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Wellness thuis tussen de eigen vier muren! Wie heeft daar nu nog nooit van gedroomd?! Men heeft daarvoor niet alleen de juiste producten en professioneel advies nodig om een badkamer – ook al is die nog zo klein – om te vormen
tot een persoonlijke oase van ontspanning.
De douche staat ongetwijfeld centraal in de planning. Met een geïntegreerde zitbank zet men de eerste stap in de
richting van een luxedouche. Zitbankverwarming, warm licht en harmonieus geluid zorgen voor extra comfort. En mag
het nog wat meer zijn? Uitgerust met de juiste stoomtechniek kunt u uw douche ook als stoombad gebruiken. Versterk uw
immuunsysteem en geniet van weldadige ontspanning, alleen of met z’n tweeën.
LUX ELEMENTS ® -SPA CAB vervult alle wensen. Aan u de keuze!

Dromernealiseren

dankzij multifunctioneel bouwmateriaal

Hoe uw wellnessoase er uiteindelijk ook mag uitzien, om ze van in het begin zorgeloos te kunnen gebruiken en er lang
geniet van te hebben, moet u bijzondere aandacht schenken aan een vochtongevoelige ondergrond..
De hardschuimelementen van LUX ELEMENTS beschikken over alle nuttige materiaaleigenschappen voor natte en vochtige
zones. Ze bewijzen zich al tientallen jaren lang in badkamers en wellnesscomplexen over de hele wereld. Het minerale
oppervlak biedt de beste hechting voor tegels en pleister.
Voor u betekent dat: veel ruimte voor uw persoonlijke wensen!

milieuvriendelijk

gecontroleerde
kwaliteit

licht

watervast

moeilijk
ontvlambaar

warmteisolerend

schimmelresistent

grote verscheidenheid aan designs

alternatieve
oppervlakken

kostenbesparend
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Ruimte voor W

Het systeem LUX ELEMENTS®-SPA CAB is geschikt voor iedere inbouwsituatie.
Het biedt keuze bij de grondvorm, afmetingen, uitrusting en techniek.

 Negen modellen in drie grondvormen voor één tot twee personen
 Standaardmaten individueel te vergroten
 Gebruik als douche of stoomdouche
 Deuren en afzonderlijke wandelementen van glas,
in edele metalen profielen gevat, donkergrijs metallic
 Inclusief douchebank, ook met verwarming
 Inclusief praktische en decoratieve nis, ook met lichtlijst

De cabines bestaan in de grondvormen “vijfhoekig”,
“vierkant” en “rechthoekig”.
Niet alleen de grootte van de ruimte is doorslaggevend
voor de keuze. Ook het totaalconcept van de ruimte en
de plaats van aangrenzende elementen heeft invloed op
de vorm van de spadouche.

Grondvormen:

vijfhoekig

vierkant

rechthoekig

Grote idenheid
versche voor iedere situatie
Ruimtes zijn al even verschillend als de wensen van de mensen.
Om alle eisen te vervullen, bestaat LUX ELEMENTS®-SPA CAB uit
negen verschillende standaardcabinemodellen. De verschillen zitten
in de vorm, de grootte, het maximumaantal personen en het aandeel
glaselementen. Zo vindt u precies de spadouche die bij u past!

Cabinemodellen
CAB-F

vijfhoekig

CAB-R

zonder

met

glazen front

glazen front

rechthoekig

zonder

met

glazen front

glazen front

CAB-Q

vierkant

zonder

met

glazen front

glazen front

Materiaalaandeel:

Hardschuim

Glas

Metaal

Voor een aantrekkelijker uitzicht kan met een blind van hardschuimelementen
een naadloze overgang tussen het plafond van de cabine en de ruimte worden
gecreëerd. Hierdoor verdwijnen niet alleen kabels en leidingen uit het zicht, maar
wordt ook het schoonmaken gemakkelijker.

LUX ELEMENTS®-SPA CAB-F
Met of zonder glazen front

Twee varianten,
met glazen deur inclusief greepstang
Type wand: gesloten wanden
voor vrije vormgeving
Type combi: gesloten wanden gecombineerd met wandelement van glas
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LUX ELEMENTS®-SPA
CAB-F 1400 ...

vijfhoekig

 Vijfhoekige grondvorm met een zitbank
 Geschikt voor kleine ruimtes
 Voor één tot twee personen
 Individueel design
door oppervlak met tegels of pleister

 Flexibele maat
door traploze vergroting

Afmetingen

Voorbeeldplattegrond

Maten in mm

Zitbank, nis en installatiepaneel voor armaturen
behoren tot de basisuitrusting.

765

1250

8

89

82

9

800

Installatiepaneel
voor armaturen

275

500

Nis

Zitbank

315
350

1400

2200

Deur hoogte 2000

450

Zithoogte

320

140

1400

765

Modelvarianten

Individuele maataanpassing

Eén grondvorm – verschillende varianten. De modellen onder-

Wilt u de douche exact aan uw ruimtelijke situa-

scheiden zich door de draairichting van de deur en de plaats van

tie aanpassen? Geen probleem: het grondvlak

zitbank en installaties.

kan aan één of beide kanten traploos worden
vergroot tot telkens 300 mm.

Deuraanslag rechts
Zitbank rechts
Installaties links

Grondvlak
1400 x 1400

Deuraanslag links
Zitbank rechts
Installaties links

max.
300
max. lengte 1700
Deuraanslag rechts
Zitbank links
Installaties rechts

Deuraanslag links
Zitbank links
Installaties rechts

max. breedte 1700

max.
300
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LUX ELEMENTS®-SPA
CAB-F GF 1400 ...

vijfhoekig

 Vijfhoekige grondvorm met een zitbank
 Geschikt voor kleine ruimtes
 Voor één tot twee personen
 Individueel design
door oppervlak met tegels of pleister

 Inclusief wandelement van glas
 Flexibele maat
door traploze vergroting

Afmetingen

Voorbeeldplattegrond

Maten in mm

Zitbank, nis en installatiepaneel voor armaturen
behoren tot de basisuitrusting.

765

500

Nis

Zitbank

315

1250

181

8

89

82

9

800

Installatiepaneel
voor armaturen

275

350

1400

2200

Deur hoogte 2000

Zithoogte
450

320

140

1400

584

Modelvarianten

Individuele maataanpassing

Eén grondvorm – verschillende varianten. De modellen onder-

Wilt u de douche exact aan uw ruimtelijke situa-

scheiden zich door de draairichting van de deur en de plaats van

tie aanpassen? Geen probleem: het grondvlak

zitbank en installaties.

kan aan één of beide kanten traploos worden
vergroot tot telkens 300 mm.

Deuraanslag rechts
Zitbank rechts
Installaties links

Grondvlak
1400 x 1400

Deuraanslag links
Zitbank links
Installaties rechts

max.
300
max. lengte 1700

max. breedte 1700

max.
300

LUX ELEMENTS®-SPA CAB-Q
Met of zonder glazen front

Twee varianten,
met glazen deur inclusief greepstang
Type wand: gesloten wanden
voor vrije vormgeving
Type combi: gesloten wanden gecombineerd met wandelement van glas

t
n
a
k
r
e
i
v

l
ee
s
r
e
v
i
Un
Type wand

LUX ELEMENTS®-SPA
CAB-Q 1400 ...

vierkant

 Vierkante grondvorm met een zitbank
 Kan overal in de ruimte worden geïntegreerd
 Voor één tot twee personen
 Individueel design
door oppervlak met tegels of pleister

 Flexibele maat
door traploze vergroting

Afmetingen

Voorbeeldplattegrond

Maten in mm

Zitbank, nis en installatiepaneel voor armaturen
behoren tot de basisuitrusting.

800

315
350
275

Installatiepaneel
voor armaturen

800
375

320

Nis

Zitbank

1250

1400

2200

Deur hoogte 2000

500

140

1400

225

Modelvarianten

Individuele maataanpassing

Eén grondvorm – verschillende varianten. De modellen onder-

Wilt u de douche exact aan uw ruimtelijke situa-

scheiden zich door de draairichting van de deur en de plaats van

tie aanpassen? Geen probleem: het grondvlak

de installaties.

kan aan één of beide kanten traploos worden
vergroot tot telkens 300 mm.

Deuraanslag rechts
Zitbank tegenover de deur
Installaties links

Deuraanslag links
Zitbank tegenover de deur
Installaties links

Grondvlak
1400 x 1400

max. 300
max. lengte 1700

Deuraanslag rechts
Zitbank tegenover de deur
Installaties rechts

Deuraanslag links
Zitbank tegenover de deur
Installaties rechts

max. breedte 1700

max.
300
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Type combi

LUX ELEMENTS®-SPA
CAB-Q GF 1400 ...

vierkant

 Vierkante grondvorm met een zitbank
 Kan overal in de ruimte worden geïntegreerd
 Voor één tot twee personen
 Individueel design
door oppervlak met tegels of pleister

 Inclusief wandelementen van glas over hoek
 Flexibele maat
door traploze vergroting

Afmetingen

Voorbeeldplattegrond

Maten in mm

Zitbank, nis en installatiepaneel voor armaturen
behoren tot de basisuitrusting.

800

315
350
275

600

800

Installatiepaneel
voor armaturen

1250

375

320

Nis

500

800

Zitbank

1400

2200

Zithoogte
450

Deur hoogte 2000

140

1400

225

Modelvarianten

Individuele maataanpassing

Eén grondvorm – verschillende varianten. De modellen onder-

Wilt u de douche exact aan uw ruimtelijke situa-

scheiden zich door de draairichting van de deur en de plaats van

tie aanpassen? Geen probleem: het grondvlak

de installaties.

kan aan één of beide kanten traploos worden
vergroot tot telkens 300 mm.

Grondvlak
1400 x 1400
Deuraanslag rechts
Zitbank tegenover de deur
Installaties rechts

Deuraanslag links
Zitbank tegenover de deur
Installaties links

max. 300
max. lengte 1700

max. breedte 1700

max.
300

LUX ELEMENTS®-SPA CAB-R
Met of zonder glazen front

Twee varianten, in twee cabinedieptes,
met glazen deur inclusief greepstang
Type wand: gesloten wanden
voor vrije vormgeving
Type combi: gesloten wanden gecombineerd met wandelement(en) van glas
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SlankType wand

LUX ELEMENTS®-SPA
CAB-R 1780/950 ...

rechthoekig

 Rechthoekige grondvorm met een zitbank
 Plaatsbesparend, zeer smal
 Voor één persoon
 Individueel design
door oppervlak met tegels of pleister

 Flexibele maat
door traploze vergroting

Afmetingen

Voorbeeldplattegrond

Maten in mm

Zitbank, nis en installatiepaneel voor armaturen behoren tot de
basisuitrusting.

350

505

320

140

2200

Nis

Zitbank
500

1180

375

950

800

Installatiepaneel
voor armaturen

Zithoogte
450

Deur hoogte 2000

465

800

605

Modelvarianten

Individuele maataanpassing

Eén grondvorm – verschillende varianten. De modellen onder-

Wilt u de douche exact aan uw ruimtelijke situatie aan-

scheiden zich door de draairichting van de deur en de plaats van

passen? Geen probleem: het grondvlak kan aan één of

de zitbank.

beide kanten traploos worden vergroot tot telkens 300 mm.

max.
300

Grondvlak
1780 x 950
Deuraanslag rechts
Zitbank rechts

Deuraanslag links
Zitbank rechts

Installaties
tegenover de deur

Installaties
tegenover de deur

max. 300
max. lengte 2080

Deuraanslag rechts
Zitbank links

Deuraanslag links
Zitbank links

Installaties
tegenover de deur

Installaties
tegenover de deur

max. breedte 1250

1780

SlankType combi

LUX ELEMENTS®-SPA
CAB-R GF 1780/950 ...

rechthoekig

 Rechthoekige grondvorm met een zitbank
 Plaatsbesparend, zeer smal
 Voor één persoon
 Individueel design
door oppervlak met tegels of pleister

 Inclusief wandelementen van glas over hoek
 Flexibele maat
door traploze vergroting

Afmetingen

Voorbeeldplattegrond

Maten in mm

Zitbank, nis en installatiepaneel voor armaturen behoren tot de
basisuitrusting.

350

505

320

140

Nis
350
600

1180

375

Zitbank

950

Installatiepaneel
voor armaturen
800

2200

Zithoogte
450

Deur hoogte 2000

465

500

800

605

Modelvarianten

Individuele maataanpassing

Eén grondvorm – verschillende varianten. De modellen onder-

Wilt u de douche exact aan uw ruimtelijke situatie aan-

scheiden zich door de draairichting van de deur en de plaats van

passen? Geen probleem: het grondvlak kan aan één of

de zitbank.

beide kanten traploos worden vergroot tot telkens 300 mm.

max.
300

Grondvlak
1780 x 950
Deuraanslag rechts
Zitbank rechts

Deuraanslag links
Zitbank links

Installaties
tegenover de deur

Installaties
tegenover de deur

max. 300
max. lengte 2080

max. breedte 1250

1780
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LUX ELEMENTS®-SPA
CAB-R 1780/1250 ...

rechthoekig

 Rechthoekige grondvorm met een zitbank
 Ruime afmetingen
 Voor één tot twee personen
 Individueel design
door oppervlak met tegels of pleister

 Flexibele maat
door traploze vergroting

Afmetingen

Voorbeeldplattegrond

Maten in mm

Zitbank, nis en installatiepaneel voor armaturen behoren tot de
basisuitrusting.

1150

Zitbank

430

1130

1250

Nis

Installatiepaneel
voor armaturen

320
170
270

350

2200

zithoogte
450

Deur hoogte 2000

140

1780

500

800

550

Modelvarianten

Individuele maataanpassing

Eén grondvorm – verschillende varianten. De modellen onder-

Wilt u de douche exact aan uw ruimtelijke situatie aan-

scheiden zich door de draairichting van de deur en de plaats van

passen? Geen probleem: het grondvlak kan aan één of

zitbank en installaties.

beide kanten traploos worden vergroot tot telkens 300 mm.

Deuraanslag rechts
Zitbank rechts
Installaties links

Grondvlak
1780 x 1250

Deuraanslag links
Zitbank rechts
Installaties links

max. 300
max. lengte 2080
Deuraanslag rechts
Zitbank links
Installaties rechts

Deuraanslag links
Zitbank links
Installaties rechts

max. breedte 1550

max.
300
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LUX ELEMENTS®-SPA
CAB-R-GF 1780/1250 ...

rechthoekig

 Rechthoekige grondvorm met een zitbank
 Ruime afmetingen
 Voor één tot twee personen
 Individueel design
door oppervlak met tegels of pleister

 Inclusief wandelementen van glas
 Flexibele maat
door traploze vergroting

Afmetingen

Voorbeeldplattegrond

Maten in mm

Zitbank, nis en installatiepaneel voor armaturen behoren tot de
basisuitrusting.

1150

Installatiepaneel
voor armaturen

100

Zitbank

330

1130

1250

Nis

320
170
270

350

2200

Zithoogte
450

Deur hoogte 2000

140

1780

500

800

550

Modelvarianten

Individuele maataanpassing

Eén grondvorm – verschillende varianten. De modellen onder-

Wilt u de douche exact aan uw ruimtelijke situatie aan-

scheiden zich door de draairichting van de deur en de plaats van

passen? Geen probleem: het grondvlak kan aan één of

zitbank en installaties.

beide kanten traploos worden vergroot tot telkens 300 mm.

Deuraanslag rechts
Zitbank rechts
Installaties links

Grondvlak
1780 x 1250

Deuraanslag links
Zitbank links
Installaties rechts

max. 300
max. lengte 2080

max. breedte 1550

max.
300

LUX ELEMENTS®-SPA CAB-R
Met twee zitbanken

Met glazen deur inclusief
greepstang en gesloten wanden
voor vrije vormgeving
Binneninrichting: twee tegenoverstaande zitbanken
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Twee zitbanken

LUX ELEMENTS®-SPA
CAB-R 2000/950 ...

rechthoekig

 Rechthoekige grondvorm met twee zitbanken
 Voor twee personen
 Individueel design
door oppervlak met tegels of pleister

 Flexibele maat
door traploze vergroting

Afmetingen

Voorbeeldplattegrond

Maten in mm

Zitbanken, nissen en installatiepaneel voor armaturen behoren tot de

140

320

365

350

365

2200

Nis

320

140

Nis

50

Zitbank

Zitbank

500

900

500

600

800

600

950

800

Installatiepaneel
voor armaturen

Zithoogte
450

Deur hoogte 2000

100

basisuitrusting.

2000

Modelvarianten

Individuele maataanpassing

Eén grondvorm – verschillende varianten. De modellen onder-

Wilt u de douche exact aan uw ruimtelijke situatie aanpassen?

scheiden zich door de draairichting van de deur.

Geen probleem: het grondvlak kan aan één of beide kanten

Grondvlak
2000 x 950
Deuraanslag rechts

Deuraanslag links

Installaties
tegenover de deur

Installaties
tegenover de deur
max. 300
max. lengte 2300

max.
300

max. breedte 1250

traploos worden vergroot tot telkens 300 mm.

Individuele extra’s
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Standaardrooster

Vindt u een exclusief uitzicht belangrijk? Kies dan een
douchebodem van hardschuimmateriaal. Hiermee creëert
u de perfecte ondergrond voor tegels die individueel aan
het badkamerdesign kunnen worden aangepast.
Bij het afvoersysteem is er keuze tussen zes decoratieve designroosters. Als standaardversie, betegelbare variant of met patroon van geometrisch tot
mediterraan, met het rooster plaatst u een speciaal
accent in uw douche.
Designrooster „ANGOLO”

Designrooster „CUBE”

Designrooster „LUMEN”

Designrooster „MARE”

Designrooster „VARI”

Individuele extra’s
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Geluid heeft rechtstreeks invloed op ons gemoed.
Het spectrum gaat van opwekkend tot ontspannend.
Om deze effecten ook in de douche te kunnen
ervaren, bestaan er verschillende audiosystemen
voor natte zones. Stap ’s morgens onder de douche
met uw lievelingsliedjes of sluit de dag af met
chill-outmuziek.

Als uw spadouche van stoomtechniek voorzien is,
kunt u nog meer relaxen.
Populaire soundcoulissen voor een ontspannend
stoombad zijn bijvoorbeeld het gelijkmatig ruisen
van de zee of het trillen van klankschalen.
Uw professionele planner gaat op uw
wensen in. Laat u adviseren.

Individuele extra’s
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Licht heeft veel functies en facetten. Het is niet
alleen levensbelangrijk, maar beïnvloedt onze
stemming en het organisme. In spa’s wordt licht
in combinatie met kleuren graag benut voor
therapeutische doeleinden. Het is bovendien het
perfecte middel om een weldadige sfeer te creëren.

Ook een spadouche profiteert van geïntegreerde
lichtbronnen. Met dimbare plafondspots kan de
ruimte volledig worden verlicht.

Uw professionele planner helpt u bij uw keuze.
Laat u adviseren.

Foto: WDT

Wenst u onopvallende lichtaccenten? Dan zijn ledlichtlijsten in nissen precies wat u zoekt.

Individuele extra’s
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De mens kan niet zonder warmte.
Ze bevordert de gezondheid in menig opzicht:
stramme spieren worden losgemaakt, de doorbloeding wordt gestimuleerd en pijn wordt verlicht.
Ze geeft het lichaam ook meer flexibiliteit.

Warmte is het middel om stress te verminderen.
Ze doet lichaam en geest ontspannen.
Benut dit effect ook in uw spadouche.
De mogelijkheden zijn talrijk.
Verwarmde zitbanken zijn er één van.
Uw professionele planner kent alle opties.
Laat u adviseren.

Individuele extra’s
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Waterdamp is een vanouds beproefd geneesmiddel. Tijdens stoombaden kan het menselijke lichaam
voorzichtig ontslakken. Gemiddelde temperaturen
rond 45 graden zorgen er in combinatie met een
zeer hoge luchtvochtigheid voor dat de poriën opengaan en de ademhalingswegen worden gereinigd.
Wie regelmatig van een stoombad geniet, versterkt
zijn afweer en voorkomt ziektes.

In een spadouche is dit met de juiste
stoomtechniek ook thuis mogelijk.
Hierdoor kunt u zich in uw privéstoombad naar
believen ontspannen en uw gezondheid
bevorderen, wanneer u maar wil.
Uw professionele planner helpt bij de
technische realisatie. Laat u adviseren.
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Ov Cabinemodellen
Materiaalaandeel:
Hardschuim
Glas
Metaal

Eigenschappen

LUX ELEMENTS®-SPA CAB-F

LUX ELEMENTS®-SPA CAB-Q

vijfhoekig

vierkant

geschikt voor 1–2 personen

geschikt voor 1–2 personen

Grondvorm

Aantal personen

Grondvlak
Glazen front

1400 x 1400 mm

1400 x 1400 mm

max. te vergroten tot 1700 x 1700 mm

max. te vergroten tot 1700 x 1700 mm

zonder glazen front

met glazen front

zonder glazen front

met glazen front

A

A

A

A

C

C

B

C

Modelvarianten

A

C

B

Positie:
A
B
C

= Zitbank
= Door
= Installaties

C

A

A

B

C
B

B

A

A

C

C
B

B

A

B

A

C

C

B

C
B

A

B

C
B

LUX ELEMENTS®-SPA CAB-R

rechthoekig

geschikt voor 1 person

geschikt voor 1–2 personen

1780 x 950 mm

1780 x 1250 mm

2000 x 950 mm

max. te vergroten tot 2080 x 1250 mm

max. te vergroten tot 2080 x 1550 mm

max. te vergroten tot 2300 x 1250 mm

zonder glazen front

met glazen front

C

C
A

B

C

zonder glazen front

met glazen front

zonder glazen front
C

A

B

C

A

C

B

A

A

B

C

B

A

B

A

B

A

A

C
B

A

C

C

C

A
B

A

C
B

B

A

A

B

C

C

B

geschikt voor 2 personen

A

B

A
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In voor uw badkamerplanning
Iedere ruimte is uniek. De verschillen bestaan al in de grondvorm: vierkant, rechthoekig, smal, hoekig, met nis of erker.
Ook de plaats en positie van ramen en deuren is individueel verschillend.
Opdat u voor iedere ruimtelijke situatie een bijpassende spadouche zou vinden, zijn de modellen zodanig geconcipieerd
dat ze alle mogelijkheden bestrijken. Wilt u bijvoorbeeld een hoek gelijkwerken of een nis opvullen? Of wilt u dat uw
douche centraal staat in het midden van de ruimte?

Ruimte: Vierkant

Ruimte: R−vorm

Ruimte: Langgerekt

Plaatsingsvoorbeelden

Plaatsingsvoorbeelden

Plaatsingsvoorbeelden

Met LUX ELEMENTS®-SPA CAB vindt u de juiste oplossing!
De exacte aanpassing gebeurt via de traploze vergroting tot 300 mm aan één of beide kanten.
Hou rekening met het volgende:
Het inbouwen van een spadouche is nauwkeurig planningswerk waarbij met veel details rekening moet worden gehouden,
zoals bijvoorbeeld bestaande water- en elektriciteitsleidingen. Laat u door uw professionele planner adviseren.

Ruimte: L−vorm

Ruimte: T−vorm

Ruimte: S−vorm

Plaatsingsvoorbeelden

Plaatsingsvoorbeelden

Plaatsingsvoorbeelden
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wordt realiteit

 Verschillende grondvormen voor één tot twee personen
 Individuele plaatsing:
vrijstaand, vóór de wand, in een hoek van de ruimte of nis

 Aanpasbaar aan de ruimtelijke situatie
door traploze vergroting

 Vrije keuze van de technische componenten
 Verschillende inzetmogelijkheden:
met stoomgenerator ook bruikbaar als stoombad

 Individuele vormgeving met tegels en pleister naar wens
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mijn LUX ELEMENTS partnerhandelaar:

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen
Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
Fax +49 (0) 21 71/72 12-10
E-Mail info@luxelements.de
Web www.luxelements.com
F

LUX ELEMENTS S.A.S
ZI-31, rue d’Ensisheim
F - 68190 Ungersheim
Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27
E-Mail info@luxelements.fr
Web www.luxelements.fr

