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Q U A L I T Y
S A U N A

Een moment van rust.

Een moment van ontspanning.

Even helemaal tot uzelf komen.

Ervaar de behaaglijke warmte

van uw eigen sauna

of infrarood cabine.

In een cabine van Fursta

is dit geen verre droom.

Met Fursta creëert u  

uw eigen plek van ontspanning.

Aangepast aan uw interieur.

Helemaal naar uw idee.

Sauna zoals het bedoeld is.



1Om optimaal van uw sauna te  

kunnen genieten is een juiste basis 

van groot belang. De constructie van 

uw saunacabine moet garant staan 

voor levenslang plezier. Fursta cabines 

worden volgens een uniek concept 

gebouwd. Fursta cabines worden van 

de grond af zorgvuldig opgebouwd. 

Met de juiste constructie, de juiste 

materialen en de beste houtsoorten. 

Zo creëeren we een perfect sauna 

klimaat.

Houtsoorten
Als basis voor onze houtsoorten wordt gebruik
gemaakt van eerste klas Noord Europese Fichten
schroten. Dit hout is afkomstig van bomen die  
langzaam gegroeid zijn aan de poolcirkel wat een  
solide houtsoort oplevert. Met precies de goede 
inhoudstoffen voor een optimaal saunaklimaat.  
Uw saunaklimaat. Naast Fichten kunnen Fursta 
sauna’s ook worden uitgevoerd in verschillende 
andere zeer geschikte materialen. Eventueel aan 
de buitenzijde van de sauna anders dan aan de 
binnenzijde. Omdat het juiste saunaklimaat  
iets anders is als het aanzien van de cabine.  
Materialen die passend zijn voor uw interieur  
zijn wellicht niet geschikt voor de binnenkant  
van de cabine. Veelgebruikte materialen zijn  
Espen, Elzenhout, Red Ceder en Hemlock.

Inbouw
De constructie van Fursta saunacabines staat ook
toe dat de cabines worden ingebouwd in bestaande
ruimtes. Eventueel worden de buitenwanden van  
de cabines afgewerkt in een plaatmateriaal waarop 
direct tegelwerk kan worden aangebracht. Ideaal 
voor een optimale aanpassing aan uw badkamer.

Saunabanken
Het comfort van de sauna wordt voor een groot  
deel bepaald door de zit- en lig mogelijkheden.  
Fursta selecteert zeer streng op eerste klas blank 
abachi hout. De houtsoort die bij uitstek geschikt 
is voor saunabanken. Zacht van samenstelling, 
splintervrij, goed isolerend dus niet zo warm, 
comfortabel zoals een Fursta sauna moet zijn.

Massief
Naast de panelen saunacabines bestaat ook  
de mogelijkheid de sauna uit te voeren in dikke 
massieve balken. Deze kunnen worden uitgevoerd 
met overstekende “oren” of met een speciale 
hoekverbinding. Massieve balken worden zowel voor 
binnen- als buitencabines toegepast. De balken zijn 
leverbaar in verschillende diktes.



2Voor het plaatsen van een sauna-

cabine zijn niet veel voorzieningen 

noodzakelijk. De meest belangrijke 

aandachtpunten vindt u hiernaast.

De vloer
Een saunacabine wordt geleverd zonder vloer,
een houten vloer zou namelijk zeer onhygiënisch zijn.
Aan de vloer worden geen isolerende eisen gesteld,
wel wat betreft hygiëne. Het is dan ook het beste
een vloer te kiezen die makkelijk schoon te houden
is. Een stukje vinyl of tegels is prima. Zorg er
overigens wel voor dat er geen afvoer in de 
saunaruimte komt. Door de hoge temperatuur  
in de sauna verdampt het water in de afsluiter  
en ontstaat er een onaangename geur.

Elektra
Voor de kleinere cabines volstaat een randgeaard
stopcontact. De grotere cabines vragen vaak om
een 3-fasen aansluiting. Neem hiervoor contact op
met een erkend installateur in uw eigen omgeving.

Water
Voor en na het saunabad maakt u gebruik van een
douche of bad. In de directe omgeving van de sauna
heeft u echter geen water aan- of afvoer nodig.

Ontluchting
Voor een ontluchting heeft u geen aan- of afvoer
openingen naar buiten nodig. Zorg wel voor
voldoende omgevingsruimte.

Ontwerp
Van uw sauna genieten doet u als het ontwerp 
naadloos aansluit bij uw eigen wensen en bij de
ruimte waar de cabine moet worden geplaatst.
De ontwerpers van Fursta kunnen bogen op meer
dan 25 jaar ervaring in ontwikkeling en ontwerp van
cabines. Een garantie voor een optimaal ontwerp.



3Saunacabines zijn er in talloze  

uitvoeringen. Elke Fursta cabine 

wordt in Nederland op maat en  

op bestelling gemaakt. Om ons  

uitgebreide leveringsprogramma  

overzichtelijk te houden hebben wij 

de cabines in een aantal series onder-

gebracht. Uitgebreidere informatie 

over ons leveringsprogramma en 

aanverwante artikelen vindt u in 

het bijgevoegde informatiepakket.

 

Cityline
Kleine cabines die overal makkelijk te plaatsen zijn. 
Monteren, stekker in het stopcontact en de cabine  
is gebruiksklaar.

Comfortline
De wat royalere cabines. Compleet met
accessoires en kachel. Met een flink aantal
opties uit te breiden naar uw eigen wens.

Royal line
Exclusieve cabines voor de verwende sauna- 
ganger. Helemaal volgens uw eigen idee gebouwd.  
Met extra ramen, indirecte verlichting, luifel, vrijwel  
alles is mogelijk.

Maatsauna’s
Het maatprogramma van Fursta. Leverbaar in 
elke gewenste afmeting. Geheel aangepast aan 
de beschikbare ruimte. Een schuin plafond, een 
bestaand raam, een kleine nis, vrijwel niets vormt 
een belemmering voor de Maatwerk serie.

Countryline indoor
De massieve balkencabines voor binnen, met of 
zonder “oren” in 45 of 70 mm dikke balken, ook 
eventueel met extra vensters, luifels en andere 
mogelijkheden.

Countryline outdoor
De massieve balkencabines voor buiten, met of 
zonder “oren” in 45 of 70 mm dikke balken, voorzien 
van een geïsoleerd dak en een geïsoleerde vloer.  
Met extra veranda’s, overstekende luifels.  
Naar ontwerp op maat gebouwd.

Intensive IR
Infrarood cabines in veel verschillende afmetingen.
Uitgevoerd met Philips Vitae stralers welke in het 
INTENSIVE systeem zijn opgenomen. Ook leverbaar 
als maatwerk of in combinatie met de traditionele 
saunacabine’s.
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