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ALS HOUT VORM KRIJGT
Van bij de start in 1928 werd voor hout gekozen,
Jozef Verhaeghe werkte als schrijnwerker/meubelmaker in zijn toenmalig atelier in Zwevegem.
Vier generaties later hebben we, in Harelbeke, een
leidende rol binnen ons vakgebied. Een expertise
die wij graag met u delen.
Wie een leverancier zoekt van ’home made’
producten, die naast zijn commerciële adviserende
rol ook het volledige productieproces voor zijn

rekening neemt, komt bij Verhaeghe aankloppen.
Wij zijn trots op ons cliënteel dat behoort tot
de meest uiteenlopende sectoren in diverse
landen. Zoals hotels, scholen, ziekenhuizen,
schoonheidssalons, bedrijven, sportverenigingen,
gemeentelijke
zwembaden,
kinesitherapiepraktijken, B&B en ook alle private installaties.
Uw vertrouwen haalt het beste in ons naar boven.
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TRADITIONELE SAUNA

BIOSAUNA

Droog heet luchtbad in een houten omgeving.
Door opwarming van de lucht wordt de
warmte overgedragen op het lichaam.

U kiest uw temperatuur in functie van
uw favoriete luchtvochtigheid.
Door opwarming van de lucht wordt de
warmte overgedragen op het lichaam.

SOORTEN

INFRAROOD

COMBISAUNA

Rechtstreekse opwarming van het lichaam
door straling.

Verenigt de voorgaande badvormen
in één cabine
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TRADITIONELE SAUNA
Even weg uit de waanzin van alledag! Neem de tijd
om de oerelementen in u op te nemen: water, vuur,
lucht. Sauna staat voor een wisselbad van droge,
hete luchtbaden met periodes van afkoeling.
Over de hele wereld wordt deze badvorm beoefend,
van de “Banja” in Rusland tot de “Tipi” bij de
indianen, maar vooral de van oorsprong Finse
benaming “sauna” is in Europa gekend.

De temperatuur wordt ingesteld, indien gewenst
tot boven de 100 °C, de relatieve vochtigheidsgraad
lager dan 25%. Het verdampen van zweet koelt de
huid af.
Door de jaren heen is het principe intact gebleven,
maar moderne technieken voldoen aan de noden
van elke saunabezoeker!
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BIOSAUNA
“BIOSAUNA” is een verzamelnaam voor diverse
badvormen met klimaatregeling. Hier wordt niet
enkel de temperatuur maar ook de vochtigheid naar
wens ingesteld. De temperatuur loopt maximaal op
tot 60 °C, de vochtigheidsgraad kan 100% bereiken.
Zo kiest u thuis zelf uw ideaal vakantieklimaat.

Hoe we warmte ervaren hangt niet enkel af van de
luchttemperatuur maar ook van de luchtvochtigheid
en de beweging van de lucht.
Globaal wordt een relatieve vochtigheid van meer
dan 70% als drukkend ervaren en minder dan
30% als droog, maar deze waarden zijn sterk
persoonsgebonden.

9

INFRAROOD
Infrarood of infrarode straling, is een voor het oog
niet waarneembare elektromagnetische straling,
met golflengten tussen circa 780 nanometer en
1 millimeter (of 1.000.000 nanometer).
Het spectrum van infrarood situeert zich dus tussen
het (zichtbare) rode licht en de microgolven.

Infraroodstralen worden door de huid als warmte
ervaren. Bij gelijke omgevingstemperatuur voelt
het warmer aan in de zon dan in de schaduw.
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COMBISAUNA
In een zéér beperkte ruimte kan u ontspannen, bij een Finse
droge sauna of vochtige biosauna.
Bovendien maakt de intelligente sturing gebruik van de
oven om uw cabine snel op een aangename temperatuur te
brengen tijdens uw infrarood sessie.
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WAT IS SAUNA?
Warmte is een bekend middel tegen pijn, spanningen en
stijfheid. Sauna wordt hierdoor zowel mentaal als fysiek
als zeer ontspannend ervaren. Detoxicatie en ontspanning
resulteren in een betere levenskwaliteit.
Elke goed werkende sauna heeft een hogere temperatuur
aan het plafond en een lagere op het grondniveau. Door
banken op verschillende hoogtes te plaatsen, kunnen de
saunagasten hun favoriete temperatuur opzoeken.

Bij voorkeur neemt u een sauna liggend zodat uw hele
lichaam zich in dezelfde temperatuurzone bevindt. De
maximale aanbevolen duur in de sauna is 15 minuten
waarvan de laatste 2 zittend. Na de opwarmingsfase volgt
de afkoelingsfase van 10 à 15 minuten. Voor een optimale
saunasessie herhaalt u deze cyclus drie keer.

Luchtcirculatie: de warme lucht stijgt op
boven de oven en geeft zijn warmte af.

Opmetingen uitgevoerd in een
paneelsauna 204x204x198cm
+/- 100 °C en +/- 7% relatieve vochtigheid

bank II

bank I

+/- 70 °C en +/- 15% relatieve vochtigheid

bank II

bank I
+/- 40 °C en +/- 30% relatieve vochtigheid

Een correcte verluchting zorgt voor:
• een automatisch en permanent werkende
tochtvrije luchtcirculatie;
• een ononderbroken toevoer van lucht;
• een afvoer van verbruikte en vochtiger
lucht;
• verschillende temperatuurzones.
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WAT IS INFRAROODSTRALING (IR)?
Infraroodstraling wordt onderverdeeld in IR-A-straling
(korte golflengte), IR-B-straling (middellange golflengte)
en IR-C-straling (lange golflengte). IR-B- en IR-C-stralen
verwarmen enkel de bovenste huidlaag. IR-A-straling is meer
energetisch en dringt tot diep in de onderhuid door. Hier
wordt de lichaamstemperatuur van binnenuit opgebouwd.
Korte IR-A-stralen worden veelvuldig voor therapeutische
doeleinden aangewend omwille van hun heilzame werking

bij reuma en gewrichtspijnen. Ze zijn echter bij langdurige
blootstelling en ondeskundig gebruik niet zonder gevaar.
De meest recente full spectrum stralers filteren die meest
schadelijke golflengtes uit. Zo bekomt men het meest
optimale stralingsspectrum met alle heilzame effecten.

IR-A

IR-B

IR-C

		

IR-A		

IR-B

IR-C

Straling

780 tot 1.400 nm		

1.400 tot 3.000 nm

3.000 tot 1.000.000 nm

korte golflengte

middellange golflengte

lange golflengte

1 tot 5 mm

0,2 tot 1 mm

0 tot 0,2 mm

Dieptewerking

lederhuid(dermis)			
opperhuid (epidermis)
onderhuids bindweefsel
lederhuid(dermis)
(subcutis)

opperhuid (epidermis)
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MAGNESIUMOXIDE& KWARTSSTRALERS

KERAMISCHE
STRALERS

Bestaan uit een gebogen
RVS-staaf met een vulling
van magnesiumoxide of los
kwartszand en daarin een
gloeidraad. Deze stralers zijn
geen lang leven beschoren
omdat de gloeidraad gemakkelijk
kortsluit met de buitenmantel.
Bij incoloy®-stralers wordt een
incoloy-legering op nikkelbasis
gebruikt. Allen geven IR-Cstralingswarmte.

Bestaan uit een keramisch
lichaam
waarin
twee
gloeidraden zijn ingegoten. Het
keramische lichaam zorgt voor
een lange levensduur. Schade
door kortsluiting van de twee
gloeidraden komt zelden voor.
Ze geven voornamelijk IR-Cstralingswarmte met daarnaast
een beetje IR-B.

Magnesiumoxide

Gloeidraad
(-)

(+)

Roestvrij staal (RVS) (+)
Gloeidraad (-)
Keramisch lichaam

SOORTEN STRALERS
CARBONSTRALERS OF
VLAKKE PLAATSTRALERS

FULL SPECTRUM

Bevatten een koolstoflaag,
doorgaans in een polyesterfolie,
die door zijn elektrische
weerstand in contact met een
hitte-element (bv. aluminium)
opwarmt en langgolvige IRstralen afgeeft. Ze bestaan als
panelen en als matten en kunnen
zowel in wanden, plafond en
bodem ingebouwd worden. Op
die manier bekomt men een
aangename egale warmte die
doorheen de houten wand wordt
afgegeven.
Nadeel zijn de lange opwarmtijd
en het heel beperkte IR-Cspectrum.

Benutten
het
volledige
infraroodspectrum. Het aandeel
IR-B is hoger, waardoor de
natuurlijke hittereceptoren van
de huid voldoende snel alarmeren
voor een oververhitting van de
huid.
Ze geven de gebruiker direct een
aangenaam warmtegevoel zodat
de cabine niet moet worden
voorverwarmd.
Full spectrum stralers, zoals
Vitae®- en Eco-stralers zijn
gemakkelijk
te
herkennen
doordat ze lichtgevend zijn.
Ze bestaan uit 20% IR-A, 60%
IR-B, en 20% IR-C.
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HEMLOCK

VUREN

Herkomst: westkust van Canada en USA

Herkomst: Noord-Europa

Wordt gebruikt voor:
wand- en plafondplanchettes met
stabilisatiegroeven aan de achterzijde

Wordt gebruikt voor:
wand- en plafondplanchettes met
stabilisatiegroeven aan de achterzijde

EEN HART VOOR HOUT
Omdat het hout aan verschillende omgevingseigenschappen moet kunnen voldoen is het
belangrijk dat het juiste hout wordt gebruikt. Ons vurenhout komt uit het poolcirkelgebied,
hier groeien de bomen langzamer waardoor ze van een perfecte kwaliteit zijn voor uw sauna.
Of wat dacht u van onze splintervrije ligbanken uit gladgeschaafde knoopvrije abachi of
espen, in standaard uitvoering of verstek of exclusieve afwerking.

ESPEN

ABACHI

Herkomst: Oost-Europa en Rusland

Herkomst: West-Afrika

Wordt gebruikt voor:
• banken, rugsteunen, hoofdsteunen
• vloerroosters, ovenscherm

Wordt gebruikt voor:
• banken, rugsteunen, hoofdsteunen
• vloerroosters, ovenscherm
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GEÏNTEGREERD

EXCLUSIEF

GEEN verbouwingswerken,
GEEN stijlbreuk met uw bestaande ruimte …
wij passen het ontwerp aan uw noden aan!

Een creatie zonder grenzen!
Uw collectors-item …
onze pièce unique.

UITVOERINGEN

BUITENSHUIS

KANT & KLAAR

Benieuwd wat uw favoriete
vakantiebestemming is, zonder bagage te
pakken.

Helemaal klaar voor gebruik
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GEÏNTEGREERD
Onze uitdaging: toegankelijk voor elk budget werken aan een perfect
geïntegreerde cabine in uw beschikbare ruimte.
Onze vakmensen beschikken over een uitzonderlijke materiaalkennis
en performant machinepark.
Met een persoonlijk affiniteit voor uw project, denken en werken we
samen met u mee.
Duidelijk én betrouwbaar.
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EXCLUSIEF
Een unieke kans om ons vakmanschap in een
meesterwerk om te zetten. Hoogstaande
materialen met een uitzonderlijke (handmade-)
afwerking door onze hooggekwalificeerde
vakmannen, die graag hun exceptionele talenten
etaleren. Het summum van comfort en esthetiek.
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BUITENSHUIS
U bent een ‘buitenbeentje’ en wenst nog meer te genieten
van uw tuin. Pool house, fitness, sauna, bar, buitenkeuken,
lounge of waarom niet alles in één!
Ook hier is ervaring en expertise sinds 1928 onze troef.
Diverse concepten maken het mogelijk om van uw tuin een
extra leefruimte te maken.
Haal de natuur en tuin in huis!
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KANT & KLAAR
Om tijd te besparen, wanneer u thuiskomt, neemt u best eerst de
handleiding even door. Met dit assortiment, kan u uw lievelingscabine
zo uit de verpakking halen en in enkele uren thuis in uw kamer
toveren. Bestaan in massief of paneel cabines. Vergeet ook de
bijbehorende accessoires niet! Zandloper, lichtscherm, oven en
sturing, ...
Of toch liever met kant-en-klare levering/montage door onze
diensten, geen probleem, we zijn al onderweg. Klaar om te genieten?
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MASSIEF
De sauna in massieve balken is een oeroude
Scandinavische traditie, waarbij de houten balken
halfhouts op elkaar gestapeld worden.
De wanden zijn opgebouwd uit massieve balken
in hars-arme Noordse den. De 4-zijdig geschaafde
balken kunnen in verschillende diktes worden
uitgevoerd: 28, 45 of 68 mm. Aan beide uiteinden

worden 4-zijdig krimp – en verbindingssleuven
gefreesd die garant staan voor een vlotte montage.
De actuele massieve sauna is een hoogtechnologisch product geworden, waarbij de balken volledig
machinaal en met hoge precisie afgewerkt worden.
Het plafond bestaat uit 2 lagen geselecteerde sauna
denplanchetten met isolatie en dampscherm.

PANEEL
Elke cabine bestaat uit volledig nauwkeurig
afgewerkte, gekalibreerde elementen die tijdens
de montage feilloos in elkaar passen, zonder risico
op koudebruggen. De 60 mm glaswol met aludampscherm neemt de hoge isolatiewaarde alsook
de geluidsdempende waarde voor zich.

De gedroogde saunaplanchetten zijn gladgeschaafd
en hebben een extra diepe tand- en groefverbinding.
Die zorgen samen met de stabilisatiegroeven voor
een jarenlange aangename saunasfeer.
Wenst u de elektrokabels onzichtbaar te verwerken,
maak dan gebruik van de voorziene buizen in het
elektropaneel.
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ONTWERPSCHEMA

diepte
82 cm
99 cm
107 cm
117 cm
125 cm
134 cm
143 cm
151 cm
160 cm
168 cm

326 cm

300 cm
308 cm
317 cm

265 cm
273 cm
282 cm
290 cm

238 cm
247 cm
255 cm

204 cm
212 cm
221 cm
229 cm

177 cm
185 cm
194 cm

160 cm
168 cm

Op uw verzoek, bezorgen wij u alle
technische plannen en details van
de diverse deur- en bankposities.
Hieronder vindt u enkele mogelijke
opstellingen voor een cabine van
238 cm breed en 247 cm diep.

bank II

bank III

bank I

bank II
bank II

bank I

bank II

bank III

bank I

bank II
bank I

273 cm
282 cm
290 cm

bank III
300 cm
308 cm
317 cm

bank II
bank I

326 cm
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bank II

bank II

bank I

247 cm
255 cm
265 cm

CONFIGURATIES

bank II

177 cm
185 cm
194 cm
204 cm
212 cm
221 cm
229 cm
238 cm

134 cm
143 cm
151 cm

82 cm
99 cm
107 cm
117 cm
125 cm

voorzijde

Oudenaardsestraat 70-72 I 8530 Harelbeke
T +32 56 78 30 50 I info@verhaeghe.com I www.verhaeghe.com
Uw verdeler:

