
HOOFD- EN RUGGENSTEUNEN 
Art.nr.  Hoofdsteunen      Prijs 
FIS8845-B*  Sauna hoofdsteun met textielbespanning, inno-  €     39,35
   vatief design met hoge functionaliteit. Robuuste 
   volhouten steun met dikke textielbespanning. 
   Afm.: 25 x 9 x 6 cm. 
 
FIS1550-B*  Sauna hoofdsteun gemaakt van Fins espenhout  €     37,75 
   Stabiele constructie. Afm.: ca 31 cm lang, 35 cm  
   breed en 10 cm hoog aan achterzijde. 
 
BLHF401-B  4-punts sauna hoofdsteun van red cederhout.   €     69,23 
   De 4 flexibele schijven ondersteunen het hoofd 
   optimaal. 
BLHF402-B  4 punts stoombad hoofdsteun van wit kunststof. €     65,68 
   Ideaal voor Hammam en massage. 
 
 
   Hoofd-/ruggensteunen 
BLHF001-B  Sauna hoofdsteun, bijzonder aangenaam door  €   115,89
   de stoffen bespanning, de hangmat voor uw  
   hoofd; ook als ruggensteun te gebruiken. Gebogen  
   houten frame met afneembare (klittenband) was- 
   bare stoffen bespanning. Afm.: 45 x 40 x 20 cm. 
   
 
   Ruggensteunen       
FIS1555-B*  Sauna ruggensteun gemaakt van Fins espenhout  €     90,35 
   Zeer stabiel, geeft de rug een zeer aangename  
   steun voor een ontspannen zit. 
   Afm.: ca 40 cm breed, 37 cm hoog, 19,5 cm 
   diep aan onderzijde, 8 cm aan bovenzijde. 
 
 
 
 
FIS8420-B*  Ergo klassieke ruggensteun gemaakt van Abachi  €     57,25 
   hout, met ronde liggers. Afm. 40 x 37 cm. 
 
   *=zolang de voorraad strekt. 

 
 
 

HANDDOEKHAKEN EN BORSTEL 
   Handdoekhaken     
FIS8165-B*  Handdoekhouder van massief naaldhout met €       6,31 
   4 ophanghaken. Lengte ca 39 cm. 
 
   
   Saunaborstel       
FIS1512-B  Originele Finse berkenhouten saunaborstel met €     10,10 
   met borstel van paardenhaar en nylon. 
 
 

BADMAT 
Art.nr.  Badmat       Prijs  
BL10050-B  Badmat van populieren-/espenhout.   €     59,78 
   Makkelijk op te rollen voor het reinigen van de 
   vloer. Afm. 100 x 60 cm. 
BL10060-B  Idem, echter van rode elzenhout.   €     59,78 
    
 

SAUNA-ACCESSOIRES 

Advies verkoopprijzen per 15/03/2023 exclusief 21 % BTW. 



SAUNASTENEN 
Art.nr.  Saunastenen        Prijs 
FIS6990-B*  Saunastenen, doos met 20 kg. Zelfs bij schoksgewijze €     27,64 
   afkoeling van honderden graden, versplinteren deze  
   stenen niet.  
 
 
 

DEURGREPEN 
Art.nr.  Model deurgreep       Prijs 
FIS7320-B*  Saunadeur handgreep.      €     11,62 
FIS0110-B*  Sluitelement voor saunadeur.     €     21,81 
FIS0111-B*  Slotplaat voor sluitelement.      €     25,88 
 
 
 

VERDAMPERS 
Art.nr.  Saunakko         Prijs 
HD11004-B*  Aromavaasje voor de sauna-oven. Plaats de Saunakko €     15,49 
   tussen de ovenstenen en vul het potje met opgietwater  
   en geurconcentraat. Saunakko is gemaakt van spek- 
   steen uit Finland, ca 6 cm hoog, 50 ml inhoud. 
 
  
   Löylynhenki  
HD11001-B*  Deze sculptuur is een saunageest. Handgemaakt uit €     48,50 
   Fins speksteen. Plaats de geest op de sauna-oven en  
   giet wat water en geurconcentraat in zijn schoot.  
   Afm.: ca. 11 cm hoog en 8,5 cm diameter, 30 ml inhoud. 
 
 
   Löylyn Lähde 
HD11018-B*  Deze dampsteen is als luchtbevochtiger en geurdispen- €     51,06 
   ser te gebruiken en geeft een aangenamere, zachtere,  
   charismatische sauna atmosfeer. Afm.: ca 8,9 cm hoog, 
   11,8 cm diameter en 125 ml inhoud.   
 
 
   Dampstenen     
HD11009-B*  Originele Finse dampstenen uit speksteen.   €     23,85 
   Het bijzondere aan deze dampstenen zijn de uitholling- 
   en voor het opgietwater, die voor een aangename gelijk- 
    matige luchtvochtigheid in de sauna zorgen. De attrac- 
   tieve verpakking bevat 2 dampstenen. Stenen ca. 6 cm  
   hoog, totaalinhoud 4 x 20 ml. 
 
 
 

SAUNA ZANDLOPERS 
Art.nr.  Model zandloper       Prijs 
FIS0410-B*  Zandloper model 1 (linker 2), uit massief naaldhout  €     15,- 
   vervaardigd. Looptijd ca 15 minuten. Draaibaar. 
   Rood of groen zand. Afm.: 28 x 5 cm.  
 
FIS0420-B*  Zandloper model 2 (rechter), uit massief naaldhout   €     32,70
   vervaardigd. Looptijd ca 15 minuten. Draaibaar. 
   Wit zand. Afm.: 35 x 7 cm.  
 
   *=zolang de voorraad strekt. 

 
Ter informatie: zand is een natuurproduct. Elke zandkorrel is afzonderlijk gevormd. Daarom is het 
moeilijk een exacte looptijd van de zandlopers aan te geven. Toleranties tot wel 2 minuten zijn helaas 
niet te vermijden. Het kan voorkomen dat meerdere zandkorrels tegelijk de doorgang blokkeren. Licht 
tegen de zandloper kloppen om deze blokkade op te heffen. 

SAUNA-ACCESSOIRES 

Advies verkoopprijzen per 15/03/2023 exclusief 21 % BTW. 


