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Welkom bij Reindeer™. 
Al meer dan 10 jaar produceren we met trots wellness die tot de verbeelding spreekt. Naast ons maatwerk 
aanbod hebben we een Premium sauna collectie ontworpen met klassieke- en combisauna’s.  
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.

Een betrouwbare partner met jarenlange ervaring.

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
Reindeer™ 

te kiezen.

MADE IN BELGIUM
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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.

80° - 100°C 5 - 20%
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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.
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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™ Premium 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™ Premium 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

1

2
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Buitenbekleding

Wandconstructie met
6cm isolatie en  
aluminium dampscherm

Binnenbekleding
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indoor
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onze modellen
One Corner Front Cozy 



De One is wellicht onze meest ruimtelijke 
sauna. Hij bevat een volledige hoek in glas 
om een aangenaam ruimtelijk gevoel te 
creëren. De onderste bank wordt zonder 
bankafscherming geleverd om het ruimtelijke 
gevoel extra te benadrukken.  
Door zijn strakke lijnen, komt hij volledig tot 
zijn recht in de meest moderne interieurs.  
Hij is tevens gespiegeld verkrijgbaar.

One
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One

Grondplan

√ 2 buitenzijdes afgewerkt (voorkant & zijkant)
√ gespiegeld verkrijgbaar
√ variabele breedtes per 10cm

B 210 cm (220,230,240)

L 210 cm

Specificaties

Opties

Afmetingen*  L 210 cm x B 210/220/230/240 cm x H 210 cm
Wanden  Alder / Aspen / Thermo Aspen
Banken  2 st. in Abachi incl tussenscherm
Rugleuning  in Abachi tegen achterwand
Verlichting  wandverlichting
Glas   wand en deur in 8mm gehard helder glas
Kachel  9kW incl 20kg stenen & houten rail

• Infrarood Full Spectrum rugstralers
• Upgrade naar torenkachel met 80Kg stenen
• LED indirecte verlichting banken & rugleuning
• Vloer element
• Grijs of Brons glas
• Audio met Bluetooth module incl 2 speakers

* Afmetingen zijn bij benadering en kunnen lichtjes afwijken per realisatie
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De Corner accentueert de intimiteit van een 
echte traditionele Finse sauna. Door minder 
gebruik te maken van glas, krijg je een  
optimale stralingswarmte rondom. Omdat de 
deur op een schuine zijde geplaatst werd, 
kan hij praktisch overal geplaatst worden. 
De binnenruimte is royaal en heeft zelfs een 
retour op het hoogste niveau, zwevend boven 
de laagste bank om zo extra ruimte zodat je 
ook op de laagste bank voluit kan liggen.

Corner
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B 210 cm

L 210 cm

Corner

Specificaties

Opties

Afmetingen* L 210 cm x B 210 cm x H 210 cm
Wanden  Alder / Aspen / Thermo Aspen
Banken  2 st. in Abachi incl tussenscherm
Rugleuning  in Abachi tegen achterwand
Verlichting  wandverlichting
Glas   wand en deur in 8mm gehard helder glas
Kachel  9kW incl 20kg stenen & houten rail

• Infrarood Full Spectrum rugstralers
• Upgrade naar torenkachel met 80Kg stenen
• LED indirecte verlichting banken & rugleuning
• Vloer element
• Grijs of Brons glas
• Audio met Bluetooth module incl 2 speakers

Grondplan

√ 3 buitenzijdes afgewerkt (deur & 2x zijkant)
√ gespiegeld verkrijgbaar

* Afmetingen zijn bij benadering en kunnen lichtjes afwijken per realisatie
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Bij De Front staat symmetrie centraal.  
Een mooie strakke sauna met volledig glazen 
voorzijde. De onderste bank wordt zonder 
bankafscherming geleverd om het ruimtelijke 
gevoel extra te benadrukken. De centrale 
deur geeft een vlotte toegang tot de sauna. 
Het resultaat is een mooie moderne sauna 
die zelfs ongebruikt, gezien mag worden.

Front
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B 210 cm (220,230,240)

L 186 cm

Front

Specificaties

Opties

Afmetingen* L 186 cm x B 210/220/230/240 cm x H 210 cm
Wanden  Alder / Aspen / Thermo Aspen
Banken  2 st. in Abachi incl tussenscherm
Rugleuning  in Abachi tegen achterwand
Verlichting  wandverlichting
Glas   wand en deur in 8mm gehard helder glas
Kachel  9kW incl 20kg stenen & houten rail

• Infrarood Full Spectrum rugstralers
• Upgrade naar torenkachel met 80Kg stenen
• LED indirecte verlichting banken & rugleuning
• Vloer element
• Grijs of Brons glas
• Audio met Bluetooth module incl 2 speakers

Grondplan

√ 2 buitenzijdes afgewerkt (2x zijkant)
√ gespiegeld verkrijgbaar
√ variabele breedtes per 10cm

* Afmetingen zijn bij benadering en kunnen lichtjes afwijken per realisatie
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De Cozy accentueert de intimiteit van  
een echte traditionele Finse sauna.  
Door minder gebruik te maken van glas, krijg 
je een optimale stralingswarmte rondom. 
De deur werd hier centraal geplaatst, om zo 
ruimte te maken voor meer banken. Hierdoor 
is de binnenruimte royaal en er is zelfs plaats 
voor een retour op het hoogste niveau. Deze 
zweeft boven de laagste bank zodat je ook 
daar voluit kan liggen.

Cozy
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B 210 cm

L 210 cm

Cozy

Specificaties

Opties

Afmetingen*  L 210 cm x B 210 cm x H 210 cm
Wanden  Alder / Aspen / Thermo Aspen
Banken  2 st. in Abachi incl tussenscherm
Rugleuning  in Abachi tegen achterwand
Verlichting  wandverlichting
Glas   wand en deur in 8mm gehard helder glas
Kachel  9kW incl 20kg stenen & houten rail

• Infrarood Full Spectrum rugstralers
• Upgrade naar torenkachel met 80Kg stenen
• LED indirecte verlichting banken & rugleuning
• Vloer element
• Grijs of Brons glas
• Audio met Bluetooth module incl 2 speakers

Grondplan

√ 3 buitenzijdes afgewerkt (voorkant & 2x zijkant)
√ gespiegeld verkrijgbaar

* Afmetingen zijn bij benadering en kunnen lichtjes afwijken per realisatie
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informatie
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Houtsoorten
Alder
Door zijn eigenschappen is Alder hout bijzonder geschikt 
voor het bouwen van sauna’s. Deze houtsoort laat zich 
prima bewerken en wordt door zijn goede kwaliteit vaak 
gebruikt in luxueuze sauna’s. 
 
Aspen
De wanden zijn bekleed met hoogwaardige Espenhout. 
Een lichte en frisse houtsoort met een uitstekende 
warmtereflectie. Het behoudt langdurig zijn lichte tint en 
verkleurt lichtjes in de loop der jaren. Het hout is harsvrij. 
 
Thermo Aspen
Deze thermo-Aspen balken zijn een milieuvriendelijk 
alternatief voor tropisch hardhout. Door een verhittings-
proces wordt het hout ongevoelig voor vocht, temperatuur 
en schimmels. Kortom: ideaal saunahout. 

Abachi
De banken, rugleuning en optionele vloerplaat zijn 
gemaakt van Abachi hout. Abachi is een zachte  
luxueuze houtsoort die weinig warmte bijhoudt en 
bijgevolg minder warm aanvoelt in de sauna.  
Het splintert niet en laat zich makkelijk behandelen.

Alder

Aspen

Abachi

Thermo Aspen

Verlichting
Elke sauna wordt standaard voorzien met LED 
wandlampen. Met een laag verbruik creëert u een 
rustige sfeer om volledig tot rust te komen.

SfeerverlichtingKachel
Elke sauna wordt standaard voorzien van een 
traditionele, Finse saunakachel. Stel de gewenste 
temperatuur in en geniet. Om een droge sauna te 
bekomen stelt u een hoge temperatuur in en giet 
u beperkt water op. Omgekeerd doet u om een 
vochtigere sauna te bekomen, door een lagere 
temperatuur in te stellen en vaker op te gieten. 
Optioneel kan u een kachel met een grotere 
steenmassa kiezen om meer stoom te bekomen.

Finse sauna 
(kachel)

Slimme 
bediening

Bediening
De sauna wordt aangestuurd door een slimme 
en intuïtieve bediening. Met een druk op de 
aanraakgevoelige toetsen stelt u de gewenste 
temperatuur in. U kan kiezen hoelang de sauna 
aan blijft en hoelang vooraf de cabine begint op te 
warmen.
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opties

Infraroodstraler 
Full Spectrum infrarood straler met Philips ® Vitae 
lamp met Nextrema ® glasfilter, incl. bediening.
De verdeling van de golflengtes zijn A 24%, B 55%, 
C21%. 

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.
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Torenkachel
 
Upgrade uw sauna ervaring met een 
torenkachel. Deze vrijstaande kachel 
heef een steenmassa van 80Kg voor 
uitgebreidere opgietsessies. Voor de 
vochtige sauna fanaat is deze optie 
een absolute aanrader.

Vloerplaat
Een vloerplaat zorgt voor extra veiligheid wanneer 
u met natte voeten in of uit de sauna stapt. De 
vloerplaat is uit Abachi hout vervaardigd, net zoals 
de banken en rugleuning.

Bluetooth audio
Audio systeem met 2 saunabestendige speakers en 
Bluetooth module. De muziek- en volumebesturing 
gebeurt in de sauna dankzij een hittebestendig 
paneeltje.

Glas
 
Elke sauna wordt standaard met helder 8mm 
gehard glas geleverd. Optioneel kan u kiezen voor 
grijs of brons getint glas. Donkerder glas heeft 
een spiegelend effect wanneer het in de sauna 
donkerder is dan buiten de sauna waardoor het 
een meer geborgen gevoel creëert.

Helder
( standaard )

Grijs 
( optie )

Brons 
( optie )

LED pack
RGB LED dimbare verlichting onder de banken en boven 
de rugleuning. Kies uw favoriete kleur en intensiteit met 
de meegeleverde afstandsbediening.
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MADE IN BELGIUM

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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outdoor



Valero 
De Valero is een luxueuze buitensauna met een 
breed panoramisch zicht om nog dichter bij de natuur 
te staan. Een thermisch behandelde buitenbekleding 
maakt van deze sauna een duurzame oase van rust. 
De zwarte accenten geven deze sauna een moderne 
toets en gefumeerd glas zorgt voor een intieme sfeer. 
 
De sfeer wordt binnenin doorgetrokken met indirecte 
LED verlichting. Voor praktische redenen, zoals 
onderhoud, is de sauna tevens voorzien van plafond 
spots die voor extra verlichting zorgen. 

Banken en rugleuning zijn vervaardigd uit Abachi 
hout. Een kwalitatieve houtsoort die zeer zacht 
aanvoelt, niet splintert en bovendien weinig warmte 
bijhoudt. De perfecte keuze voor elke sauna.
Wanden zijn met Alder bekleed. Alder is een 
vochtbestendige houtsoort met een oranjerode kleur 
en mooie nerfstructuur. 

De Valero is standaard uitgerust met een elektrische 
sauna kachel en is optioneel verkrijgbaar met een 
houtkachel. Een vlonder en buitendouche behoren 
ook tot de opties.



Torenkachel
 
Deze vrijstaande kachel heef een 
steenmassa van 80kg voor uitgebreidere 
opgietsessies. Voor de vochtige sauna 
fanaat is deze optie een absolute 
aanrader.

LED pack
RGB LED dimbare verlichting onder de banken en boven 
de rugleuning. Kies uw favoriete kleur en intensiteit met 
de meegeleverde afstandsbediening.



B 218 cm

L 227 cm

Valero

Specificaties

Opties

Afmetingen*  L 227 cm x B 218cm x H 255 cm
Wanden  binnen: Alder / buiten: Thermo Pine
Banken  2 st. in Abachi incl tussenscherm
Rugleuning  in Abachi tegen achterwand
Verlichting  LED spot + multicolor LED-strips
Glas   wand en deur in 8mm gehard grijs glas
Kachel  Eletrisch 9kW incl 80kg stenen

• Houtkachel
• Buitendouche
• Houten vlonder
• Wifi module voor elektrische kachel

Grondplan

√ panoramisch zicht
√ verkrijgbaar met elektrische of houtkachel
√ vergrendelbare deur

* Afmetingen zijn bij benadering en kunnen lichtjes afwijken per realisatie
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Volg ons op: /reindeersaunas /reindeersaunas


