saunacombinatie-

   en ligcabine

    incl.
saunakachel

Afb. CLASSIC FS combinatiecabine 

230
volt

st

ekkerklaar

   voorbereid

19     Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Afmetingen zijn een indicatie. De elektrische installatie moet door een erkend elektricien worden uitgevoerd.
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WEKA WellnessWereld
Meer plezier in het leven.

INFRAROOD  |  VITAL - weldadige ontspanning

19 mm planken 
van geprefabriceerde elementen  
van onbehandeld Scandinavisch sparrenhout
Uitrusting:  
·  volledig glazen deur, uitvoering in transparant glas;  

magneetsluiting, kan rechts of links gemonteerd  
worden;

· stevige zitbank (45 cm diep)
· ingebouwde plafondlamp
· elektronische regeling
· zonder vloer, zonder vloerrooster
Stralers: 
· 4 keramische stralers
Service / informatie: 
·  stekkerklaar voorbereide  

voedingskabels voor de stralers
· montagemateriaal, montagehandleiding
· minimale plafondhoogte van de ruimte: 210 cm
Accessoires: 
· zie pagina 63-66

VITAL 
Infraroodcabine met 
klassieke keramische stralers
550.1010.19.00

Bij dit product 
bespaart u veel geld!

Buitenafmetingen:
B 102 x D 100 x H 190 cm 

102

24 24

10
0

met klassieke keramische stralers
stekkerklaar voorbereid

Afb. VITAL - keramische straler

PRIJS-
KNALLER!

Stralers:
2 hoekstralers (à 500 W)
1 rugstraler (350 W)
1 beenstraler (350 W)
Totaal vermogen: 1700 watt

230
volt

st

ekkerklaar

   voorbereid
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INFRAROOD  |  SPORTS  -  met leisteen- of lindehoutlook

Uitrusting:  
· decor aan de buitenzijde: 
 leisteenlook met lijsten van lindehout 
·  volledig glazen deur en raamelementen 

 met grafietlook; deur met veiligheids-
rolslot, kan links of rechts gemonteerd 
worden; 
 Sports 1: 2 raamelementen 
 Sports 2: 3 raamelementen

· stevige zitbank (45 cm diep) 
· ingebouwde plafondlamp met 
 schuifelement met kleurlicht 
· elektronische regeling 
· hoogwaardig vloerelement, 
 massieve onderconstructie
Stralers: 
· Sports 1: 4 keramische stralers 
 Sports 2: 5 keramische stralers
Veiligheid en service: 
· stekkerklaar voorbereide    
 voedingskabels voor de stralers 
· montagemateriaal, montagehandleiding 
·  minimale plafondhoogte van de ruimte: 

210 cm
Accessoires: 
· zie pagina 63-66

Sports 1 
Infraroodcabine met 
klassieke keramische stralers
543.1010.72.00

Stralers:
2 hoekstralers (à 500 W)
1 rugstraler (350 W)
1 beenstraler (350 W)
Totaal vermogen: 1700 watt

Buitenafmetingen:
B 140 x D 104 x H 190 cm 

Buitenafmetingen:
B 111 x D 104 x H 190 cm 

Sports 2 
Infraroodcabine met 
klassieke keramische stralers
543.1310.72.00

Stralers:
2 hoekstralers (à 500 W)
2 rugstralers (à 350 W)
1 beenstraler (350 W)
Totaal vermogen: 2050 watt

140

24 52

10
4

111

24 24

10
4

Met de “Sports-serie” kiest u voor 
een moderne, sportief ogende  
variant. Houtvezelplaten met leis-
teen- en lindehoutlook (achterzijde 

onbehandelde houtvezelplaat) geven 
de cabine een fraaie uitstraling, zodat 
u deze mooi in woon- of badkamer 
kunt integreren. 

met klassieke keramische stralers
stekkerklaar voorbereid

Buitenzijde: moderne decor - binnenzijde: onbehandeld sparrenhout

Afb. SPORTS 1 - keramische straler

230
volt

st

ekkerklaar

   voorbereid

21     Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Afmetingen zijn een indicatie. De elektrische installatie moet door een erkend elektricien worden uitgevoerd.
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WEKA WellnessWereld
Meer plezier in het leven.

INFRAROOD  |  STYLE - de designcabines

Style ligcabine  
Infraroodcabine 
WEKA-Therm-vlakstralers
556.2012.00.00

Totaal vermogen: 3600 watt

Style 
Infraroodcabine met 
WEKA-Therm-vlakstralers
556.1310.00.00

Totaal vermogen: 2490 watt

Buitenafmetingen:
B 212 x D 125 x H 190 cm 

Buitenafmetingen:
B 140 x D 99 x H 190 cm met milde, weldadige  

WEKA-Therm-vlakstralers

Uitrusting:  
·  buitenzijde: wit gelakt lindehout
·  volledig glazen deur met antracietlook;  

deur met 2-punts magneetsluiting, 
rechts gemonteerd 

·  stevige zitbank (55 cm diep)
· ingebouwde halogeenspot 
·  hoogwaardig vloerelement, 

massieve onderconstructie
· met vloerrooster
·  aan de binnenzijde aangebrachte,  

multifunctionele regeling met digitaal 
display

·  Style ligcabine:  
met kruk, 2 halogeenspots,  
1 stevige ligbank (50 cm diep)

Stralers: 
·  uitgerust met hoogwaardige  

WEKA-Therm-vlakstralers  
– ook in de vloer

Service / informatie: 
· stekkerklaar voorbereide   
 voedingskabels voor de stralers 
· montagemateriaal, montagehandleiding 
·  minimale plafondhoogte van de ruimte: 

210 cm
Accessoires: 
· zie pagina 63-66

Afb. STYLE ligcabine - vlakstraler

Afb. STYLE - vlakstralers

140

42 42

99

125

212

7897

230
volt

st

ekkerklaar

   voorbereid
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INFRAROOD  |  STYLE - optimaal voor 3 personen

Buitenafmetingen:
B 200 x D 138 x H 190 cm 

Style hoek
Infraroodcabine met aan alle zijden 
WEKA-Therm-vlakstralers
557.1913.00.00

Totaal vermogen: 2890 watt

met milde, weldadige  
WEKA-Therm-vlakstralers

Uitrusting:  
·  buitenzijde: wit gelakt lindehout
·  volledig glazen deur met antracietlook;  

deur met 2-punts magneetsluiting, 
rechts gemonteerd 

·  1 stevige zitbank (55 cm diep)
· 2 stevige zitbanken (43 cm diep)
· ingebouwde halogeenspot 
·  hoogwaardig vloerelement, 

massieve onderconstructie
· met vloerrooster
·  multifunctionele regeling  

met digitaal display
Stralers: 
·  uitgerust met hoogwaardige  

WEKA-Therm-vlakstralers   
– ook in de vloer

Service / informatie: 
·  stekkerklaar voorbereide   

voedingskabels voor de stralers
· montagemateriaal, montagehandleiding 
·  minimale plafondhoogte van de ruimte: 

210 cm
Accessoires: 
· zie pagina 63-66

Afb. STYLE hoek - vlakstraler

hoogwaardige deurgrepen digitale regeling

63
200

96

96

138

230
volt

st

ekkerklaar

   voorbereid
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WEKA WellnessWereld
Meer plezier in het leven.

Saunaplezier zonder compromissen, maar met alle voordelen

Of u nu kiest voor de massief houten of elementsauna, beide saunatypes zijn verkrijgbaar in verschillende 
varianten, in rechthoekige vorm, met hoekinstap of afgeronde hoek en met een klassieke houten deur, 
met een glazen deur en met een extra raamelement van merkkwaliteit. Dit alles natuurlijk met complete 
uitrusting. Voordeel van de elementsauna's: eenvoudig en snel te monteren door geprefabriceerde  
elementen, goede isolatie. Voordeel van massief houten sauna's: het prettige saunaklimaat en het  
heerlijk geurende hout.

Elementsauna’s
    en massief houten sauna's

   Massief houten sauna's 

   Elementsauna’s

24     www.weka-holzbau.com
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Kwaliteit in detail

Classic

Exclusief

Trend Plus

Varianten
... de element- en massief houten 
sauna in de uitvoeringen CLASSIC, 
EXCLUSIEF en TREND PLUS -  
in klassieke, rechthoekige vorm of  
met ruimtebesparende hoekinstap  
met een elementsauna als voorbeeld 

Dikte
massief houten sauna's van 45 mm  
(38 mm) dikke massief houten planken 
met dubbele messing en groef,  
•  massieve, speciaal voor de sauna 

geïsoleerde plafondelementen (40 mm 
dikke isolatieplaten van minerale wol en 
een isolatielaag tegen waterdampdiffusie) 
voor compacte stabiliteit en vereiste 
dichtheid

Elementsauna's (ca. 68 mm wanddikte):  
•  14 mm sparrenhout, buiten aan 2 zijden  

(2 zijden hardboardplaten)
•  40 mm dikke isolatieplaten van  

minerale wol
•  isolatielaag tegen waterdampdiffusie
•  14 mm sparrenhout, binnenzijde

Veiligheid 
interne kabelvoering:
inwendige, onzichtbaar weggewerkte 
kanalen voor de aansluiting van de  
saunaoven, de bedieningseenheid en
accessoires

Belangrijk: gespiegelde montage van de 
sauna's is mogelijk.

Kwaliteit 
elementsauna van binnen bekleed met 
14 mm dikke planken met messing en 
groef van 
Scandinavisch sparrenhout; 10 mm  
lange messing en groef bieden veel  
stevigheid en dichtheid

Kwaliteit en comfort
extra brede, stevige ligvlakken (55 cm 
diep) – gedeeltelijk met dwarsligbanken 
(50 cm diep), van speciaal saunahout 
(noestvrij, splintervrij, gering warmtege-
leidingsvermogen / geen tropisch hout); 
de ligbanken zijn belastbaar tot 250 kg

met speciaal voor de sauna geïsoleerde  
houten deur 

met exclusieve, volledig glazen deur 
in Parsol brons

met exclusieve, volledig glazen deur en 
extra raamelement in Parsol brons

Voor saunaplezier op de klassieke manier: met kachel 
“Classic” (OS) inclusief hoogwaardige regeling of ook als 
combinatie van een sauna en warmelucht-stoombad: 
Oven “BioAktiv” (BioS) incl. hoogwaardige regeling 
Uitgebreide informatie over de saunakachels vindt u op de 
pagina's 58-62 en op www.weka-holzbau.com

Elementsauna’s
    en massief houten sauna's

Saunakachels:

             het hart

   van elke sauna
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WEKA WellnessWereld
Meer plezier in het leven.

Plattegronden
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FALUN  |  de sauna voor de badkamer en kleine oppervlakken

144

14
4

90

90

144

61

14
4

Falun Exclusief 
zonder kachel en regeling
505.1414.10.00

Falun Exclusief OS 
met 3,6 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
505.1414.10.70

Falun Exclusief BioS 
met 4,5 kW BioAktiv-oven en
multifunctionele regeling
met digitaal display (oven zie p. 61)
505.1414.10.77

Falun hoek Exclusief 
zonder kachel en regeling
508.1414.10.00

Falun hoek Exclusief OS 
met 3,6 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
508.1414.10.70

Falun hoek Exclusief BioS 
met 4,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
508.1414.10.77

Deurvariant
EXCLUSIEF

Exclusief-variant:  
·   8 mm dikke volledig glazen 

deur in Parsol brons
Belangrijk: 
Alle cabines zijn ook  
leverbaar met klassieke,  
houten en geïsoleerde deur. 
Vraag ernaar bij uw  
speciaalzaak.
Uitrusting: 
·  saunadeur met veiligheidsrol-

slot, kan rechts of links  
gemonteerd worden

·  veilige kabelgeleiding via  
ingebouwde kanalen

·  stevige ligbanken  
(tot 250 kg belastbaar) van 
noest- en splintervrij speciaal 
saunahout

·  montagematerial en 
montagehandleiding

Service / informatie:
· minimale plafondhoogte van 
de ruimte: 205 cm
Accessoires: 
· zie pagina 58-66

Buitenafmetingen: 
B 144 x D 144 x H 199 cm 
Uitrusting:  
· 2 stevige zitbanken,  
 bovenste bank 50 cm,  
 onderste bank 30 cm 
·  ovenbescherming en  

hygiënische vloermat

Buitenafmetingen: 
B 144 x D 144 x H 199 cm 
Uitrusting:  
· 2 stevige zitbanken,  
 bovenste bank 50 cm,  
 onderste bank 30 cm 
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat

Afb. FALUN hoek Exclusief

           met speciale

                volume-

       vermindering*

230
volt

st

ekkerklaar

   voorbereid

op alle houten onderdelen

5 jaar
WEKA

garantie
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plattegrond

HAMINA  |  optimaal ruimtegebruik en laag energieverbruik

194

17
7

140

12
3

Buitenafmetingen:
B 194 x D 177 x H 199 cm 
Uitrusting:  
·  2 stevige ligbanken,  

55 cm diep
· 2 hoofdsteunen 
·  kachelbescherming en 

hygiënische vloermat

Hamina hoek Classic
zonder kachel en regeling
508.2018.00.70

Hamina hoek Classic OS 
met 3,6 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (oven zie p. 60)
508.2018.00.74

Hamina hoek Classic BioS 
met 4,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
508.2018.00.82

Hamina hoek Exclusief
zonder oven en regeling
508.2018.10.70

Hamina hoek Exclusief OS 
met 3,6 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
508.2018.10.74

Hamina hoek Exclusief BioS
met 4,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
508.2018.10.82

Deurvariant
EXCLUSIEF

Deurvariant
CLASSIC

Afb. HAMINA hoek Exclusief

           met speciale

                volume-

       vermindering*

Exclusief-variant:  
·  8 mm dikke volledig glazen  

deur in Parsol brons
Classic-variant:  
·  geïsoleerde massief houten deur  

met glazen raam
Uitrusting: 
·  veilige kabelgeleiding via  

ingebouwde kanalen
·  saunadeur met veiligheidsrolslot, 

kan rechts of links gemonteerd 
worden

·  montagematerial en 
montagehandleiding

·  stevige ligbanken (tot 250 kg 
belastbaar) van noest- en  
splintervrij speciaal saunahout

Service / informatie:
·  minimale plafondhoogte van de 

ruimte: 205 cm
· accessoires zie pagina 58-67

* Saunaplezier  
zonder kracht-
stroom. Een 
230-volt-aansluiting 
is voldoende.
Belangrijk: uitgebreide 
informatie over het onder-
werp “volumevermindering” 
vindt u op:  
www.weka-holzbau.com
Rubriek: Over ons:  
(Gezondheid en wellness)

230
volt

st

ekkerklaar

   voorbereid

op alle houten onderdelen

5 jaar
WEKA

garantie

27     Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Afmetingen zijn een indicatie. De elektrische installatie moet door een erkend elektricien worden uitgevoerd.
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WEKA WellnessWereld
Meer plezier in het leven.

Halmstad  |  voor de mooie wellnessmomenten

Buitenafmetingen:
B 244 x D 194 x H 199 cm 
·  2 stevige ligbanken (55 cm 
diep, onderste ligbank ver-
schuifbaar) + 1 dwarsligbank

· 2 hoofdsteunen
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat

Halmstad 4 Trend Plus 
zonder kachel en regeling
507.2520.12.00

Halmstad 4 Trend Plus OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
507.2520.12.10

Halmstad 4 Trend Plus BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
507.2520.12.20

244

19
4

174

Variant
TREND PLUS

Exclusief-variant:  
·  8 mm dikke volledig glazen deur in Parsol brons 
Classic-variant:  
·  Geïsoleerde massief houten deur met  

glazen raam
Trend Plus-variant:  
·  volledig glazen deur en extra raamelement  

in Parsol brons
Veiligheid:  
·  veilige kabelgeleiding via ingebouwde kanalen

·   saunadeur met veiligheidsrolslot, kan  
rechts of links gemonteerd worden

Uitrusting: 
· montagemateriaal en montagehandleiding
·  stevige ligbanken (tot 250 kg belastbaar)  

van noest- en splintervrij speciaal saunahout
Service / informatie:
· minimale plafondhoogte van de ruimte: 205 cm
·  gespiegelde montage mogelijk
· accessoires zie pagina 58-67

Verschillende montagevarianten: 
Exclusieve elementsauna  
Halmstad Trend Plus 
U kunt bij de elementsauna 
Halmstad Trend Plus kiezen uit 
montagevarianten:
· volledig glazen deur en raamelement 

in de frontwand  1
of
· volledig glazen deur en raamelement  

op de hoek  2

plattegrond

Afb. HALMSTAD 3 Exclusief

1 2

    Voordeel: 
TREND PLUS

op alle houten onderdelen

5 jaar
WEKA

garantie
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Deurvariant
EXCLUSIEF

Halmstad 1 Classic 
zonder kachel en regeling
506.2014.00.00

Halmstad 1 Classic OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
506.2014.00.10

Halmstad 1 Classic BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
506.2014.00.20 

Halmstad 1 Exclusief 
zonder kachel en regeling
506.2014.10.00

Halmstad 1 Exclusief OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
506.2014.10.10

Halmstad 1 Exclusief BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
506.2014.10.20

Halmstad 3 Exclusief 
zonder kachel en regeling
506.2020.10.00

Halmstad 3 Exclusief OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
506.2020.10.10

Halmstad 3 Exclusief BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
506.2020.10.20

Halmstad 4 Exclusief 
zonder kachel en regeling
507.2520.10.00

Halmstad 4 Exclusief OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
507.2520.10.10

Halmstad 4 Exclusief BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
507.2520.10.20

Halmstad 3 Classic 
zonder kachel en regeling
506.2020.00.00

Halmstad 3 Classic OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
506.2020.00.10

Halmstad 3 Classic BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
506.2020.00.20

Halmstad 4 Classic 
zonder kachel en regeling
507.2520.00.00

Halmstad 4 Classic OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
507.2520.00.10

Halmstad 4 Classic BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
507.2520.00.20

194

14
4

111
Buitenafmetingen:
B 194 x D 144 x H 199 cm 
· 2 stevige ligbanken 
  (55 cm diep, onderste ligbank 

verschuifbaar), onderste  
ligvlak 24 cm nuttige ruimte

· 1 hoofdsteun
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat

194

19
4

111
Buitenafmetingen:
B 194 x D 194 x H 199 cm 
· 2 stevige ligbanken 
  (55 cm diep, onderste ligbank 

verschuifbaar)
· 2 hoofdsteunen
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat

Buitenafmetingen:
B 244 x D 194 x H 199 cm 
·  2 stevige ligbanken (55 cm 

diep, onderste ligbank ver-
schuifbaar) + 1 dwarsligbank

· 2 hoofdsteunen
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat

244

19
4

174

Deurvariant
EXCLUSIEF Deurvariant

CLASSIC

Plattegronden
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WEKA WellnessWereld
Meer plezier in het leven.

KASALA  |  keuze uit vijf verschillende formaten

Kasala 1 Classic 
zonder kachel en regeling
508.1814.00.00

Kasala 1 Classic OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
508.1814.00.10

Kasala 1 Classic BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
508.1814.00.20

Kasala 1 Exclusief 
zonder kachel en regeling
508.1814.10.00

Kasala 1 Exclusief OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
508.1814.10.10

Kasala 1 Exclusief BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
508.1814.10.20

177

123

14
4 90

Buitenafmetingen:
B 177 x D 144 x H 199 cm 
·  2 stevige ligbanken (55 cm 

diep, onderste ligbank  
24 cm nuttige ruimte) 

· 1 hoofdsteun
·  kachelbescherming en 

hygiënische vloermat

Kasala 1 Trend Plus 
zonder kachel en regeling
508.1814.12.00

Kasala 1 Trend Plus OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
508.1814.12.10

Kasala 1 Trend Plus BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
508.1814.12.20

Deurvariant
EXCLUSIEF

Deurvariant
CLASSIC

Plattegrond

Variant
TREND PLUS

Afb. KASALA 2 TrendPlus

Exclusief-variant:  
·   8 mm dikke volledig glazen deur  

in Parsol brons 
Classic-variant:  
·  geïsoleerde massief houten deur met 

glazen raam
Trend Plus-variant:  
·  volledig glazen deur en extra  

raamelement in Parsol brons

Uitrusting: 
·  veilige kabelgeleiding via ingebouwde kanalen
·  saunadeur met veiligheidsrolslot, kan  

rechts of links gemonteerd worden
·  montagemateriaal en montagehandleiding
·  stevige ligbanken (tot 250 kg belastbaar)  

van noest- en splintervrij speciaal saunahout
Service / informatie:
· minimale plafondhoogte van de ruimte: 205 cm
· accessoires zie pagina 58-67

op alle houten onderdelen

5 jaar
WEKA

garantie
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Deurvariant
EXCLUSIEF

Deurvariant
CLASSIC

Variant
TREND PLUS

194

17
7

140

12
3

194

19
4

140

14
0

244

185

19
4 14

0

Kasala 3 Trend Plus 
zonder kachel en regeling
508.2018.12.00

Kasala 3 Trend Plus OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
508.2018.12.10

Kasala 3 Trend Plus BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
508.2018.12.20

Kasala 3 Classic 
zonder kachel en regeling
508.2018.00.00

Kasala 3 Classic OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
508.2018.00.10

Kasala 3 Classic BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
508.2018.00.20

Kasala 4 Trend Plus 
zonder kachel en regeling
508.2020.12.00

Kasala 4 Trend Plus OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
508.2020.12.10

Kasala 4 Trend Plus BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
508.2020.12.20

Kasala 4 Classic 
zonder kachel en regeling
508.2020.00.00

Kasala 4 Classic OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
508.2020.00.10

Kasala 4 Classic BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
508.2020.00.20

Kasala 5 Trend Plus 
zonder kachel en regeling
508.2520.12.00

Kasala 5 Trend Plus OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
508.2520.12.10

Kasala 5 Trend Plus BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
508.2520.12.20

Kasala 5 Classic 
zonder kachel en regeling
508.2520.00.00

Kasala 5 Classic OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
508.2520.00.10

Kasala 5 Classic BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
508.2520.00.20

Kasala 3 Exclusief 
zonder kachel en regeling
508.2018.10.00

Kasala 3 Exclusief OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
508.2018.10.10

Kasala 3 Exclusief BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
508.2018.10.20

Kasala 4 Exclusief 
zonder kachel en regeling
508.2020.10.00

Kasala 4 Exclusief OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
508.2020.10.10

Kasala 4 Exclusief BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
508.2020.10.20

Kasala 5 Exclusief 
zonder kachel en regeling
508.2520.10.00

Kasala 5 Exclusief OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
508.2520.10.10

Kasala 5 Exclusief BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
508.2520.10.20

Buitenafmetingen:
B 194 x D 177 x H 199 cm 
·  2 stevige ligbanken  

(55 cm diep) 
· 2 hoofdsteunen
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat

Buitenafmetingen:
B 194 x D 194 x H 199 cm
· 2 stevige ligbanken (55 cm diep) 
· 1 dwarsligbank (50 cm diep)
· 2 hoofdsteunen
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat 

Buitenafmetingen:
B 244 x D 194 x H 199 cm
· 2 stevige ligbanken (55 cm diep) 
· 1 dwarsligbank (50 cm diep)
· 2 hoofdsteunen
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat 

Kasala 2 Exclusief 
zonder kachel en regeling
508.2014.10.00

Kasala 2 Exclusief OS
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
508.2014.10.10

Kasala 2 Exclusief BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
508.2014.10.20

194

14
4

140

90

Buitenafmetingen:
B 194 x D 144 x H 199 cm
·  2 stevige ligbanken (55 cm 
diep, onderste ligbank  
24 cm nuttige ruimte) 

· 1 hoofdsteun
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat

Kasala 2 Classic
zonder kachel en regeling
508.2014.00.00

Kasala 2 Classic OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
508.2014.00.10

Kasala 2 Classic BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
508.2014.00.20

Kasala 2 Trend Plus 
zonder kachel en regeling
508.2014.12.00

Kasala 2 Trend Plus OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
508.2014.12.10

Kasala 2 Trend Plus BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
508.2014.12.20

Plattegronden
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WEKA WellnessWereld
Meer plezier in het leven.

HALMSTAD  |  Volledige uitrusting - beste prijs !

Halmstad 2 Classic OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
506.2018.00.10

Bij dit product 
bespaart u veel geld!

Halmstad 2 Classic BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
506.2018.00.20

Bij dit product 
bespaart u veel geld!

Halmstad 2 Exclusief OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
506.2018.10.10

Bij dit product 
bespaart u veel geld!

Halmstad 2 Exclusief BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
506.2018.10.20

Bij dit product 
bespaart u veel geld!

194

17
7

111

Buitenafmetingen:
B 194 x D 177 x H 199 cm
· 2 stevige ligbanken (55 cm diep)
· 2 hoofdsteunen
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat 

Exclusief-variant:  
·  8 mm dikke volledig glazen 

deur in Parsol brons 
Classic-variant:  
·  geïsoleerde massief houten 

deur met glazen raam

Uitrusting: 
·  veilige kabelgeleiding via inge-

bouwde kanalen
· kachelbescherming 
·  saunadeur met veiligheidsrolslot, 

kan rechts of links gemonteerd 
worden

  

·  montagematerial en 
montagehandleiding

Service / informatie:
·  minimale plafondhoogte van  

de ruimte: 205 cm
·   gespiegelde montage mogelijk
· accessoires zie pagina 58-67

Deurvariant
EXCLUSIEF

Deurvariant
CLASSICplattegrond

Afb. HALMSTAD 2 Exclusief

PRIJS-
KNALLER!

op alle houten onderdelen

5 jaar
WEKA

garantie

32     www.weka-holzbau.com
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PRIJS-
KNALLER!

ÖLAND  |  voor elke ruimtebehoefte de bijpassende sauna

Buitenafmetingen:
B 139 x D 139 x H 203 cm 

139

65

13
9

189

13
9

64 64

Buitenafmetingen:
B 189 x D 139 x H 203 cm 

189

18
9

139

13
9

Buitenafmetingen:
B 189 x D 189 x H 203 cm 

Uitrusting:  
·  volledig glazen deur van 6 mm 

dik, transparant veiligheidsglas 
·  Öland 1: 2 stevige zitbanken  

(50 cm diep, onderste zitgedeel-
te 29 cm nuttige ruimte)  
Öland 2:  
2 stevige zitbanken (55 cm diep, 
onderste zitgedeelte 26 cm  
nuttige ruimte) Öland Eck:  
2 stevige ligbanken (55 cm diep), 
van geschaafd sparrenhout

Accessoires inclusief: 
saunakachel thermic  
kompakt met geïntegreerde  
regeling (beschrijving kachel  
zie p. 59) 
+ siliconen voedingskabel

· kachelbescherming 
·   saunadeur met veiligheidsrol-

slot, kan rechts of links  
gemonteerd worden

· veilige kabelgeleiding via 
 ingebouwde kanalen 
· montagemateriaal en 
 montagehandleiding
Service / informatie: 
·  minimale plafondhoogte van  

de ruimte: 220 cm
· accessoires zie pagina 58-67

Plattegronden Variant
volledig glazen 

deur

Afb. ÖLAND hoek 

Öland Eck  inclusief 7,5 kW saunakachel
“thermic kompakt”  
incl. geïntegreerde regeling 
incl. siliconen voedingskabel  
539.2018.40.34

Bij dit product 
bespaart u veel geld!

Öland 2   inclusief 5,4 kW saunakachel
“thermic kompakt” 
incl. geïntegreerde regeling 
incl. siliconen voedingskabel 
537.2015.40.92

Bij dit product 
bespaart u veel geld!

Öland 1   inclusief 3,6 kW saunakachel
“thermic kompakt” 
incl. geïntegreerde regeling 
incl. siliconen voedingskabel 
537.1515.40.52
      
Bij dit product 
bespaart u veel geld!

38
mm
D I K

230
volt

st

ekkerklaar

   voorbereid

op alle houten onderdelen

5 jaar
WEKA

garantie

33     Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Afmetingen zijn een indicatie. De elektrische installatie moet door een erkend elektricien worden uitgevoerd.
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WEKA WellnessWereld
Meer plezier in het leven.

34     www.weka-holzbau.com

BERGEN  |  de klassieke massief houten sauna, 45 mm dik

· veilige kabelgeleiding via ingebouwde kanalen 
· montagemateriaal en montagehandleiding
·  stevige ligbanken (tot 250 kg belastbaar)  

van noest- en splintervrij speciaal saunahout
Service / informatie:
· minimale plafondhoogte van de ruimte: 220 cm
·  vrije ruimte bij het monteren ca. 50 cm rondom  

de sauna's
Sauna-accessoires: 
· zie pagina 58-67

Exclusief-variant:  
·  8 mm dikke volledig glazen deur in Parsol brons
Classic-variant:  
· Geïsoleerde massief houten deur met glazen raam
Trend Plus-variant:  
·  volledig glazen deur en extra raamelement in  

Parsol brons
Uitrusting:  
·  saunadeur met veiligheidsrolslot, kan  

rechts of links gemonteerd worden

Hebt u een ander formaat nodig dat hier niet te vinden is?

Geen enkel probleem. Onze saunaconfigurator creëert persoonlijke oplossingen voor uw 
droomsauna. Op maat gemaakt voor uw kelder, badkamer ...!  www.weka-holzbau.com

Afb. BERGEN 1 Exclusief

Afb. BERGEN 1 Classic Afb. BERGEN 2 Trend Plus

45
mm
D I K

op alle houten onderdelen

5 jaar
WEKA

garantie
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35     Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Afmetingen zijn een indicatie. De elektrische installatie moet door een erkend elektricien worden uitgevoerd.

Bergen 4 Exclusief 
zonder kachel en regeling
531.2520.40.00

Bergen 4 Exclusief OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
531.2520.40.10

Bergen 4 Exclusief BioS
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
531.2520.40.20

Bergen 1 Exclusief 
zonder kachel en regeling
530.2015.40.00

Bergen 1 Exclusief OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
530.2015.40.10

Bergen 1 Exclusief BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
530.2015.40.20

198

14
8

6565
Buitenafmetingen:
B 198 x D 148 x H 203 cm 
·  2 stevige ligbanken (55 cm 

diep), onderste ligvlak  
23 cm nuttige ruimte

· 1 hoofdsteun 
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat

Bergen 1 Trend Plus 
zonder kachel en regeling
530.2015.42.00

Bergen 1 Trend Plus OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
530.2015.42.10

Bergen 1 Trend Plus BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
530.2015.42.20

Bergen 1 Classic 
zonder kachel en regeling
530.2015.30.00

Bergen 1 Classic OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
530.2015.30.10

Bergen 1 Classic BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
530.2015.30.20

198   
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1
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Buitenafmetingen:
B 198 x D 181 x H 203 cm 
·  2 stevige ligbanken  

55 cm diep) 
· 2 hoofdsteunen 
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat

Buitenafmetingen:
B 198 x D 198 x H 203 cm 
·  2 stevige ligbanken  

(55 cm diep) 
· 2 hoofdsteunen 
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat

Bergen 4 Trend Plus 
zonder kachel en regeling
531.2520.42.00

Bergen 4 Trend Plus OS  
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
531.2520.42.10

Bergen 4 Trend Plus BioS
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
531.2520.42.20

Bergen 4 Classic 
zonder kachel en regeling
531.2520.30.00

Bergen 4 Classic OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
531.2520.30.10

Bergen 4 Classic BioS
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
531.2520.30.20

Bergen 2 Classic 
zonder kachel en regeling
530.2018.30.00

Bergen 2 Classic OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
530.2018.30.10

Bergen 2 Classic BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
530.2018.30.20

Bergen 3 Classic 
zonder kachel en regeling
530.2020.30.00

Bergen 3 Classic OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
530.2020.30.10

Bergen 3 Classic BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
530.2020.30.20

Bergen 2 Trend Plus 
zonder kachel en regeling
530.2018.42.00

Bergen 2 Trend Plus OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
530.2018.42.10

Bergen 2 Trend Plus BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
530.2018.42.20

Bergen 3 Trend Plus 
zonder kachel en regeling
530.2020.42.00

Bergen 3 Trend Plus OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
530.2020.42.10

Bergen 3 Trend Plus BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
530.2020.42.20

Bergen 2 Exclusief 
zonder kachel en regeling
530.2018.40.00

Bergen 2 Exclusief OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
530.2018.40.10

Bergen 2 Exclusief BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
530.2018.40.20

Bergen 3 Exclusief 
zonder kachel en regeling
530.2020.40.00

Bergen 3 Exclusief OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
530.2020.40.10

Bergen 3 Exclusief BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
530.2020.40.20

19
8

248

65 115

Buitenafmetingen:
B 248 x D 198 x H 203 cm 
·  2 stevige ligbanken  

(55 cm diep) 
1 dwarsligbank (50 cm diep) 

· 2 hoofdsteunen 
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat

Plattegronden Deurvariant
EXCLUSIEF

Deurvariant
CLASSIC

Variant
TREND PLUS

MASSIEF HOUTEN SAUNA’S
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WEKA WellnessWereld
Meer plezier in het leven.

BERGEN Color  |  met exclusieve gekleurde verlichting

Bergen Color Exclusief BioS
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
530.2020.40.22

incl. kleurlichttoepassing
Ten opzichte van het los aanschaffen uit  
ons assortiment. 

Bij dit product 
bespaart u veel geld!

Bergen Color Exclusief OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
530.2020.40.12

inclusief kleurlichttoepassing 

Ten opzichte van het los aanschaffen uit 
ons assortiment.  

Bij dit product 
bespaart u veel geld!
 

 
Exclusief-variant:  
·   8 mm dikke volledig glazen 

deur in Parsol brons
Uitrusting: 
·  saunadeur met veiligheidsrol-

slot, kan rechts of links  
gemonteerd worden

·  veilige kabelgeleiding via  
ingebouwde kanalen

·  montagematerial en 
montagehandleiding

·  stevige ligbanken (tot 250 kg 
belastbaar) van noest- en  
splintervrij speciaal saunahout

Accessoires inclusief:
   gekleurde verlichting 

Exclusieve kleurenset met de 
nieuwste LED-techniek  
inclusief digitale regeling voor 
kleurlichttoepassingen

Service / informatie: 
·  minimale plafondhoogte van  

de ruimte: 220 cm
· accessoires zie pagina 58-67

plattegrond

Afb. BERGEN Color Exclusief - met gebruik van gekleurd licht

PRIJS-
KNALLER!

198

19
8 

65 65

Buitenafmetingen:
B 198 x D 198 x H 203 cm 
·  2 stevige ligbanken  

(55 cm diep) 
· 2 hoofdsteunen 
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat

Deurvariant
EXCLUSIEF

45
mm
D I K

op alle houten onderdelen

5 jaar
WEKA

garantie

36     www.weka-holzbau.com
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LAHTI  |  de complete set tegen een voordelige prijs

Lahti Exclusief BioS
inclusief saunakachel 7,5 kW
multifunctionele regeling,
verlichtingsset voor in de  
sauna en 
siliconen voedingskabel
536.2018.40.22
Ten opzichte van het los aanschaffen  
uit ons assortiment. 
 

Bij dit product 
bespaart u veel geld!

Lahti Exclusief OS
inclusief saunakachel 7,5 kW
multifunctionele regeling,
verlichtingsset voor in de  
sauna en 
siliconen voedingskabel
536.2018.40.12
Ten opzichte van het los aanschaffen  
uit ons assortiment.  

Bij dit product 
bespaart u veel geld!

195

17
8

141

12
4

Buitenafmetingen:
B 195 x D 178 x H 203 cm 

Exclusief-variant:  
·  8 mm dikke volledig glazen 

deur in Parsol brons
Uitrusting:  
·  2 stevige ligbanken (55 cm 

diep - tot 250 kg belastbaar)
·  van noest- en splintervrij  

speciaal saunahout
· 2 hoofdsteunen
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat
·  saunadeur met veiligheidsrol-

slot, kan rechts of links  
gemonteerd worden

· veilige kabelgeleiding via 
 ingebouwde kanalen 
· montagemateriaal en 
 montagehandleiding 
Accessoires inclusief: 
  saunakachel Classic of  

BioAktiv-kachel 7,5 kW met  
multifunctionele regeling 
 (kachels zie p. 60/61) 
 + sauna-verlichtingsset 
 + siliconenen voedingskabel

Service / informatie: 
·  minimale plafondhoogte van 

de ruimte: 220 cm
· accessoires zie pagina 58-67

Plattegrond Deurvariant
EXCLUSIEF

Afb. LAHTI Exclusief

PRIJS-
KNALLER!

45
mm
D I K

op alle houten onderdelen

5 jaar
WEKA

garantie

37     Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Afmetingen zijn een indicatie. De elektrische installatie moet door een erkend elektricien worden uitgevoerd.

MASSIEF HOUTEN SAUNA’S
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WEKA WellnessWereld
Meer plezier in het leven.

TURKU  |  het WEKA-pluspunt: met extra dwarsligbank

rechts of links gemonteerd worden
· veilige kabelgeleiding via ingebouwde kanalen
· montagemateriaal en montagehandleiding
·  stevige ligbanken (tot 250 kg belastbaar)
·  van noest- en splintervrij speciaal saunahout

Service / informatie: 
· minimale plafondhoogte van de ruimte: 220 cm
Sauna-accessoires: 
· zie pagina 58-67

Exclusief-variant:  
· 8 mm dikke volledig glazen deur in Parsol brons
Classic-variant:  
·  Geïsoleerde massief houten deur met  

glazen raam
Trend Plus-variant:  
·  volledig glazen deur en extra raamelement  

in Parsol brons
Uitrusting:  
·  saunadeur met veiligheidsrolslot, kan  

Afb. TURKU 1 Trend Plus

Afb. TURKU 2 Classic Afb. TURKU 2 Exclusief

45
mm
D I K

op alle houten onderdelen

5 jaar
WEKA

garantie

38     www.weka-holzbau.com
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45

Turku 1 Classic 
zonder kachel en regeling
536.2020.30.00

Turku 1 Classic OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
536.2020.30.10

Turku 1 Classic BioS
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
536.2020.30.20

Turku 1 Trend Plus 
zonder kachel en regeling
536.2020.42.00

Turku 1 Trend Plus OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
536.2020.42.10

Turku 1 Trend Plus BioS
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
536.2020.42.20

Turku 2 Classic 
zonder kachel en regeling
536.2520.30.00

Turku 2 Classic OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
536.2520.30.10

Turku 2 Classic BioS
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (oven zie p. 61)
536.2520.30.20

Turku 2 Trend Plus 
zonder kachel en regeling
536.2520.42.00

Turku 2 Trend Plus OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
536.2520.42.10

Turku 2 Trend Plus BioS
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
536.2520.42.20

Turku 1 Exclusief 
zonder kachel en regeling
536.2020.40.00

Turku 1 Exclusief OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
536.2020.40.10

Turku 1 Exclusief BioS
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
536.2020.40.20

Turku 2 Exclusief 
zonder kachel en regeling
536.2520.40.00

Turku 2 Exclusief OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
536.2520.40.10

Turku 2 Exclusief BioS
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
536.2520.40.20

195

19
5

141

14
1

Buitenafmetingen:
B 195 x D 195 x H 205 cm 
·  2 stevige ligbanken  

(55 cm diep) + 1 dwarslig-
bank (50 cm diep)

· 2 hoofdsteunen 
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat

245

191

14
1

19
5

Buitenafmetingen:
B 245 x D 195 x H 205 cm 
·  2 stevige ligbanken  

(55 cm diep) + 1 dwarslig-
bank (50 cm diep)

· 2 hoofdsteunen 
·  kachelbescherming en 

hygiënische vloermat

 Massief houten sauna's van WEKA worden gemaakt van eersteklas 
hout. De wanden bestaan uit 45 mm dikke planken van natuurlijk 
Scandinavisch sparrenhout met dubbele messing- en groefverbin-
ding. Deze zorgen voor een hoge stabiliteit en dichtheid, voor een 
lange levensduur en voor een optimaal saunaklimaat. Ligbanken en 
hoofdsteunen zijn gemaakt van speciaal saunahout met een gering 
warmtegeleidingsvermogen en een gladde, fijne structuur (geen 
tropisch hout). Geniet van de prettige, kruidige geur van natuurlijk 
hout in uw eigen huis (zie ook pagina 34-39). 

 Het productoverzicht en de productconfigurator  
vindt u op: www.weka-holzbau.com

Deurvariant
EXCLUSIEF

Deurvariant
CLASSIC

Variant
TREND PLUSPlattegronden

Product-
          voordeel

mm dikke planken: 
Massief houten sauna's van  
WEKA  van eersteklas kwaliteit

39     Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Afmetingen zijn een indicatie. De elektrische installatie moet door een erkend elektricien worden uitgevoerd.
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WEKA WellnessWereld
Meer plezier in het leven.

Houdt u van iets bijzonders, dan vindt u bij WEKA vast wat u zoekt.  
WEKA biedt u exclusief design, zoals bijv.  
een sauna met afgerond glazen front of hoogwaardig interieur met comfortpakket voor  
weldadigheid van top tot teen. Volg uw eigen smaak, creëer nieuwe mogelijkheden met  
een wellness-oase in uw eigen huis. Hoogwaardig afgewerkt, in klassieke rechthoekige  
vorm, met hoekinstap, onbehandeld, in hoogglans of met elegante zebranolook. 
WEKA helpt u bij de zoektocht naar iets bijzonders. 
 
Belangrijk: De productie- en levertijd van comfort- en designsauna's bedraagt ca. 6 weken.

    Comfort- 
en designsauna's

Afb. CUBILIS hoek 1

40     www.weka-holzbau.com
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41     

Bijzondere kwaliteit en uitstraling
Geweldig comfort, sterk design

Saunakachels
 U kunt kiezen uit verschillende kachelmodellen en -varianten:
1	 Traditionele sauna: 
 Kachel “Classic” (OS) inclusief hoogwaardige regeling 
  Kachelvermogen: 3,6 kW; 7,5 kW of 9 kW afhankelijk van de grootte  

van de saunaKach
2 Combinatie van sauna en warmelucht-stoombad: 
 Kachel “BioAktiv” (BioS) incl. regeling
 Kachelvermogen: 7,5 kW of 9 kW afhankelijk van de grootte van de sauna

Belangrijk! Siliconen voedingskabel en saunaverlichting
worden niet meegeleverd! Bestel deze direct mee.  
(Accessoires zie pagina 58-67)

1

2

Comfort
een keur aan modellen met exclusief 
comfortpakket, bestaande uit hoog-
waardige rugleuningen en schermen 
onder ligbanken van speciaal saunahout

Design + vorm
optische accenten: u kunt kiezen uit 
verschillende designsauna's die voldoen 
aan hoge eisen: een raamfront met 
afgeronde hoek of een modern vorm-
gegeven front. De sauna's hebben een 
elegant decor en de keuze uit een recht-
hoekige of ronde variant.  
(Afb. SARA zie p. 46 )

45 mm dikke massief houten 
elementen
zorgen voor een eenvoudige en snelle 
montage (Kemi + Rondo zie p. 48/49). 
Hier komen de voordelen van de  
element- en massief houten bouwwijze 
samen: 45 mm dikke planken vormen 
samen massieve wandelementen. 

 

 WEKA-voordelen 
 in één oogopslag:
 • exclusieve designs en vormen
 • bijzondere uitvoeringen 
  (bijv. comfortpakketten of 
  vrijstaande kachels)
 • geprefabriceerde massief houten 
  elementen voor eenvoudige  
  en snelle montage
   •  tot 250 kg belastbare, extra  

comfortabele ligvlakken (55 cm 
diep, dwarsligbanken: 50 cm)

 • deuren van veiligheidsglas in  
  Parsol brons en met 
  veiligheidsrolslot

    Comfort- 
en designsauna's
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WEKA WellnessWereld
Meer plezier in het leven.

Cubilis hoek 1 
zonder kachel en regeling
536.2020.52.00

Cubilis hoek 1 OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
536.2020.52.10

Cubilis hoek 1 BioS
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
536.2020.52.20

Cubilis hoek 2 
zonder kachel en regeling
536.2520.52.00

Cubilis hoek 2 OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
536.2520.52.10

Cubilis hoek 2 BioS
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
536.2520.52.20

CUBILIS  |  met deze sauna toont u karakter

195

19
5

141

14
1

Buitenafmetingen:
B 195 x D 195 x H 203 cm 

245

191

14
1

19
5

Buitenafmetingen:
B 245 x D 195 x H 203 cm 

Design:  
·  volledig glazen deur en 1 extra 

raamelement in Parsol brons
Uitrusting:  
·  2 stevige ligbanken (55 cm diep) 

 + 1 dwarsligbank (50 cm diep)
· 2 hoofdsteunen 
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat
·  saunadeur met veiligheidsrolslot, 

kan rechts of links gemonteerd 
worden

·  veilige kabelgeleiding via 
 ingebouwde kanalen

·  montagematerial en 
montagehandleiding

Service / informatie:
·  minimale plafondhoogte van de 

ruimte: 220 cm
Sauna-accessoires: 
· zie pagina 58-67

Fraai plankenprofiel: 
Cubilis massief houten sauna's 
bieden kwaliteit met een  
exclusieve look 

 Meer informatie over het onderwerp 
sauna en infrarood, een compleet 
productoverzicht en de handige  
configurator vindt u op:  
www.weka-holzbau.com

Productvoordeel

Plattegronden

Fraai plankenprofiel

Afb. CUBILIS hoek 2

op alle houten onderdelen

5 jaar
WEKA

garantie

42     www.weka-holzbau.com
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FINTURA  |  met moderne zebranolook

197

19
7

136

Buitenafmetingen:
B 197 x D 197 x H 200 cm 

197

24
7

136

Buitenafmetingen:
B 247 x D 197 x H 200 cm 

Fintura 2 rond
zonder kachel en regeling
516.2520.66.00

Fintura 2 rond OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
516.2520.66.10

Fintura 2 rond BioS
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
516.2520.66.20

Fintura 1 rond 
zonder kachel en regeling
516.2020.66.00

Fintura 1 rond OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
516.2020.66.10

Fintura 1 rond BioS
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
516.2020.66.20

Design:  
·  volledig glazen deur in Parsol 

brons, 1 extra raamelement  
en rond glasfront  

Uitrusting:  
·  decor aan de buitenzijde: 

zebranolook met lindehouten 
lijsten

· 1 stevige ligbank (55 cm diep) + 
 1 stevige ligbank (50 cm diep) + 
 1 dwarsligbank (50 cm diep)
·  stevige ligbanken (tot 250 kg 

belastbaar)
·  van noest- en splintervrij  

speciaal saunahout
·  veilige kabelgeleiding via 

ingebouwde kanalen
·  montagemateriaal en  

montagehandleiding
·  Inclusief comfortpakket: 

hoogwaardige rugleuningen en 
schermen onder ligbanken van 
speciaal saunahout 

· 2 hoofdsteunen 
·  ovenbescherming en  

hygiënische vloermat
·  saunadeur met veiligheidsrol-

slot, kan rechts of links  
gemonteerd worden

Service / informatie: 
·  minimale plafondhoogte van 

de ruimte: 210 cm
· accessoires zie pagina 58-67

Plattegronden

Afb. FINTURA 2 rond

op alle houten onderdelen

5 jaar
WEKA

garantie

43     Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Afmetingen zijn een indicatie. De elektrische installatie moet door een erkend elektricien worden uitgevoerd.
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WEKA WellnessWereld
Meer plezier in het leven.

SPORTSLINE   |  de sauna met de sportieve look

SportsLine 
zonder oven en regeling
506.2018.22.00

SportsLine OS 
met 7,5 kW saunaoven en
multifunctionele regeling
met digitaal display (oven zie p. 60)
506.2018.22.10

SportsLine BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-oven en
multifunctionele regeling
met digitaal display (oven zie p. 61)
506.2018.22.20

194

17
7

66 66
         

Buitenafmetingen:
B 194 x D 177 x H 203 cm 
·  2 stevige ligbanken (55 cm 

diep, onderste ligvlak 48 cm 
nuttige ruimte) 

· 1 dwarsligbank 
· 2 hoofdsteunen 
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat

Design:  
·  volledig glazen deur en  

2 glaselementen in Parsol brons 
·  decor aan de buitenzijde: leis-

teenlook met lijsten van lindehout
Uitrusting: 
·  saunadeur met veiligheidsrolslot, 

kan rechts of links gemonteerd 
worden

· veilige kabelgeleiding via 
 ingebouwde kanalen 
·  montagemateriaal en  

montagehandleiding
·  stevige ligbanken (tot 250 kg  

belastbaar) van noest- en  
splintervrij speciaal saunahout

Service / informatie:
·  minimale plafondhoogte van de 

ruimte: 210 cm
· accessoires zie pagina 58-67

Deze sportieve cabine is ook verkrijgbaar als 1-zits of 
2-zits cabine voor infraroodgebruik met klassieke  
keramische stralers in SportsLine-design!

Gedetailleerde beschrijving zie pagina 21

Belangrijk:

Plattegrond

Afb. SPORTSLINE

230
volt

st

ekkerklaar

   voorbereid

op alle houten onderdelen

5 jaar
WEKA

garantie

44     www.weka-holzbau.com
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Kaarina 1 
zonder oven en regeling
506.1820.50.00

Kaarina 1 OS 
met 7,5 kW saunaoven en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
506.1820.50.10

Kaarina 1 BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
506.1820.50.20

KAARINA  |   comfortabel tegenover elkaar liggen...

17
7

57
57

194

Buitenafmetingen:
B 177 x D 194 x H 199 cm 
·  2 stevige ligbanken (55 cm diep)
· 2 hoofdsteunen 
· 2 voetenbankjes  
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat

17
7

57
57

244

Buitenafmetingen:
B 177 x D 244 x H 199 cm 
·  2 stevige ligbanken (55 cm diep)
· 2 hoofdsteunen 
· 2 voetenbankjes 
·  ovenbescherming en  

hygiënische vloermat

Kaarina 2              
zonder kachel en regeling
506.1825.50.00

Kaarina 2 OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
506.1825.50.10

Kaarina 2 BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
506.1825.50.20

Design:  
·  volledig glazen deur en 2 raamelementen  

in Parsol brons 
Uitrusting:  
·  saunadeur met veiligheidsrolslot, kan  

rechts of links gemonteerd worden
· veilige kabelgeleiding via 
 ingebouwde kanalen 
· montagemateriaal en montagehandleiding
Service / informatie: 
·  minimale plafondhoogte van de ruimte:  

205 cm
·  montage tegen een vaste prijs
Sauna-accessoires: 
· zie pagina 58-67

Plattegronden

Afb. KAARINA 2

Productvoordeel:
De sauna Kaarina is de ruimtebesparende oplossing 
voor comfortabel tegenover elkaar liggen: u kunt zich 
hierin gemakkelijk uitstrekken en ontspannen.

45     Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Afmetingen zijn een indicatie. De elektrische installatie moet door een erkend elektricien worden uitgevoerd.
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SARA  |  met rond glazen front - een opvallend detail 

Buitenafmetingen:
B 194 x D 194 x H 199 cm 

194

24
4

141  

12
5

Buitenafmetingen:
B 244 x D 194 x H 199 cm 

Sara 2 
zonder kachel en regeling
514.2520.40.00

Sara 2 OS 
met 9,0 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
514.2520.40.10

Sara 2 BioS 
met 9,0 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
514.2520.40.20

Sara 1 
zonder kachel en regeling
514.2020.40.00

Sara 1 OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
514.2020.40.10

Sara 1 BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
514.2020.40.20

Design:  
·  volledig glazen deur en  

2 raamelementen in  
Parsol brons 

Uitrusting:  
·  2 stevige ligbanken  

(55/50 cm diep) + 1 dwarslig-
bank (50 cm diep)

·  stevige ligbanken (tot 250 kg 
belastbaar) van noest- en  
splintervrij speciaal saunahout

·  inclusief comfortpakket: 
 hoogwaardige rugleuningen  
en schermen onder ligbanken 
van speciaal saunahout

· 2 hoofdsteunen
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat  
(bij SARA-modellen met  
kacheluitrusting:  
kachel vrijstaand)

·  saunadeur met veiligheidsrol-
slot, kan rechts of links  
gemonteerd worden

· veilige kabelgeleiding via 
 ingebouwde kanalen 
·  montagemateriaal en  

montagehandleiding
Service / informatie:
·  minimale plafondhoogte van  

de ruimte: 210 cm
· accessoires zie pagina 58-67

Plattegronden

Afb. SARA 2

op alle houten onderdelen

5 jaar
WEKA

garantie

46     www.weka-holzbau.com
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LAPUA  |  raam met fraaie, onopvallende uitstraling

194
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4
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6

Buitenafmetingen:
B 194 x D 194 x H 203 cm 

244

24
4 

176  

17
6

Buitenafmetingen:
B 244 x D 244 x H 203 cm 

Lapua 2 
zonder kachel en regeling
511.2525.11.00

Lapua 2 OS 
met 9,0 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
511.2525.11.10

Lapua 2 BioS 
met 9,0 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
511.2525.11.20

Lapua 1 
zonder kachel en regeling
511.2020.11.00

Lapua 1 OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
511.2020.11.10

Lapua 1 BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
511.2020.11.20

Design:  
·  volledig glazen deur en  

4 ramen in Parsol brons 
Uitrusting:  
·  Lapua 1:  

2 stevige ligbanken  
(55 cm diep) 
 Lapua 2:  
3 stevige ligbanken  
(50 cm diep) + 1 dwarsligbank 
(50 cm diep)

·  stevige ligbanken (tot 250 kg 
belastbaar) van noest- en 
splintervrij speciaal saunahout

·  inclusief comfortpakket: 
 hoogwaardige rugleuningen  
en schermen onder ligbanken 
van speciaal saunahout

· Lapua 1: 3 hoofdsteunen 
 Lapua 2: 4 hoofdsteunen 
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat
·  saunadeur met veiligheidsrol-

slot, kan rechts of links  
gemonteerd worden

·  veilige kabelgeleiding via 
 ingebouwde kanalen

·  montagemateriaal en  
montagehandleiding

Service / informatie:
·  minimale plafondhoogte van 

de ruimte: 210 cm
· accessoires zie pagina 58-67

Plattegronden

Afb. LAPUA 1

op alle houten onderdelen

5 jaar
WEKA

garantie

47     Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Afmetingen zijn een indicatie. De elektrische installatie moet door een erkend elektricien worden uitgevoerd.
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KEMI  |  hoekinstap en comfortuitrusting
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5
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Buitenafmetingen:
B 195 x D 195 x H 199 cm 

19
5

245

186

13
6

Buitenafmetingen:
B 245 x D 195 x H 199 cm 

Kemi 2 
zonder kachel en regeling
528.2520.30.00

Kemi 2 OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
528.2520.30.10

Kemi 2 BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
528.2520.30.20

Kemi 1 
zonder kachel en regeling
528.2020.30.00

Kemi 1 OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
528.2020.30.10

Kemi 1 BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
528.2020.30.20

Design:  
·  volledig glazen deur in  

Parsol brons 
Uitrusting:  
·  2 stevige ligbanken (55 cm 

diep) + 1 dwarsligbank  
(50 cm diep)

·  inclusief comfortpakket: 
 hoogwaardige rugleuningen  
en schermen onder ligbanken 
van speciaal saunahout

· 2 hoofdsteunen 
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat
·  saunadeur met veiligheidsrol-

slot, kan rechts of links  
gemonteerd worden

· veilige kabelgeleiding via 
 ingebouwde kanalen 
·  montagemateriaal en  

montagehandleiding
Service / informatie:
·  minimale plafondhoogte van  

de ruimte: 205 cm
Sauna-accessoires: 
· zie pagina 58-67

Plattegronden

Afb. KEMI 1

comfortsauna van 45 mm 
dikke massief houten  
elementen voor een  
eenvoudige montage
(zie ook pagina 41)

     De 
slimme
oplossing

op alle houten onderdelen

5 jaar
WEKA

garantie

48     www.weka-holzbau.com
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Rondo 1 
zonder kachel en regeling
528.2020.33.00

Rondo 1 OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
528.2020.33.10

Rondo 1 BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
528.2020.33.20

RONDO  |  met mediterrane flair

19
5

195

136

13
6

Buitenafmetingen:
B 195 x D 195 x H 199 cm 

Rondo 2 
zonder kachel en regeling
528.2520.34.00

Rondo 2 OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
528.2520.34.10

Rondo 2 BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
528.2520.34.20
 

19
5

245

186

13
6

Buitenafmetingen:
B 245 x D 195 x H 199 cm 

Design:  
·  volledig glazen deur in  

Parsol brons 
·  Rondo 1: met één raam
·  Rondo 2: met twee ramen
Uitrusting:  
·  2 stevige ligbanken (55 cm diep) 

 + 1 dwarsligbank (50 cm diep)
·  inclusief comfortpakket: 

 hoogwaardige rugleuningen  
en ligbanken van  
speciaal saunahout

· 2 hoofdsteunen 
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat
·  saunadeur met veiligheidsrolslot, 

kan rechts of links gemonteerd 
worden

·  veilige kabelgeleiding via 
 ingebouwde kanalen

·  montagematerial en 
montagehandleiding

Service / informatie:
·  minimale plafondhoogte van  

de ruimte: 205 cm
Sauna-accessoires: 
· zie pagina 58-67

Plattegronden

Afb. RONDO 2

comfortsauna van 45 mm 
dikke massief houten  
elementen voor een  
eenvoudige montage
(zie ook pagina 41)

     De 
slimme
oplossing

op alle houten onderdelen

5 jaar
WEKA

garantie

49     Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Afmetingen zijn een indicatie. De elektrische installatie moet door een erkend elektricien worden uitgevoerd.
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Ranua Exclusief 
zonder kachel en regeling
510.2020.30.00

Ranua Exclusief OS  
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
510.2020.30.10

Ranua Exclusief BioS
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
510.2020.30.20

RANUA  |  comfortabel wellnessplezier

194

19
4

60

60
65

65

Buitenafmetingen:
B 194 x D 194 x H 199 cm 

Design:  
·  volledig glazen deur en  

2 raamelementen in  
Parsol brons 

Uitrusting:  
·  2 stevige ligbanken (55 cm 

diep) + 1 dwarsligbank  
(50 cm diep)

·  inclusief comfortpakket: 
 hoogwaardige rugleuningen 
en schermen onder ligbanken 
van speciaal saunahout

· 3 hoofdsteunen
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat
·  saunadeur met veiligheidsrol-

slot, kan rechts of links  
gemonteerd worden

·  veilige kabelgeleiding via  
ingebouwde kanalen

·  montagematerial en 
montagehandleiding 

Service / informatie:
·   minimale plafondhoogte van 

de ruimte: 205 cm
Sauna-accessoires: 
· zie pagina 58-67

plattegrond

Afb. RANUA

Sauna-opgiet- 
concentraatset
incl. houten wandrek, 
ruimte voor brillenhouder 
en handdoekhaken,  
3 geuren à 250 ml

500.0200.40.10

Eersteklas accessoireset
bestaande uit  
opgietemmer, opgietlepel, 
klimaatmeter, zandloper  
en saunareglement

500.0100.00.00

Sauna-verlichtingsset
inclusief keramische fitting 
(spatwaterdicht), houten af-
scherming en siliconen  
veiligheidskabels; lengte:  
4 m, diameter: 2 x 0,75 mm2, 
hittebestendig tot 140 °C 
500.0801.00.00

Aanbevolen
        accessoires:

op alle houten onderdelen

5 jaar
WEKA

garantie

50     
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SARA  |  het totaal-zonder-zorgen-pakket

Buitenafmetingen:
B 194 x D 194 x H 199 cm 

Beschrijving van de sauna  
zie pagina 46

Buitenafmetingen:
B 244 x D 194 x H 199 cm

Beschrijving van de sauna  
zie pagina 46 

Sara 1 OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
514.2020.40.13

Hier kunt u geld besparen!

Sara 1 BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
514.2020.40.23

Hier kunt u geld besparen!

Sara 2 OS 
met 9,0 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
514.2520.40.13

Hier kunt u geld besparen!

Sara 2 BioS 
met 9,0 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
514.2520.40.23

Hier kunt u geld besparen!

Afb. SARA 1

Design:  
·  volledig glazen deur en  

2 raamelementen in  
Parsol brons 

Uitrusting:  
·  2 stevige ligbanken  

(55/50 cm diep) + 1 dwarslig-
bank (50 cm diep)

·  stevige ligbanken (tot 250 kg 
belastbaar) van noest- en  
splintervrij speciaal saunahout

·  inclusief comfortpakket: 
 hoogwaardige rugleuningen 
en schermen onder ligbanken 
van speciaal saunahout

· 2 hoofdsteunen
·  kachelbescherming en  

hygiënische vloermat  
(bij SARA-modellen met  
kacheluitrusting: 
 kachel vrijstaand)

·  saunadeur met veiligheidsrol-
slot, kan rechts of links  
gemonteerd worden

· veilige kabelgeleiding via 
 ingebouwde kanalen 
·  montagemateriaal en  

montagehandleiding
Service / informatie:
·  minimale plafondhoogte van 

de ruimte: 210 cm
· accessoires zie pagina 58-67

op alle houten onderdelen

5 jaar
WEKA

garantie

51     Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Afmetingen zijn een indicatie. De elektrische installatie moet door een erkend elektricien worden uitgevoerd.
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52     www.weka-holzbau.com

Heeft u geen plek voor een sauna in uw huis? Gun uzelf dan gewoon een eigen wellness-oase 
in uw tuin. Een saunahuis van WEKA heeft alles te bieden voor weldadige ontspanning. 
In de tuin, aan het meer of op een andere mooie plek creëert u met een ruim saunahuis uw  
eigen weldadige plek in de vrije natuur. Geniet van een klassieke saunagang en het comfort 
van een hoogwaardig blokhuis. Een prikkelende combinatie, niet alleen op koude dagen... 
Hoogwaardig design en de beste kwaliteit – made by WEKA!

Het huis
28 of 45 mm dikke planken van 
onbehandeld, Scandinavisch  
sparrenhout, met messing en groef 
(28 mm) of met dubbele messing 
en groef (45 mm) voor zeer hoge 
dichtheid en stabiliteit

De sauna
68 mm dikke wanden en plafond 
van geprefabriceerde elementen, 
energiebesparend en met speciale 
isolatie voor saunagebruik; met  
40 mm dikke isolatieplaten van 
minerale wol en isolatielaag tegen 
waterdampdiffusie; sauna van  
binnen rondom bekleed met  
14 mm dikke planken met  
messing en groef

Kwaliteit
Bij sauna's optimaal geïsoleerde  
massief houten deuren (70 mm dik 
met 40 mm dikke isolatielaag) met 
dubbele fels en met groot glazen 
raam; met veilgiheidsrolslot, kan 
recht of links gemonteerd worden

Saunahuizen
                              De wellness-oase in de buitenlucht.
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MIKKELI  |  Outdoorsauna tegen een topprijs

Buitenafmetingen sauna:
B 194 x D 144 x H 199 cm
(voor accessoires zie pagina 29)

Buitenafmetingen huis:
B 300 x D 280 x H 251 cm 

Afmetingen:  
·  sokkelafmeting: B 250 x  

D 250 cm, nokhoogte: 251 cm, 
hoogte zijwand: 210 cm

Uitrusting:  
·  paneeldeur (deurgarnituur, 

profielcilinderslot), raam met 
draai-/kiepbeslag

Informatie: 
·  4 pakketten dakshingles nodig

Classic-variant:  
·  geïsoleerde massief houten 

deur met glazen raam
Uitrusting:  
·  2 stevige ligbanken, 55 cm 

diep (Mikkeli 1: onderste ligvlak 
26 cm nuttige ruimte) 

·  1 hoofdsteun 
·  kachelbescherming, opvang-

schaal, hygiënische vloermat
·  saunadeur met veiligheidsrol-

slot
·  veilige kabelgeleiding via  

ingebouwde kanalen
·  montagematerial en 

montagehandleiding
Sauna-accessoires: 
· zie pagina 58-67

Blokhuis 28 mm Plattegrond

Elementsauna:

Afb. MIKKELI 1 - Kleurig inrichtingsvoorbeeld (zonder accessoires: vensterluiken, dakshingles)

Mikkeli 1 OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
106.2525.0:33

Bij dit product 
bespaart u veel geld!

PRIJS-
KNALLER!

op alle houten onderdelen

5 jaar
WEKA

garantie

53     Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Afmetingen zijn een indicatie. De elektrische installatie moet door een erkend elektricien worden uitgevoerd.
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MIKKELI  |  outdoorsauna's voor elk jaargetijde

Mikkeli 2 OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
106.2530.00.36

Mikkeli 2 BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
106.2530.00.37

Buitenafmetingen sauna:
B 194 x D 177 x H 199 cm
(zie pagina 32)

Buitenafmetingen huis:
B 300 x D 330 x H 251 cm 

Afmetingen:  
·  sokkelafmeting: B 250 x  

D 300 cm, nokhoogte: 251 cm,  
hoogte zijwand: 210 cm

Uitrusting:  
·  paneeldeur (deurgarnituur, 

profielcilinderslot), raam met 
draai-/kiepbeslag

Informatie: 
·  5 pakketten dakshingles nodig

Classic-variant:  
·  geïsoleerde massief houten 

deur met glazen raam
Uitrusting:  
·  2 stevige ligbanken  

(55 cm diep) 
· 2 hoofdsteunen
·  kachelbescherming, opvang-

schaal, hygiënische vloermat
·  saunadeur met veiligheidsrol-

slot
·  veilige kabelgeleiding via  

ingebouwde kanalen
·  montagematerial en 

montagehandleiding
Sauna-accessoires: 
· zie pagina 58-67

Blokhuis 28 mm Plattegrond

Elementsauna:

Afb. MIKKELI 2 (zonder accessoires: vensterluiken, bloembakken)

Sauna-verlichtingsset
inclusief keramische fitting  
(spatwaterdicht), houten  
afscherming en siliconen  
veiligheidskabels;  
lengte: 4 m, diameter: 2 x  
0,75 mm2, hittebestendig tot 140 °C 
500.0801.00.00

Aanbevolen accessoires:
zie ook pagina 58-67

op alle houten onderdelen

5 jaar
WEKA

garantie

54     www.weka-holzbau.com

NL_Wellness2014 1109 .indd   54 26.09.13   KW39   18:25

www.weka-holzbau.com

Afmetingen:  
·  sokkelafmeting Rovaniemi 1:  

B 300 x D 250 cm, 
Rovaniemi 2: B 300 x D 300 cm, 
nokhoogte: 262 cm, 
hoogte zijwand: 210 cm

Uitrusting:  
·  paneeldeur (deurgarnituur, 

profielcilinderslot); raam met 
draai-/kiepbeslag

Informatie: 
·  Rovaniemi 1 | 2:  4 of  

6 pakketten dakshingles nodig

Classic-variant:  
·  geïsoleerde massief houten  

deur met glazen raam
Uitrusting:  
·  2 stevige ligbanken  

(55 cm diep) 
 Rovaniemi 2:  
+ 1 dwarsligbank (50 cm diep)

·  2 hoofdsteunen
·  kachelbescherming, opvang-

schaal, hygiënische vloermat
·  saunadeur met veiligheidsrol-

slot, kan rechts of links  
gemonteerd worden

·  veilige kabelgeleiding via  
ingebouwde kanalen

·  montagematerial en 
montagehandleiding

Sauna-accessoires: 
· zie pagina 58-67

Rovaniemi 2 OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
139.3030.10.43

Rovaniemi 2 BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
139.3030.10.44

Rovaniemi 1 OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
139.3025.00.72

Rovaniemi 1 BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
139.3025.00.73

ROVANIEMI  |  45 mm eersteklas kwaliteit, met hoeksauna
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Buitenafmetingen sauna:
B 194 x D 177 x H 199 cm
(zie pagina 31)

Buitenafmetingen huis:
B 380 x D 280 x H 262 cm 
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Buitenafmetingen sauna:
B 194 x D 194 x H 199 cm
(zie pagina 31)

Buitenafmetingen huis:
B 380 x D 370 x H 262 cm 

Blokhuis 45 mm Plattegronden

Elementsauna:

Afb. ROVANIEMI 2 (zonder accessoires: dakshingles)

op alle houten onderdelen

5 jaar
WEKA

garantie

55     Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Afmetingen zijn een indicatie. De elektrische installatie moet door een erkend elektricien worden uitgevoerd.
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Afmetingen:  
·  sokkelafmeting:  

B 380 x D 340 cm, nokhoogte: 
270 cm, hoogte zijwand: 216 cm

Uitrusting:  
·  paneeldeur (deurgarnituur,  

profielcilinderslot);  
raam met draai-/kiepbeslag,  
kan apart ingebouwd worden

Informatie:
·  8 pakketten dakshingles nodig

Classic-variant:  
·  geïsoleerde massief houten  

deur met glazen raam
Uitrusting:  
·  2 stevige ligbanken (55 cm 

diep), 1 dwarsligbank  
(50 cm diep)

·  2 hoofdsteunen
·  kachelbescherming, opvang-

schaal, hygiënische vloermat
·  saunadeur met  

veiligheidsrolslot, kan rechts  
of links gemonteerd worden

·  veilige kabelgeleiding via  
ingebouwde kanalen

·  montagematerial en 
montagehandleiding

Sauna-accessoires: 
· zie pagina 58-67

POKKA  |  met veranda en ruime rustruimtes

Pokka OS 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60)
134.3834.00.43

Pokka BioS 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61)
134.3834.00.44

Buitenafmetingen sauna:
B 194 x D 194 x H 199 cm
(zie pagina 31)

Buitenafmetingen huis:
B 430 x D 410 x H 270 cm 

Plattegrond

Afb. POKKA (zonder accessoires: dakshingles)

Afb. POKKA - met ruime rustruimte

Blokhuis 45 mm

Elementsauna:

op alle houten onderdelen

5 jaar
WEKA

garantie
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Cubilis OS  
designsaunahuis 
met 7,5 kW saunakachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 60) 
412.3830.00.43

Cubilis BioS  
designsaunahuis 
met 7,5 kW BioAktiv-kachel en
multifunctionele regeling
met digitaal display (kachel zie p. 61) 
412.3830.00.44

CUBILIS  |  het designsaunahuis 

Buitenafmetingen sauna:
B 194 x D 194 x H 199 cm
(zie pagina 31)

Buitenafmetingen huis:
B 380 x D 300 x H 249 cm 

Afmetingen:  
·  sokkelafmeting: B 380 x  

D 300 cm, totale  
hoogte: 249 cm,  
hoogte zijwand: 244 cm

Uitrusting:  
·  volledig glazen deur in  

Parsol brons,raampartij, met 
gepoedercoat metalen kozijn 

Exclusief-variant:  
·  volledig glazen deur in  

Parsol brons
Uitrusting:  
·  2 stevige ligbanken (55 cm 

diep), 1 dwarsligbank  
(50 cm diep)

· 2 hoofdsteunen 
·  kachelbescherming, opvang-

schaal, hygiënische vloermat
·  saunadeur met veiligheidsrol-

slot, kan rechts of links  
gemonteerd worden 

·  veilige kabelgeleiding via  
ingebouwde kanalen

·  montagematerial en 
montagehandleiding

Sauna-accessoires: 
· zie pagina 58-67

Designhuis 45 mm Plattegrond

Elementsauna:

Afb. CUBILIS saunahuis

op alle houten onderdelen

5 jaar
WEKA

garantie
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WEKA WellnessWereld
Meer plezier in het leven.

Het hart van de sauna heeft de belangrijke taak om u lekker te verwarmen - alleen dan geniet u 
van alle voordelen van de sauna. Voor de echte saunagang bij 90 °C of een mild stoombad met 
warme lucht met combinatiekachel – de saunakachel moet passen bij u en uw sauna.  
Welke kachel u ook kiest, de Classic- of de BioAktiv-variant, alleen de juiste kachel geeft u een  
optimaal saunagevoel. WEKA-kachels hebben het TÜV-keurmerk en met de spaarsets  
(kachel + regeling) krijgt u hoogwaardige kwaliteit tegen een redelijke prijs.

thermic kompakt
Modellen met 3,6 kW 
(230 volt wisselstroom)  
en 5,4 kW of 7,5 kW
(400 volt draaistroom); 
met geïntegreerde  
regeling en tijdselectie; 
wanduitvoering

Classic (OS)
Modellen met 3,6 kW,
7,5 kW of 9 kW;
samenstelling van  
Classic-spaarsets incl.  
digitale syteemregeling 
met tijdselectie  
mogelijk; wanduitvoering 
met standvoet

BioAktiv (BioS)
BioAktiv-combin atie kachel 
met 4,5 kW, 7,5 kW of  
9 kW voor klassieke  
saunagang of een  
stoombad met warme 
lucht; spaarsets incl.  
digitale systeemregeling 
met tijdselectie mogelijk; 
wanduitvoering met 
standvoet

Kachel “Profi”
Professionele 11 kW  
elektro-kachel voor  
commercieel of  
particulier (BioAktiv)  
gebruik; met digitale  
systeemregeling voor  
het programmeren van 
temperatuur en  
wachttijd; wanduitvoering 
met standvoet

Kachel voor 
het stoken op hout
Voor de authentieke,  
echte saunagang waarbij 
gestookt wordt op hout; 
geschikt voor binnen en 
buiten; staand model  
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thermic compact 3,6 kW 
Kachelvermogen 3,6 kW, wanduitvoering,  
230 volt wisselstroom,  
voor cabinegrootten tot 4 m3

500.0431.10.00 

thermic compact 5,4 kW 
Kachelvermogen 5,4 kW, wanduitvoering,  
400 volt draaistroom,  
voor cabinegrootten 3 tot 7 m3

500.0431.20.00 

thermic compact 7,5 kW 
Kachelvermogen 7,5 kW, wanduitvoering,  
400 volt draaistroom,  
voor cabinegrootten 6 tot 11 m3

500.0431.30.00 

1 2 3 4

Met de geïntegreerde regeling kan de  
kachel comfortabel vanuit de cabine  
worden bediend en afgeregeld. De tijd-  
en temperatuurselectie stelt u in met twee 
traploze draaiknoppen.  
Om de vloerplaat te reinigen kan deze 
gemakkelijk worden losgemaakt en weer 
worden vastgezet. 

De ovale vorm van de saunakachel maakt 
gemakkelijke montage in verschillende 
standen mogelijk:
1 hoekbevestiging 
2 zijdelingse bevestiging (knoppen rechts)
3 zijdelingse bevestiging (knoppen links) 
4 bevestiging aan de achterzijde

Afmetingen: ca. B 440 x D 312 x H 450 mm
Uitvoeringen:  
· 3,6 kW (230 volt wisselstroom) 
· 5,4 kW (400 volt draaistroom) 
· 7,5 kW (400 volt draaistroom)
Uitrusting: 
· geïntegreerde regeling (ergonomisch gevormde   
 knoppen, gemakkelijk van boven te bedienen) 
·  dubbelwandige mantel, roestvrijstalen  
buitenmantel, verzinkte roestvaste steenkorf

· roestvrijstalen afdekking, uitneembare vloerplaat 
· traploze tijdselectie (tot max. 4 h) 
· traploze temperatuurinstelling 
· incl. ca. 12,5 kg saunastenen 
·  wanduitvoering, verschillende montage-  

mogelijkheden, afhankelijk van het saunatype
Veiligheid: 
· met TÜV/GS-keurmerk van TÜV-SÜD
Aanbevolen accessoires: 
· siliconen kabels - niet bij de levering inbegrepen

THERMIC KOMPAKT
Kachel met geïntegreerde regeling

Set siliconen kabels  
voor “thermic kompakt” 
Verbinding: netaansluiting naar de kachel
Kachel 3,6 kW: lengte 3 m,  
diameter 3 x 2,5 mm2 
500.1109.30.00   
 
Kachels 5,4 + 7,5 kW: lengte 3,5 m, 
diameter 5 x 2,5 mm2

500.1103.35.00   

Productvoordeel  -  de kachel kan in verschillende standen worden gemonteerd: 

Geïntegreerde regeling:
Met de geïntegreerde ergonomisch 
gevormde thermic kompakt-regeling kan 
de kachel comfortabel vanuit de cabine 
worden bediend en afgeregeld.
De tijd- en temperatuurselectie stelt u in 
met twee traploze draaiknoppen. (traploze 
tijdselectie tot max. 4 h en traploze tem-
peratuurinstelling tot 120 °C.)Let op het volgende:

De elektrische installatie (de aansluiting van de saunakachel en regeling) mag om  
veiligheidsredenen alleen door een erkend elektricien uitgevoerd worden!

Aanbevolen accessoires - direct meebestellen:

Afb. saunakachel THERMIC KOMPAKT
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WEKA WellnessWereld
Meer plezier in het leven.

Afmetingen:  
· ca. B 380 x D 366 x H 664 mm
Uitvoeringen:  
· 4,5 kW (230 volt wisselstroom) 
· 7,5 kW (3 x 230 en 3 x 400 volt draaistroom) 
· 9,0 kW (400 volt draaistroom)
Spaarset: 
· kachel inclusief digitale systeemregeling 
 U bespaart tot 20% ten opzichte van losse aanschaf!
Uitrusting: 
·  dubbelwandige mantel, roestvrijstalen buitenmantel, 

verzinkte (roestvaste) steenkorf
· incl. ca. 12,5 kg saunastenen
· wanduitvoering met standvoet
Veiligheid: 
· Met TÜV/GS-keurmerk van TÜV-SÜD
Aanbevolen accessoires: 
· siliconen kabels - niet bij de levering inbegrepen

CLASSIC + spaarset CLASSIC
Klassieke saunakachel in 3 uitvoeringen

Digitale systeemregeling “OS”
verlicht, overzichtelijk vormgegeven  
display voor intuïtieve bediening; hoge 
veiligheidsnormen met TÜV- en EMC- 
keurmerk, elektronische temperatuur-
controle, individuele tijdselectie, veilig-
heidsuitschakeling, automatische  
foutdiagnose- en weergave; Finse  
saunagang tot 110 °C instelbaar, max. 6 h, 
geschikt voor gecombineerde sauna- en 
infraroodcabines (veiligheidsvergrendeling) 

500.0630.00.01  

Productvoordeel
Compleet met WEKA uitgerust: 
Hier kunt u geld besparen! 
De beste kwaliteit voor de beste prijs.  
Koop een van de saunakachel-spaarsets 
incl. digitaal regeltoestel van WEKA en 
bespaar tot 20 procent ten opzichte van 
het los aanschaffen! 
Natuurlijk inclusief goede materiaalkwaliteit 
en hoogwaardige afwerking.  

Nog meer accessoires voor een perfect 
wellnessgevoel in de sauna vindt u op 
pagina 58-67 van deze catalogus

Classic 3,6 kW 
Kachelvermogen 3,6 kW, wanduitvoering,  
met standvoet, voor cabinegrootten tot 4 m3

500.0409.00.00  230 volt wisselstroom      

Classic 7,5 kW 
Kachelvermogen 7,5 kW, wanduitvoering,  
met standvoet, voor cabinegrootten 4 tot 10 m3

500.0401.00.00 3 x 400 volt draaistroom 
500.0401.00.11  3 x 230 volt wisselstroom     

Classic 9,0 kW 
Kachelvermogen 9,0 kW, wanduitvoering,  
met standvoet, voor cabinegrootten 8 tot 12 m3

500.0402.00.00   400 volt draaistroom,     

Spaarset Classic OS 3,6 kW 
Saunakachel 3,6 kW, digitale systeemregeling;  
500.0501.10.11  230 volt wisselstroom     

Spaarset Classic OS 7,5 kW 
Kachelvermogen 7,5 kW,  
digitale systeemregeling;  
500.0500.10.11  3 x 400 volt draaistroom       
500.0508.00.11  3 x 230 volt wisselstroom     

Spaarset Classic OS 9,0 kW 
Saunakachel 9 kW, digitale systeemregeling; 

500.0502.10.11   400 volt draaistroom      

+

Saunastenen 
in dozen verpakt per 
ca. 12 tot 12,5 kg
500.1201.00.00      

Set siliconen kabels voor “Classic” 
Verbinding: regelmodule naar de kachel
Kachel 3,6 kW: 
lengte 6,5 m, diameter 3 x 2,5 mm2  
500.1109.65.00     
Kachel 4,5 + 7,5 kW, 3 x 230 V: 
draaistroom: lengte 6,5 m, diameter 5 x 1,5 mm2 
500.1103.65.00     
Kachels 7,5 + 9,0 kW 3 x 400V 
draaistroom: lengte 6,5 m, diameter 5 x 1,5 mm2 
500.1102.65.00    

Let op het volgende:
De elektrische installatie (de aansluiting van de saunakachel en regeling) mag om  
veiligheidsredenen alleen door een erkend elektricien uitgevoerd worden!

Opvangschaal 
geschikt voor de WEKA-saunakachels 
CLASSIC und BioAktiv, om water bij het 
opgieten op te vangen
500.0153.00.00     

CLASSIC Spaarset CLASSIC OS

Afb. saunakachel CLASSIC (OS)

Accessoires direct meebestellen:
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Digitale systeemregeling “BioS”
intuïtieve bediening, hoge veiligheids-
normen door TÜV- en EMV-keurmerk,  
elektronische temperatuurcontrole,  
individuele tijdselectie, veiligheids-
uitschakeling; bij gebruik als sauna: 
Finse saunagang tot 110 °C instelbaar, 
max. 6 uur, geschikt voor gecombineerde 
sauna- en infraroodcabines (veiligheids-
vergrendeling); bij gebruik als stoombad: 
saunagang met stoom tot max. 60 °C,  
10 individuele stoomniveaus instelbaar,  
veiligheids-temperatuurbegrenzer

500.0630.00.02 

Productvoordeel
Compleet met WEKA uitgerust: 
Hier kunt u geld besparen! 
De beste kwaliteit voor de beste prijs.  
Koop een van de saunakachel-spaarsets 
incl. digitaal regeltoestel van WEKA en 
bespaar tot 18 procent ten opzichte van 
het los aanschaffen! 
Natuurlijk inclusief goede materiaalkwaliteit 
en hoogwaardige afwerking.  

Nog meer accessoires voor een perfect 
wellnessgevoel in de sauna vindt u op 
pagina 53-67 van deze catalogus.

BioAktiv 4,5 kW 
Kachelvermogen 4,5 kW, wanduitvoering,  
met standvoet, voor cabinegrootten 3 tot 6 m3

500.0435.10.00  230 volt wisselstroom 
500.0435.10.12  3 x 230 volt draaistroom     

BioAktiv 7,5 kW 
Kachelvermogen 7,5 kW, wanduitvoering,  
met standvoet, voor cabinegrootten 5 tot 10 m3

500.0403.00.00 3 x 400 volt draaistroom       
500.0403.30.02 3 x 230 volt draaistroom

BioAktiv 9,0 kW 
Kachelvermogen 9,0 kW, wanduitvoering,  
met standvoet, voor cabinegrootten 8 tot 12 m3

500.0404.00.00 400 volt draaistroom

+

Set siliconenkabels voor “BioAktiv” 
Verbinding: regelmodule naar de kachel
Kachel 4,5 kW + 7,5 kW, 3 x 230V 
draaistroom: 
lengte 6,5 m, diameter 7 x 2,5 mm2 
500.1112.65.00    
Kachels 7,5 + 9,0 kW, 3 x 400V 
draaistroom:  
lengte 6,5 m, diameter 7 x 1,5 mm2

500.1104.65.00    

Afmetingen: ca. B 380 x D 366 x H 668 mm
Uitvoeringen:  
· 4,5 kW (230 volt wisselstroom) 
· 7,5 kW (3 x 230 en 3 x 400 volt draaistroom) 
· 9,0 kW (400 volt draaistroom)
Spaarset: 
· kachel inclusief digitale systeemregeling 
 U bespaart tot 18% ten opzichte van losse aanschaf!
Uitrusting: 
·  dubbelwandige mantel, roestvrijstalen buitenmantel, 

verzinkte (roestvaste) steenkorf
· ingebouwde verdampschaal, incl. aansluitingskrans 
· controle op waterniveau 
· incl. ca. 12,5 kg saunastenen 
· wanduitvoering met standvoet
Veiligheid: 
· Met TÜV/GS-keurmerk van TÜV-SÜD
Aanbevolen accessoires: 
· siliconen kabels - niet bij de levering inbegrepen

BIOAKTIV + spaarset BIOAKTIV
Combinatiekachel in 3 uitvoeringen

Luchtvochtigheid in %
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Let op het volgende:
De elektrische installatie (de aansluiting van de saunakachel en regeling) mag om  
veiligheidsredenen alleen door een erkend elektricien uitgevoerd worden!

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

BioAktiv-klimaatzones:
warmelucht-stoombad:
• temp. van 40 tot 60 °C
• 15–30 % luchtvochtigheid

De keuze is aan u!

Accessoires direct meebestellen:

BioAktiv Spaarset BioAktiv

Afb. saunakachel BioAktiv (BioS)

Saunagang
zoals u het wilt:

Temperatuur in °C

Soft-stoombad
40-50 °C / 45-70 % LV

Kruiden-biobad
40-55 °C / 40-60 % LV

Warmeluchtbad
40-60 °C / 15-30 % LV

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

Spaarset BioAktiv BioS 4,5 kW 
Saunakachel 4,5 kW, digitale systeemregeling;  

500.0513.10.10  230 volt wisselstroom       
500.0435.10.10  3 x 230 volt draaistroom 

Spaarset BioAktiv BioS 7,5 kW 
Kachelvermogen 7,5 kW, digitale systeemregeling;  
  
500.0403.10.04 3 x 400 volt draaistroom     
500.0403.30.11 3 x 230 volt draaistroom

Spaarset BioAktiv BioS 9,0 kW 
Saunakachel 9 kW, digitale systeemregeling;  

500.0404.10.03 400 volt draaistroom
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WEKA WellnessWereld
Meer plezier in het leven.

Geschikt voor commercieel en particulier gebruik:

Afmetingen:  B 505 x D 430 x H 700 mm (OS) 
B 505 x D 490 x H 700 mm (BioS)

Uitvoeringen:  
· 11 kW (OS, 400 volt draaistroom) 
· 11 kW (BioS, 400 volt draaistroom)
Spaarset: 
· kachel inclusief digitale systeemregeling
Uitrusting: 
· dubbelwandige mantel, roestvrijstalen buitenmantel,  
 verzinkte (roestvaste) steenkorf 
· inclusief speciale kachelbescherming 
· traploze tijdselectie (tot max. 6 h) 
· traploze temperatuurinstelling 
· incl. ca. 60 kg saunastenen · staand model
Aanbevolen accessoires: 
· siliconen kabels – niet bij de levering inbegrepen

SAUNAKACHEL PROFI
11 kW saunakachel met regeling in de spaarset

Geschikt voor binnen en buiten

Afmetingen: B 420 x D 480 x H 750 mm
Uitvoeringen: 11,0 kW 
Uitrusting: 
·  grote steenbak, kijkvenster,verbran-

dingsruimte (luchtcirculatie voor snelle 
opwarming en continue verwarming)

·  afvoer Ø 115 mm,  
voor rookgaspijp Ø 120 mm

· staand model
· incl. stenen
(voldoet aan de eisen van de BlmSchV, Duitse 
verordening inzake milieugevaarlijke stoffen)

Kachel voor  
STOKEN OP HOUT**
Voor het authentieke, echte  
saunagevoel…

Kachel voor stoken op hout 
Kachelvermogen 11,0 kW, staand model,
voor cabinegrootten tot 13 m3

500.0420.10.01   

Bekleding van roestvrijstalen  
rookgaspijp voor stoken op hout 
hittebestendig geïsoleerd, voor rookgaspijp 
Ø 120 mm, voor wanddikten tot 100 mm  
500.0414.10.00

Profi OS 11 kW 
Kachelvermogen 11 kW, staand model, 400 volt 
draaistroom; digitale systeemregeling; voor  
cabinegrootten 9 tot 16 m3

500.0427.20.00         

Profi BioS 11 kW 
Kachelvermogen 11 kW, staand model, 400 volt 
draaistroom; digitale systeemregeling; voor  
cabinegrootten 9 tot 16 m3

500.0427.30.00      

Accessoires direct meebestellen:

Digitale systeemregeling
verlicht, overzichtelijk vormgegeven display 
voor intuïtieve bediening; hoge veiligheids-
normen met TÜV- en EMC-keurmerk,  
elektronische temperatuurcontrole,  
individuele tijdselectie, veiligheidsuitschake-
ling, automatische foutdiagnose- en  
weergave; Finse saunagang tot 110 °C  
instelbaar, max. 6 h, geschikt voor  
gecombineerde sauna- en infraroodcabines 
(veiligheidsvergrendeling)

Set siliconen kabels voor “Profi” 
Verbinding: regelmodule naar de kachel
Profi OS 11 kW: 
lengte 6,5 m, diameter 5 x 2,5 mm2 
500.1105.00.40      
 
Profi 'BioS' 11 kW:  
lengte van beide 6,5 m,  
1x diameter 5 x 1,5 mm2

1x diameter 5 x 2,5 mm2

500.1105.00.45   

Spaarset PROFI (OS)
Spaarset PROFI (BioS)

Afb. saunakachel PROFI

Afb. Kachel voor stoken op hout

Het hele assortiment van WEKA, onze diensten, de productconfigurator en  
montageprijzen vindt u op onze website: www.weka-holzbau.com

**Bij stoken op hout moeten de plaatselijke 
voorschriften worden nageleefd. Informeer bij 
uw schoorsteenveger. Niet gebruiken bij sauna-
huizen (behalve in geval van speciale bestelling)  
Belangrijk: Houd min. 50 cm wandafstand aan tot 
brandbaar materiaal!

Let op het volgende:
De elektrische installatie (de aansluiting van de saunakachel en regeling) mag om  
veiligheidsredenen alleen door een erkend elektricien uitgevoerd worden!
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Geniet van de visuele effecten van  
gekleurde lichtpunten in uw sauna!
Monteer de gekleurde lampen waar u 
maar wilt. U krijgt veertig LED's in vier 
kleuren (geel, groen, rood of blauw) van 
ieder tien stuks en een comfortabele 
regeling.
Daarnaast zorgen drie, boven de sauna-
kachel aan te brengen, geconcentreerde 
witte lichtpunten die de stoom verlichten, 
voor een prettige sfeer. Deze zijn  
eveneens inbegrepen bij de levering.

Geniet van de kleuren afzonderlijk of laat 
ze afwisselend in elkaar overlopen om 
indrukwekkende effecten te verkrijgen. 
De tijdsduur van de kleurenwissel kunt u 
naar eigen wens instellen. Uw saunagang 
wordt hoe dan ook een visuele  
belevenis. Gun uzelf iets bijzonders!  
(Minimale plafondhoogte van de ruimte 
voor de montage: 220 cm)

SET A: 
LED-sterrenhemel inclusief regelmodule, 
zonder bedieningsapparaat
500.0630.14.00    

SET B: 
LED-sterrenhemel inclusief regelmodule, 
met bedieningsapparaat
500.0803.40.00N   

 

Exclusieve kleurenset met de nieuwste 
LED-techniek incl. digitale regeling  
voor kleurlichttoepassingen  
(TÜV-gekeurd door TÜV-SÜD)

Productinformatie: 
·  hoogwaardig, elektronisch  

 4-kanaals-kleurlichtapparaat  
voor gebruik in sauna's en  
infraroodcabines 

· LED-panelen voor intense kleuren en  
 precieze afstemming van de kleurtinten 
·  lichtsterkte: 30–120 cd (candela)  

 inclusief hoogwaardige, digitale 
 regeling voor de kleurenlampen, met 
gerichte kleurenselectie 

· temperatuurvaste behuizing met  
 bescherming tegen spatwater 
· programmeerbare kleurensequenties
·  traploze instelling van de tijdsduur  

tussen de kleurwisselingen  
(1–10 minuten), zachte kleurovergangen

SET A: 
Kleurlichttoepassing met 2 LED-panelen 
inclusief siliconen kabel en regelmodule, 
zonder bedieningsapparaat 
500.0910.10.01  

SET B: 
Kleurlichttoepassing met 2 LED-panelen 
inclusief siliconen kabel, regelmodule, 
met bedieningsapparaat
500.0910.10.00N 

 ** Let op het volgende:
 Maak een keuze tussen de LED- 

sterrenhemel en/of kleurlichttoepassing,  
bestel a.u.b. de bedieningsmodule  
en de regelmodule. 
Als u deze samen met  
een sauna of infraroodcabine bestelt, dan 
is de extra bedieningsmodule niet nodig 
(bij een sauna incl. saunakachel en externe, 
digitale regeling, bij infrarood cabines met 
vlakstralers).

LED- 
sterrenhemel **

Kleurenset **

Geniet van de
               heilzame werking
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6Saunalampenset
inclusief keramische fitting  
(spatwaterdicht),  
houten afscherming en siliconen 
veiligheidskabels; lengte: 4 m,  
diameter: 2 x 0,75 mm2, 
hittebestendig tot 140 °C
500.0801.00.00 

7Exclusieve opgietset van roestvrij staal
bestaande uit lepel en emmer
500.0158.00.00 

8Set met eersteklas accessoires
bestaande uit opgietemmer,  
opgietlepel, klimaatmeter, zandloper  
en saunareglement
500.0100.00.00 

9Speciale saunahanddoeken
extra groot B 70 x L 180 cm, 
500 g, goed absorberend,
in verschillende kleuren:

antraciet    500.0156.11.00   
violet 500.0156.12.00   
oranje 500.0156.13.00    

** Niet van alle accessoires vindt u afbeeldingen.
Het hele assortiment met afbeeldingen vindt u op onze website: www.weka-holzbau.com

Geuren en verzorging Accessoires

1Sauna / stoombad  
Opgietconcentraten
hoogwaardige concentraten voor  
optimaal saunagenot; 2 in 1,  
250 ml per fles, genoeg voor  
ca. 20 sauna-/stoombadgangen

Geur den
500.0241.10.00 
Geur kruipden  
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 alpenkruiden  
500.0241.17.00 
Geur oriental
500.0241.18.00  

2Opgietconcentraatset voor  
in de sauna
inclusief houten wandrek, ruimte  
voor bril en handdoekhaken, 3 geuren  
à 250 ml (oriental, kruipden, kamille)
500.0200.40.10 

3Honig-lotion
speciaal verzorgingsproduct voor de huid  
en de zintuigen: voor regulatie van het 
vochtgehalte van de huid, de huid wordt 
zacht en soepel; voor sauna- en  
infraroodgebruik, 100 ml tube
500.0238.00.00 

4Peelingzout
verfrissend en verkwikkend voor  
saunaen infraroodgebruik, opent de  
poriën en vergroot het lichamelijk  
welzijn; natuurlijk, 500 g bus 
500.0237.00.00 

5Sauna- en stoombadreiniger
Universele reiniger,
inhoud 500 ml
500.0232.00.00 

Voor perfect saunaplezier 
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eHouten rek
B 50 x D 16 x H 60 cm, met twee 
glazen planken en handdoekenhouder
500.0128.30.00 

rVoetenteil
sparrenhout, kunststof inzet,
H 19,5 cm, Ø ca. 37 cm
500.0159.10.00 

tDompelton
ovale vorm: L 110 x B 75 x H 100 cm,
van onbehandeld larikshout; de  
afzonderlijke planken met messing- en 
groefverbinding zijn watervast verlijmd 
en aan de binnenzijde voorzien van een 
waterdichte laag; incl. instapladder; met 
drie verzinkte, nastelbare spanbanden, 
afvoeraansluiting, ingebouwde opstap  
en overlooppijp; alleen voor gebruik 
binnenshuis
500.0131.10.00 

zExclusive wellnessligbank “Balance” 
afmeting: ca. L 165 x B 64 x H 95 cm, 
comfortabel ligvlak ca. 200 cm;  
ergonomisch gevormd, onbehandeld – 
om zelf kleur te geven; ligvlak van  
speciaal, huidvriendelijk hout
500.0136.00.00 

0Vloermat
hoogwaardige kwaliteit,  
hygiënische vloermat van extra  
dikke badstof; L 90 x B 60 cm
500.0156.70.00 

qMassageborstel voor rug en lichaam
2-delige set; bestaande uit  
opsteekbare handborstel en steel
500.0118.00.00 

wWandrek
B 60 x D 25 x H 120 cm,
universeel – voor sauna- en infrarood-
cabines, met drie vakken
500.0128.40.00 

Opgietemmer**  (zonder afb.)
inhoud 5 liter; van 
speciaal hout, incl. kunststof inzet
500.0101.00.00 

Opgietlepel**  (zonder afb.)
van speciaal hout 
500.0102.00.00 

Saunareglement**  (zonder afb.)
in kleur, op waterdamp-en 
en weerbestendige kaart 
500.0105.00.00 

Voor perfect saunaplezier 

uKlimaatmeter
bestaande uit een hygrometer en  
een thermometer                                          
500.0103.00.00  

Hygrometer**  (zonder afb.)
hoogwaardig precisieapparaat                                         
500.0107.00.00 

iThermometer
voor gebruik in infraroodcabines
500.0103.30.00 
 
oSet met hygrometer 
en thermometer
in glasplaat, met houten frame
500.0103.10.00 

Dubbele thermometer**  (zonder afb.)
Ø 160 mm, met 2 displays                                          
500.0113.00.00 

pZandloper
draaibaar, van onbehandeld hout 
500.0104.00.00 

Meetapparatuur
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gSaunarolslot
bruin, inclusief schroevenset
500.0127.00.00

hVentilatieschuif
Kozijn van sparrenhout,  
schuif van multiplex
500.0126.00.00 
 
jRond raam
voor inbouw achteraf in 45 mm massief 
houten sauna's, buiten:  Ø = 620 mm
520.0710.20.00 

Vloerrooster** (zonder afb.)
onbehandeld sparrenhout, stevig,  
L 100 x B 61,5 cm
500.0125.00.00 

kVerschuifbare rugleuning
alleen te gebruiken in combinatie met  
rugleuningen uit het comfortpakket,  
B 46 x T 35 cm
500.0163.00.00 

lHoofdsteunen
van onbehandeld, speciaal saunahout           
500.0112.00.00 

aVolledig glazen deur
in Parsol bronzen kleurtint, van 8 mm  
veiligheidsglas, inclusief  kozijn,  
rolslot en deurgreep; deurkozijn aan  
de buitenzijde: B 61,8 x H 182,5 cm
Doorgangsmaten: ca. b 51 x h 174 cm. 
Kaderdikte: 67 mm
520.0704.00.00 

sMassief houten deur
geïsoleerd, met glazen raam, inclusief  
kozijn, rolslot en deurgreep; deurkozijn 
aan de buitenkant: B 61,8 x H 182,5 cm
Doorgangsmaten: B 51 x H 174 cm
Kozijndikte: 67 mm
520.0705.00.00  

dHandgreepset voor houten saunadeur 
handgreepplaat aan buitenzijde van hout; 
met handgreep aan binnenzijde (zonder 
rolslot) 
500.0123.00.00 

fHandgreepset voor glazen saunadeur 
handgreepplaat aan buitenzijde van hout; 
met handgreep binnenzijde  
(zonder rolslot)
500.0129.00.00 

öAdersteun
van speciaal onbehandeld saunahout, 
ontspannend en bevorderend voor de 
bloedsomloop 
500.0121.00.00 

yLendensteun
comfortabel, van onbehandeld
speciaal saunahout
500.0163.10.00 

xSaunaligbank 1
stevig, extra glad speciaal saunahout 
(noestvrij, splintervrij,  
gering warmtegeleidingsvermogen,  
geen tropisch hout); L 178,5 x D 55 cm,  
voor saunabreedtes vanaf 194 cm
500.0307.00.00 

Saunaligbank 2
stevig, extra glad speciaal hout (noestvrij, 
splintervrij, gering warmtegeleidings-
vermogen, geen tropisch hout);  
L 228,5 x D 55 cm,  
voor saunabreedtes vanaf 244 cm
500.0306.00.00 

** Niet van alle accessoires vindt u afbeeldingen.
Het hele assortiment met afbeeldingen vindt u op onze website: www.weka-holzbau.com

Doe-het-zelf/interieur
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vComfortpakket 1
bestaande uit 1 rugleuning en  
1 scherm onder ligbanken;  
voor alle sauna's met dwarsligbank en 
minimumafmeting: B 194 x D 144 cm
500.1301.0:00 

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

Comfortpaket 3
bestaand uit 2 rugleuningen en 
1 scherm onder ligbanken;  
voor alle sauna's met dwarsligbank en 
minimummaat: B 244 x D 194 cm
500.1303.00.00 

Onze diensten en productconfigurator,  
en het TuinWereld-assortiment vindt u op onze website:
www.weka-holzbau.com

cDwarsligbank 1 
stevig, extra glad speciaal hout (noestvrij, 
gering warmtegeleidingsvermogen,  
geen tropisch hout); L 74 cm x B 50 cm, 
voor saunadiepte 144/148 cm,  
(kan bij overeenkomstig sauna-interieur 
ingebouwd worden) 
500.0301.00.00 

Dwarsligbank 2
stevig, extra glad speciaal hout (noestvrij,
gering warmtegeleidingsvermogen,  
geen tropisch hout);  L 107 cm x B 50 cm, 
voor saunadiepte 177/181 cm,  
(kan bij overeenkomstig sauna-interieur  
ingebouwd worden) 
500.0304.00.00 

Dwarsligbank 3
stevig, extra glad speciaal hout (noestvrij, 
gering warmtegeleidingsvermogen,  
geen tropisch hout;  L 124 cm x B 50 cm, 
voor sauna-diepte 194/198 cm,  
(kan bij overeenkomstig sauna-interieur  
ingebouwd worden) 
500.0302.00.00 

Kachelaccessoires

Het hele wellnessassortiment

bOpvangschaal 
voor saunakachels, om water bij het  
opgieten op te vangen
500.0153.00.00 

nKachelbescherming
van sparrenhout, B 60 x D 48 cm
500.0124.00.00 

mSaunastenen
ca. 12–12,5 kg per doos; saunastenen 
moeten regelmatig worden vervangen, 
afhankelijk van de intensiteit elke 2-5 jaar
500.1201.00.00 
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