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INFRAROODSAUNA’S
SAUNAS INFRAROUGES

De prijzen en indicaties vermeldt in deze brochure zijn steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of vergissingen.
Les prix et les indications indiqués dans cette brochure sont toujours soumis à des erreurs éventuelles.



• maigrir

• acné

• eczéma 

• psoriasis

• stress

• fatigue

• désintoxication

• fibromyalgie

• immunité

• insomnie

• mal au dos

• arthrose

• acidification

• rhumatisme

• afvallen

• acne 

• eczeem 

• psoriasis

• stress

• vermoeidheid

• ontgifting

• fibromyalgie

• immuniteit

• slapeloosheid

• rugpijn

• artrose

• verzuring

• reuma

INFRAROODSAUNA’S
SAUNAS INFRAROUGES

De prijzen en indicaties vermeldt in deze brochure zijn steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of vergissingen.
Les prix et les indications indiqués dans cette brochure sont toujours soumis à des erreurs éventuelles.



WAT IS EEN INFRAROODSAUNA?

Iedereen kent de infraroodlampen die gebruikt worden 
voor het behandelen van bijvoorbeeld stramme spieren.  
Op dezelfde manier werkt ook een infraroodsauna.  Je 
neemt plaats in een afgesloten cabine en de heerlijke 
warmte werkt in op je volledige lichaam.

Wat is infrarood of infrarode straling?

Infraroodlicht is een licht dat instaat voor de gezonde 
warmte van de zon.  Denk maar aan de zalige zonne-
stralen op een koude winterdag.  Mensen ervaren deze 
straling als ‘dieptewarmte’.

Inraroodlicht is onzichtbaar voor het menselijk ook, maar 
heeft toch bijna alle eigenschappen die gewoon licht 
ook heeft:

- het plant zich voort met de snelheid van het licht;
- Het kan gericht en gefocust worden met reflectoren;
- Het wordt tegengehouden door materialen waar ook 
licht niet doorheen komt.

Is infrarode straling gevaarlijk?

Infrarood is niet gevaarlijk voor mens en dier.  De UV-
stralingen die in de zon zitten komen in het spectrum 
van infraroodlampen namelijk niet voor.  Infrarood wordt 
in de gezondheids- en schoonheidssector gebruikt voor 
de vele positieve effecten zoals de vermindering van 
huidproblemen en het verlichten van pijnklachten.



HOE WERKT EEN INFRAROODSAUNA?

De werking van een infraroodsauna is geba-
seerd op infraroodwarmte die wordt opge-
wekt met elektrische stralen.  Deze warmte 
wordt overgebracht naar de huid zonder 
dat er warme lucht aan te pas komt.  Door 
de straling wordt een gelijkmatige en lang-
durige warmte verzekerd.  Dit zorgt voor 
een goede bloedsomloop, en heeft boven-
dien een pijnverzachtend effect.  In een 
infraroodcabine wordt slechts 20 % van de 
stralingswarmte voor de verwarming van 
de lucht gebruikt, de overige 80 % wordt 
rechtstreeks in lichaamswarmte omgezet.
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MENS SANA IN  
 
CORPORE SANO

Sinds eeuwen wordt 
i n f r a r o o d - s t r a l i n g  
aangewend om 
onze levenskwaliteit 
aanzienlijk te verbeteren.

X-Trend heeft zich 
voor u gespecialiseerd 
opdat u bij u thuis 
zorgeloos kunt genieten 
van de weldaden van 
een infraroodsauna.  
Wij bieden u een aantal 
uiterst kwalitatieve 
modellen aan.

Depuis des siècles, nous 
utilisons le rayonnement 
infrarouge pour améliorer 
c o n s i d é r a b l e m e n t 
notre qualité de vie.   

X-Trend en est devenu le 
spécialiste pour que vous 
puissiez profiter chez vous, 
sans souci, des bienfaits 
du sauna à infrarouges.  
Nous vous proposons 
plusieurseurs modèles de 
qualité exceptionnelle.

INFRAROODSAUNA’S - SAUNAS INFRAROUGES
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FUNDA COMFORT

Adviesverkoopprijs | Prix 
indicatif
FUNDA COMFORT   € 1.495

Technische fiche   
Spécifications techniques

afm. | dim. 100*90*H190cm
gewicht I poids 62 kg
verbruik I puissance: 1200 Watt
hemlock I hemlock
keramische stralers I rayons 
céramiques
AUX aansluiting I porte AUX
leeslamp I lampe à lire
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MAGNUS SINGLE

Adviesverkoopprijs | Prix indicatif

WHITE  € 3.595

open | ouvert 85*90*H190cm
gewicht I poids 120 kg
dicht | fermé 85*60,5*H190cm 
voor 1 persoon | pour 1 personne
verbruik | puissance 1700 watt
cederhout| bois de cèdre
korte-midden / midden-lange golven | 
ondes courtes-moyennes / moyennes-
longues 
leeslamp | liseuse
kabelaansluiting voor iPhone, iPad, gsm | 
connexion pour iPhone, iPad, téléphone 
portable

Technische fiche | Spécifications techniques
UITSCHUIFBAAR

EXTENSIBLE
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MAGNUS DUAE

Adviesverkoopprijs | Prix indicatif

WHITE  € 3.995

open | ouvert 115*90*H190cm
gewicht I poids 140 kg
dicht | fermé 115*60,5*H190cm 
voor 2 personen | pour 2 
personnes
verbruik | puissance 1950 watt
cederhout|bois de cèdre
korte-midden / midden-lange 
golven | ondes courtes-
moyennes / moyennes-longues 
leeslamp | liseuse
kabelaansluiting voor iPhone, 
iPad, gsm | connexion pour 
iPhone, iPad, téléphone portable

Technische fiche | Spécifications techniques UITSCHUIFBAAR

EXTENSIBLE
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SUMUM SINGLE

afm.dim. 90*105*H190cm
gewicht I poids 142 kg
verbruik I puissance 1700 W
cederhout I bois de cèdre
leeslamp I liseuse
digitaal bedieningspaneel I console 
digitale
lichttherapie I luminothérapie
audio I audio
korte –midden I midden-lange 
golven 
ondes courtes-moyennes I 
moyennes – longues

Adviesverkoopprijs | Prix indicatif

SUMUM SINGLE      € 3.595

Technische fiche | 
Spécifications techniques
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Adviesverkoopprijs | Prix indicatif

SUMUM DUAE  € 3.995

afm.dim. 130*105*H190cm
gewicht I poids 152 kg
verbruik I puissance 1950 W
cederhout I bois de cèdre
leeslamp I liseuse
digitaal bedieningspaneel I 
console digitale
lichttherapie I luminothérapie
audio I audio
korte –midden I midden-lange 
golven 
ondes courtes-moyennes I 
moyennes – longues

Technische fiche |  
Spécifications techniques

SUMUM DUAE
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SUMUM TRIA

afm. I dim. 163*105*H190cm
gewicht I poids 206 kg
verbruik I puissance 2250 W
cederhout I bois de cèdre
leeslamp I liseuse
digitaal bedieningspaneel I console digitale
lichttherapie I luminothérapie
audio I audio
korte –midden I midden-lange golven 
ondes courtes-moyennes  I moyennes – longues

Adviesverkoopprijs | Prix indicatif

SUMUM TRIA       € 4.795

Technische fiche | Spécifications techniques
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Adviesverkoopprijs | Prix indicatif

SUMUM QUATRO 4 PERS. € 5.795

SUMUM QUATRO

Afm. I dim. 210x130x190 cm
Gewicht I poids 365 kg
verbruik I puissance 2940 W
cederhout I bois de cèdre
leeslamp I liseuse
digitaal bedieningspaneel I console digitale
lichttherapie I luminothérapie
audio I audio
korte –midden I midden-lange golven 
ondes courtes-moyennes  I moyennes – longues

Technische fiche | Spécifications techniques
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decoratieve ‘zout strips’ met indirecte verlichting, incl. afstands 
bediening I
strips en sel décorative avec lumière indirecte incl. télécommande
iPod aansluiting inclusief twee boxen I connexion Ipod, incl. 2 haut 
parleurs

afm. I dim. 150*100*H200cm
binnenafwerking aspen I finition 
interieur en Aspen 
buitenafwerking rode ceder I 
finition exterieur en cedre rouge
deurhendel Inox buiten en hout 
binnen I griffe en inox (exterieur) 
et bois (interieur)
sauna oven 3,6Kw I four sauna
quarts infrarood straler 350W 
met dimming I lampe Quartz 
350 W avec atténuation

Technische fiche | 
Spécifications techniques

Adviesverkoopprijs | Prix indicatif

DESERTUS COMBI       € 5.985

DESERTUS COMBI
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Adviesverkoopprijs | Prix indicatif

ALBA SINGLE. 3.745,00 € 
ALBA DUAE 4.195,00 €
ALBA TRIA  4.995,00 €

Afm. I dim. 

ALBA SINGLE    90x105x190 cm
ALBA DUAE   130x105x190 cm
ALBA TRIA  163x105x190 cm

Gewicht I poids 142-152-206 kg
verbruik I puissance 
1700-1950-2250 W
cederhout I bois de cèdre
digitaal bedieningspaneel I 
console digitale
lichttherapie I luminothérapie
audio I audio
korte –midden I midden-lange 
golven 
ondes courtes-moyennes  I 
moyennes – longues

 

Technische fiche | 
Spécifications techniques

NEW!  ALBA SERIE
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SOORTEN STRALING 

Omdat het bij een infraroodsauna vooral draait om de straling en niet de op-
gewarmde lucht, is het belangrijk om te weten hoe de straling precies werkt.   
Er bestaan namelijk drie soorten infrarood straling, elk met hun eigen golflengte. 
Het kenmerkende rode licht wordt toegevoegd met behulp van speciale filters.

A-STRALING
Dit is een straling die bestaat uit de kortste golven van het infrarode spectrum.  Deze 
golven zijn heel snel en dringen zo tot diep in de huid door.  Daar helpen ze bij het 
verlichten van de pijn in gewrichten en spieren.

B-STRALING
Deze middellange straling dringt door in de bovenste huidlagen, maar gaat echter 
niet diep genoeg om de diepte-warmtewerking van IR-A straling te bereiken.  Dit 
zorgt eerder voor een algemeen oppervlakkige opwarming.

C-STRALING
Deze straling met lange golven wordt enkel aan het huidoppervlak geabsorbeerd en 
zelfs grotendeels gereflecteerd.  Deze straling zal er vooral voor zorgen dat de lucht 
in een infraroodsauna opwarmt en dat we gaan zweten.
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Adviesverkoopprijs | Prix indicatif
RUGSTEUN MOVEABLE      € 125

Adviesverkoopprijs | Prix indicatif
EUCALYPTUS OIL MIST 238 ml  € 29

Adviesverkoopprijs | Prix indicatif

SAUNA KUSSEN      € 29

ACCESSOIRES

Alle prijzen en foto’s  in deze brochure zijn onder voorbehoud van eventuele vergissingen en/of drukfouten



J U S T  S I T  D O W N . . .



A N D  R E L A X . . .



Zeedijk-Het Zoute 782
8300 Knokke-Heist
Tel: 050 62 63 83

www.x-trend.be 
info@x-trend.be

infraroodsauna’s & fitnesstoestellen


