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Welkom bij Reindeer™.  
Al meer dan 18  jaar produceren we met trots wellness die tot de verbeelding 
spreekt. We schikken ons volledig naar uw wensen en net dat maakt ons 
uniek. We zijn niet gebonden aan standaard maten en/of uitvoeringen en 
net daarom tarten we dagelijks uw en onze verbeelding. Onze projecten zijn 
echte pareltjes. Ze worden steeds in ons eigen atelier en met oog voor het 
kleinste detail gemaakt.

We stellen hoge eisen aan onszelf, maar ook aan de gebruikte materialen. 
Enkel het beste is goed genoeg voor uw Reindeer™ sauna! Wellness met 
een ziel verkrijg je enkel dankzij een team vol passie. Passie voor hun 
beroep, maar ook voor u! Kortom een team waar ik terecht dagelijks 
trots op ben. Wees welkom in ons huis.

Thomas Deroy
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Waarom kiezen voor Reindeer™?
100% Belgisch.

Perfect op maat van uw ruimte.

Wanneer we een sauna op maat bouwen, mag u ervan uit gaan dat deze naadloos in uw 
badkamer, zolder, slaapkamer of andere ruimte past. We geven u graag persoonlijk advies en 
overlopen samen met u de mogelijkheden. Onze experts zijn er natuurlijk om al uw vragen te 
beantwoorden. Dankzij onze jarenlange ervaring kan u rekenen op een eerlijk product aan een 
correcte prijs.

U bent veeleisend en wil de perfectie? Zelfs dat mag bij Reindeer™.

Dankzij de topkwaliteit van de materialen en het vakmanschap van ons team 
kunnen we een eindresultaat garanderen dat tot in de puntjes is afgewerkt.
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Talloze 
redenen
om voor 
maatwerk 
te kiezen.

5



Maatwerk 
van A tot Z.
Een project op maat bouwen, vraagt een 
heel persoonlijke aanpak. Door met u te 
praten, ontdekken we datgene wat u echt 
wenst. Breng gerust uw plannen, foto’s 
en voorbeelden mee. Ze helpen ons om 
samen met u schetsen te maken en u 
correct en vrijblijvend te adviseren. 

Indien het om een bestaande ruimte gaat, 
komen we graag bij u langs, om deze 
op te meten en uw wensen verder te 
bespreken.
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Vervolgens gaan we aan de slag en wordt er een realistische 3D tekening 
van uw project gemaakt. 
Zo krijgen we samen een beter beeld van de uitvoering. We overlopen met 
u de tekening en passen aan daar waar nodig. Als alles naar wens is, zal er 
een finale offerte opgemaakt worden. 

Na akkoord wordt uw sauna geproduceerd en volledig voor gemonteerd in 
ons atelier. Zo zien we geen enkel detail over het hoofd. Het resultaat zal 
maatwerk zijn dat perfect past in uw interieur en volledig naar uw wens 
gebouwd is. 

Met Reindeer™ bent u gerust.
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Grote & kleine 
projecten.
U kan op Reindeer™ rekenen voor grotere en kleinere projecten. Wij bouwen 
sauna’s en stoombaden voor elke ruimte. Investeer in uw persoonlijk welzijn 
en maak van een ongebruikte kamer, zolder, kelder of eender welke andere 
ruimte een oase van rust waar het heerlijk vertoeven is.

Meerwaarde.
Wellness in huis is altijd een meerwaarde. 
Ontspan wanneer u het wil, zonder u te verplaatsen. Stem alle 
functies en het design af volgens uw persoonlijke wensen en 
rituelen om optimaal te genieten, zonder compromis.

Zo investeert u in uw gezondheid en jarenlang plezier van u en uw 
dierbaren. En als u ooit onverhoopt uw woning verkoopt? Dan is een 
sauna of stoombad een absolute meerwaarde.
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Kies. Personaliseer. Geniet.
Wellness heeft voor iedereen een andere betekenis. 

Pure ontspanning, recuperatie van fysieke inspanningen of medische redenen. 
Wat het ook is, er zijn tal van mogelijkheden waarmee we u helpen om uw doel te 
bereiken. Wij bij Reindeer™ zorgen ervoor dat uw keuze vertaald wordt naar een 
prachtige, kwalitatieve ruimte die perfect aansluit bij uw persoonlijke wensen en 
beleving.
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Wat je kan 
verwachten 
van een 
realistische 
3D tekening. 
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Traditionele Finse sauna.
 
Bij een traditionele Finse sauna wordt de lucht in de ruimte verwarmd tot 80-100°C met een kachel. 
Desgewenst giet u water over de sauna stenen om kortstondig de luchtvochtigheid te verhogen. 

De hete lucht zorgt ervoor dat u gaat zweten. Door de warmte zetten de poriën zich open waardoor het 
vuil en de talg de huid makkelijker kan verlaten. De huid wordt als het ware van binnenuit gereinigd. 
Door de afwisseling van warm naar koud stimuleert u de bloedsomloop. Dit draagt bij tot een soepelere 
huid. 

Andere onderzoeken wijzen uit dat een regelmatig gebruik van de sauna uw nachtrust kan 
verbeteren. In een Finse sauna wordt er met twee of meerdere niveaus gewerkt om verschillende 
temperatuurzones te creëren. Hoe hoger u gaat zitten, hoe hoger de temperatuur. Een Finse sauna kan 
geheel naar wens gebouwd worden. Een traditionele robuuste look of hedendaagse strakke lijnen met 
raampartijen. U kiest.

Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek met Reindeer™ 
en ontdek alle mogelijkheden.

80° - 100°C 5 - 20%
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In een Finse sauna  
wordt er met twee  
of meerdere 
niveaus gewerkt  
om verschillende  
temperatuurzones  
te creëren.
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Infraroodsauna.
Bij een infraroodsauna gaan de infrarood elementen voor de warmte zorgen. In 
tegenstelling tot de lucht die opgewarmd wordt, zoals bij een traditionele Finse 
sauna, wordt er nu gewerkt met stralingswarmte. De infraroodstralers sturen 
elektromagnetische golven, die ook terug te vinden zijn in zonlicht. De temperatuur 
in een infraroodcabine ligt gevoelig lager dan bij een Finse sauna. Gemiddeld zit 
de temperatuur tussen 40-50°C.

Infraroodstralen kunnen we onderverdelen in 3 verschillende golflengtes: korte, 
middellange en lange golf. Hoe korter de golf, hoe meer energie en hoe dieper de 
straal in de huid doordringt. Wij werken standaard met Full Spectrum stralers die 
de drie golflengtes omvatten. Door alle golflengtes binnen 1 straler te combineren, 
haalt u het maximum uit uw infraroodsessies en kan u langer voor de straler 
blijven zitten.

Korte en middellange golven zorgen voor een therapeutisch effect op uw spieren 
en gewrichten. Ze zorgen voor een directe hitte in uw lichaam. De lange golven 
zorgen voor de opwarming van de bovenste huidlaag. Dit zorgt voor het uitermate 
behagelijke gevoel van geborgenheid. Met een infraroodsauna gaat u dus sneller 
zweten op lagere temperaturen omwille van de rechtstreekse opwarming van uw 
lichaam.

Wist u dat Full Spectrum infraroodstralers niet noodzakelijk in een gesloten ruimte 
geplaatst moeten worden? Doordat uw lichaam en niet de lucht opgewarmd 
wordt, kunnen Full Spectrum stralers in een open ruimte geplaatst worden. Denk 
maar aan een badkamer, een kleedkamer, enz.

16



Golflengte in nm

0  1000  2000  3000  4000  5000  6000  7000

Opperhuid

Lederhuid

Bindweefsel

17



Combi of hybride sauna.
Een combi sauna wordt ook wel hybride sauna genoemd. 
In één ruimte wordt een traditionele saunakachel gecombineerd met infraroodstralers. 
Dit geeft u de mogelijkheid om in een beperkte ruimte toch van beide werelden te genieten. U kan 
beiden onafhankelijk van elkaar gebruiken of combineren.

Zet de saunakachel op een lage temperatuur om in een aangename temperatuur te genieten van 
het behaaglijke effect van de Full Spectrum infraroodstralers. Of geniet tijdens de opwarmtijd van 
de traditionele kachel even van de infraroodstraling. 
Een combisauna is een populaire keuze voor vele mensen. Voor een kleine meerprijs t.o.v. de 
traditionele Finse sauna geniet men immers van zalige infraroodwarmte in dezelfde ruimte.

U kan natuurlijk ook opteren voor een traditionele saunakachel met ingebouwde verdamper. 
De slimme bediening zorgt voor een constante temperatuur en luchtvochtigheid. Dit soort 
saunakachels laat u toe zonder water op de stenen te gieten de vochtigheid in uw sauna 
automatisch te verhogen dankzij het ingebouwde waterreservoir. 
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Soft sauna.
Een soft sauna, natte sauna of bio-sauna maakt gebruik van lagere temperaturen en hogere lucht-
vochtigheid. In een soft sauna zijn de temperaturen doorgaans 50-60°C en de luchtvochtigheid 60-80%.  
De lucht voelt zachter en dus minder scherp aan dan bij een Finse sauna met hoge & droge temperaturen. 
De hoge luchtvochtigheid kan, al dan niet in combinatie met aroma’s, o.a. helpen bij een verkoudheid door 
de luchtwegen terug open te zetten.

Een soft sauna kan men op verschillende manieren bekomen. Kies voor een traditionele saunakachel met 
veel stenen. Hoe meer stenen, hoe langer water kan verdampt worden. Bij kleinere saunakachels, met 
minder stenen, kan men gebruik maken van waterkommen die op of tussen de stenen geplaatst worden.

Of kies voor ultiem gebruiksgemak met een automatische vernevelaar die boven de saunakachel geplaatst 
wordt. Zo kan u, hetzij automatisch of met een simpele druk op de knop, water over de saunastenen 
vernevelen. Dit systeem kan ook gecombineerd worden met een automatische aromadosering. Een 
combikachel is een saunakachel met geïntegreerd waterreservoir. Dankzij een slimme bediening wordt de 
temperatuur en luchtvochtigheid constant gehouden op een vooraf ingestelde waarde. 

Bij soft sauna’s adviseren we om uw banken en wanden te behandelen met een vochtafstotend product 
speciaal ontwikkeld voor sauna’s en op basis van natuurlijke ingrediënten. Ook is Canadese Ceder 
een uitermate geschikte houtsoort voor de wanden in een vochtige sauna. Hou wel rekening met de 
typerende geur van ceder als u graag met aromatherapie experimenteert. Hou voor dit type sauna 
rekening met de nodige luchtcirculatie. Wij adviseren u graag en vrijblijvend.
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Sauna onder 
de loep.
Een sauna bouwen is meer dan een houten 
constructie met een warmtebron. Er moet 
rekening gehouden met zowel esthetiek als 
met een aantal belangrijke basisprincipes 
zoals isolatie, ventilatie en duurzaamheid.  
 
Een juiste dimensionering van de warmtebron 
in functie van de constructie is van essentieel 
belang voor een efficiënte opwarming van de 
sauna. 

Reindeer™ sauna’s worden doordacht en 
met de meeste zorg gemaakt. We tonen u 
graag op de schets hiernaast enkele van onze 
bouwprincipes die bijdragen tot een goede 
sauna ervaring en veelal uniek aan  
een Reindeer™ sauna.
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Kachel

Bankafronding 
geperst verlijmd, en gefreesd.

Lage bank, zachtere 
temperaturen.

Hoge bank, intensere 
temperaturen.

Bankafscherming 
afneembaar voor onderhoud.

Dubbele sensoren, veilig 
en accuraat.

Rugleuning voor comfort.

Infraroodstraler

Verlichting: sfeer, spot of 
chromotherapie.

Ventilatie afvoer

Ventilatie toevoer

Slimme bediening
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Buitenbekleding naar keuze

Wandconstructie met 
6cm isolatie en aluminium 
dampscherm

Binnenbekleding naar keuze

Sokkelconstructie, optioneel 
met nivelleervoetjes en 
vochtbestendige plint
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Houtsoorten

Hemlock

Massieve planchetten*

Gefineerd hout
Western Red Cedar

* meer keuze op aanvraag / naargelang beschikbaarheid

Aspen Alder
App via bluetooth

App via wifi

Lokaal

BedieningTechniek

Finse sauna (kachel)

Infrarood

Combi sauna: Finse sauna + infrarood

Soft sauna (verdamper)
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Vloerplaat

Met vloerplaat

Zonder vloerplaat

Banken

Rond zwevend

Rond dicht

Rond + insprong 

Recht zwevend

Recht dicht

Recht + insprong

Verlichting

LED leuning en bank

LED leuning

LED bank

Spotjes

Sterrenhemel

Sfeerlamp LED
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Stoombad & spa.
In een stoombad of een hammam loopt de relatieve luchtvochtigheid op tot wel 100%.  
De temperatuur wordt gemiddeld ingesteld op 35-40°C. De effecten van een stoombad zijn 
gelijkaardig aan die van een sauna. Het werkt uiterst ontspannend en de warme stoom zet 
de huidporiën open en bevordert de doorbloeding van de huid.
Warme vochtige lucht verlicht de ademhaling en maakt verstopte luchtwegen tijdelijk vrij. 
In combinatie met aromatherapie draagt het bij tot meer ontspanning en verlichting van 
respiratoire klachten.

Uw stoomcabine kan in vrijwel alle maten en vormen geproduceerd worden. De constructie 
wordt vervaardigd uit grote blokken geëxtrudeerd polystyreen (XPS) die in de gewenste 
vorm worden uitgesneden. Koepeldaken, afgeronde banken en rugleuningen zijn makkelijk 
te verwezenlijken. 

De banken en wanden van uw hammam kunnen afgewerkt worden met (mozaïek)tegels, 
micro-mortel of tadelakt. De banken kunnen ook elektrisch verwarmd worden. Losstaand 
van de hammam zelf, kunnen elektrisch verwarmde banken als vrijstaand element een 
perfecte aanvulling zijn in iedere ontspanningsruimte. Voor spa- en wellnesscenters die 
hammam-behandelingen willen aanbieden, zijn voorverwarmde betegelde ligbanken op 
maat beschikbaar. 

Contacteer ons voor meer informatie.
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