Professioneel bedrijf in het bouwen van zoutgrotten, zoutkamers en
sauna’s voor zakelijke en particuliere klanten.
ZOUTKAMERS – ZOUTGROTTEN – SAUNA’S - APPARATUUR

Over ons
Zouttherapie Benelux is een onderdeel van de lirisfabriek in de Benelux. Wij bieden volledige
concepten voor de bouw van zoutkamers, zoutgrotten en sauna’s voor zakelijke en particuliere
klanten.
* Wij verkopen en onderhouden het liris-apparatuur, deze apparatuur van liris is de enige
gepatenteerde apparatuur voor zouttherapie. We verkopen verschillende zoutsoorten met
verschillende gebruiksmogelijkheden.
* Wij bouwen zoutgrotten, zoutkamers en sauna’s in zowel de Benelux als Frankrijk naar uw wensen.
Wij zijn de enige en officiële leverancier van de liris-producten. Er bestaat een nauwe samenwerking
tussen Zouttherapie Benelux en liris.

‘’Ons doel is dat ieder gezin in de Benelux en Frankrijk betaalbare
zouttherapie kan ondergaan en een gezonde levensstijl kan
hanteren.’’

Zoutkamers
Wat is een zoutkamer?
Zouttherapie Benelux b.v. is gespecialiseerd in het bouwen van zoutgrotten en zoutkamers
en is de enige en officiële leverancier. Zouttherapie Benelux heeft een nauwe samenwerking
met liris.
Een zoutkamer is een ruimte met vlakke muren waarvan de muren, het plafond en de vloer
worden bekleed met een witte minerale zoutlaag. In een zoutkamer maken wij geen gebruik
van design. Afhankelijk van de grote van de kamer zullen de werkzaakheden tussen de 8-16
dagen duren. De zoutkamer wordt vaak gebruikt voor particuliere klanten en is geschikt voor
mensen met huidklachten en problemen met de luchtwegen. De minimale oppervlakte van
een zoutkamer is 4m2.

Bent u op zoek naar een grote design-zoutgrot die u bijvoorbeeld kunt gebruiken voor een
zouttherapie-praktijk? Kijk dan bij onze zoutgrotten.
De constructie bestaat uit de volgende stappen:
Fase 1
Deze duurt ongeveer 2-7 dagen en omvat alle voorbereidende
bouwwerkzaamheden voordat het zout wordt aangebracht op de
oppervlakken (installatie van deuren, ventilatiekanalen,
bedrading, het bedekken van de muren en het plafond met droog
hout borden en metalen roosters)
Fase 2
Duurt 3-6 dagen en omvat het aanbrengen van de viervoudige
lagen van zout op alle oppervlakken.
Fase 3
Neemt 1-2 dagen in beslag en omvat de installatie van
apparatuur, testen en training.
Zouttherapie Benelux B.V. bouwt uw zoutkamer in 8-16 dagen en
maakt daarbij gebruik van 1-2 geschoolde bouw experts. Onze
expertise is gebaseerd op ervaring met de bouw van zoutkamers
en grotten van een hoog niveau, sinds
1994, mede door training en
begeleiding door onze leveranciers.
Wij bouwen uw zoutkamer volgens de
wettelijke voorschriften en volgens uw
wensen.

Wat is een zoutgrot?
Een zoutgrot is een ruimte waarin wij verschillende design en zoutsoorten combineren. In een
zoutgrot worden Himalaya-zoutblokken en zoutstenen gebruikt om een grof design te creëren. De
werkzaamheden voor de bouw van de zoutgrot zullen ongeveer 30 dagen duren, dit is afhankelijk
van het gekozen design en de oppervlakte van de ruimte. Een zoutgrot is een mooie aanvulling
voor sportscholen, wellness-centra en schoonheidssalons. Of om te starten met een eigen
zouttherapie-praktijk.
Zouttherapie Benelux b.v. bouwt uw
zoutgrot in ongeveer 30 dagen en
maakt daarbij gebruik van 1-2
geschoolde bouwexperts. Onze
expertise is gebaseerd op ervaring
met de bouw van zoutgrotten van
een hoog niveau, sinds 1994, mede
door training en begeleiding door
onze leveranciers. Wij bouwen uw
zoutgrot volgens de wettelijke
voorschriften en volgens uw wensen.

De constructie bestaat uit de volgende stappen:
Eerste fase
Duurt 6-16 dagen en omvat alle voorbereidende
bouwwerkzaamheden voordat het zout wordt
aangebracht op de oppervlakken (installatie van
deuren, ventilatiekanalen, bedrading, het bedekken
van de muren en het plafond met droog hout borden
en metalen roosters)
Tweede fase
Duurt 5-10 dagen en omvat het aanbrengen van de
viervoudige lagen van zout op alle oppervlakken.
Derde fase
Neemt 1-2 dagen en omvat de installatie van
apparatuur, testen en training. De klant heeft de
mogelijkheid om zelf te kiezen tussen de soorten zout
die hij / zij wil gebruiken (steenzout of zeezout, stenen
of stukken, gemalen zout).

Zoutgrotten

Sauna’s
We bieden diverse mogelijkheden voor sauna’s.
Tot ons aanbod behoren:
Himalaya sauna
Geniet van deze ongekend mooie sauna welke is opgebouwd uit miljoenen jaren oude
zoutstenen. Binnen in deze sauna bent u omringd door zuiverende lucht, gevoed door
minelaren de vrij komen door de verhitting van speciale, uit Nepal geïmporteerde,
zoutkristalen. De zoutkristallen hebben en ontgiftende werking, waardoor deze sauna een
weldaad is voor mensen met bronchiale klachten, astma of hooikoorts en helend voor
mensen met een onrustige huid. De temperatuur is voor iedereen aangenaam met ca. 55
graden.

Finse sauna
Een Finse sauna heeft een plafond temperatuur heeft een plafond temperatuur van
tenminste 80 °C. Het is erg belangrijk dat het hout van de sauna deze temperatuur heeft
bereikt, omdat de frequentie van de stralingswarmte dan in staat is om door de huid heen
het onderliggende spierweefsel te bereiken.

Turks stoombad
Bij het Turks stoombad ligt de temperatuur op ongeveer 45
graden en bedraagt de luchtvochtigheid maar liefst 100%. Het
Turks stoombad is ideaal om uw huid te reinigen. Naast de
geneeskrachtige kruiden in de stoom die goed zijn voor de
luchtwegen, biedt het ontspanning.

Infrarood Cabine

Apparatuur
Iiris-38
Liris-38 wordt sinds 2010 geleverd. Toepassing van het
geavanceerde Hi-Tech methode heeft het mogelijk gemaakt om
de meest betrouwbare Iiris droog zout aerosol generator op de
markt te brengen die geleverd wordt met het touch screen
bedieningspaneel.
Iiris-36
Een automatische zout generator met een modern en comfortabel ontwerp,
de machine wordt buiten de zoutkamer geïnstalleerd, de automatische
besturing bestaat uit 3 eenvoudig te bedienen blokken, de elektronische blok
bevat de microprocessor en het geheugen. De Iiris-36 biedt 6 niveaus van zout
therapie (sterkere en zwakkere zout aerosolconcentraties)
Iiris-83
De Halogenerator "Iiris-83" is zeer eenvoudig dankzij de grote
touch screen. Het wordt aanbevolen voor het gebruik in het zout
kamers van alle maten van 7m2 tot 45m2 (12m3 - 100m3). De
generator kan worden geïnstalleerd zowel binnen als buiten de
zoutkamer.
Iiris-63
De Halogenerator "Iiris-63" wordt aanbevolen voor gebruik in het zout kamers
van alle maten van 4m2 tot 45m2 (6m3 - 100m3). Het heeft de automatische
instellingen, afhankelijk van de grootte van room's.

Iiris-136
Iiris-136 zout generator is sinds 2008 op de markt. In
tussentijd heeft het een aantal onderzoeken & software
updates ondergaan. Vandaag de dag kan men Iiris-136 terug
vinden in vele SPA's over de hele wereld. Het kan zout
aerosolconcentraties produceren afhankelijk van uw wensen.
Het is speciaal ontworpen voor het gebruik in zoutcocons en
zoutcabines. Het is ideaal voor toepassing thuis.

Zoutcocon Saltarium
Zoutcocon is een compacte kleine zoutkamer die is ontworpen voor
individuele zouttherapie. Hierbij kan tegelijkertijd een volwassene met een
kind gebruik van maken. Het effect is hetzelfde als in de gewone zoutkamer.
Speciaal aanbevolen bij de huidproblemen, zouttherapie reinigt, exfolieert en
verbetert het uiterlijk van de huid.
Zout cabine
De zoutcabine is een kleine draagbare zoutkamer die overal in de Benelux kan
worden bezorgd en zelfstandig kan worden gemonteerd. De zoutcabine is een
compacte zoutkamer (maximale grootte 8m2; hoogte ca 2m). Gemaakt van
natuurlijk hout, wat een ideale vervanger voor kunstmatige materialen is.
Zout cocon Iiris
Zout cocoon is een compacte analoge van de traditionele zoutkamer,
speciaal aangepast voor persoonlijk gebruik thuis, in hotels,
schoonheidssalons, praktijken, enz. De Zout cocoon is een draagbare strak
sluitende zoutkamer met de lucht vol van droge zoutconcentratie De Zout
cocoon is ontworpen om individuele halotherapie uit te voeren met dezelfde
instellingen als de gewone zout kamer.
Zoutlampen
Zoutlampen brengen warmte aan uw huis en creëren een gezellige sfeer.
Dit zout is afkomstig uit de zoutmijnen gelegen op de rand van het
Himalaya - gebergte. Ongeveer 200 mln jaar geleden, een oude oceaan
bevond zich op dezelfde plaats. Sommigen geloven dat Himalaya zout
verbergt de bronnen van de oude energie (opgeslagen energie uit
zonlicht) en stimuleert en verjongt ons lichaam.
Zout
Wij maken gebruik van een halogenerator die speciaal medisch zout
verwerkt. Eén zak is 25 kilo.

Voordelen van zouttherapie

1.

Zouttherapie geeft een
geneeskrachtig en helend
klimaat, het verlicht op
natuurlijke wijze de
symptomen bij mensen met
ademhalingsproblemen.

2.

Zouttherapie is een
effectieve methode om
klachten bij
huidaandoeningen zoals
bijvoorbeeld bij eczeem en
psoriasis te verminderen.

3.

Zouttherapie is een
uitstekende manier om in
alle rust te ontspannen en
tegelijkertijd te herstellen
en je weerstand te
verbeteren.

Voordat we aan de bouw beginnen worden de volgende stappen doorgelopen:
- U vraagt per mail en/of telefonisch een offerte aan.
- U ontvangt per mail het informatiepakket.
- Vervolgens maken wij een afspraak voor een persoonlijk gesprek om uw wensen door te
nemen op uw locatie.
- Beide partijen ondertekenen het contract voor de bouw van uw zoutkamer.
- Wij presenteren u ons design, nadat eventuele aanpassingen zijn gemaakt kan de bouw beginnen.

