
Blumenberg houtenbaden

Baden volgens eeuwenoude traditie.

Blumenberg GmBh, is een gerenommeerde Duitse fabrikant van massief houten 
sauna toebehoren maakt het baden nog aangenamer en completer. Uiterst geschikt 
voor intensief gebruik in zowel professionele saunacentra als bij uw privé sauna 
thuis. Ook voor badkamers produceert Blumenberg houten douchekabines en houten 
baden uit het  Lariks en Kambala hout. Zeer apart en exclusief, voor wie iets aparts 
wil maken van de badkamer zijn dit uiterst duurzame en luxe oplossingen.

Kenmerken van de hoogwaardige Blumenberg produkten:

• Handgemaakte produkten 
• Waterdicht verlijmd 
• Dubbele veer en groef
• Zuiver rond geschaafd en geslepen 
• Huidvriendelijke oppervlakafwerking 
• Hygiënische afwerklaag 
• 100% waterdicht 

Leverbaar in de volgende uitvoeringen:

• Houten dompeltonnen
• Houten dompeltonnen met blauw 

kunststof
• Houten whirlpools
• Houten badkuipen
• Houten afkoelemmers
• Houten opgietemmers en 

regentonnen.
• Houten badmeubelen en 

voetenbaden

                                           Diverse maten en uitvoeringen leverbaar                        



Dompelbaden Blumenberg

Zeer exclusieve dompelbaden uit Kambala of Lariks.

Alle baden kunnen zowel gelakt als ongelakt worden 
geleverd, zijn standaard voorzien van een uitloop met pvc 
standpijp 1¼" een hangladder en drie nastelbare 
vuurverzinkte spanbanden Deze banden zijn tegen 
meerprijs ook in RVS te leveren. 

Deze baden kunnen worden uitgevoerd in zowel het 
tropische hardhout kambala, als in het inlandse lariks

Een korte maar grote temperatuurswisseling, na het saunabad van warm naar koud is zeer goed om 
een natuurlijke weerstand op te bouwen.
Dit kan met een dompelbad, stortdouche of een hoog opgehangen emmer gevuld met koud water. Met 
een dompelbad wordt het lichaam kortstondig geheel onder gedompeld, en koelt het koude water de 
huid oppervlakkig af, en geeft een aangenaam effect. 

Leverbaar in de volgende afmetingen  :  

Dompelton ovaal 100 x 72 x 100 (ca. 336 liter)                                     
Dompelton ovaal 110 x 77 x 100 (ca. 406 liter)
Dompelton ovaal 122 x 72 x 100 (ca. 434 liter)
Dompelton ovaal 130 x 79 x 100 (ca. 483 liter)
Dompelton ovaal 161 x 79 x 100 (ca. 644 liter)
Dompelton ovaal 149 x 90 x 100 (ca. 616 liter)
Dompelton ovaal 168 x 106 x 100 (ca. 812 liter)

∅∅∅∅Dompelton  112 x 100 (ca. 623 liter) 
∅∅∅∅Dompelton  150 x 100 (ca. 1183 liter)

De volgende opties zijn tegen meerprijs leverbaar:
Blokopstap in plaats van hangladder
Deelbare uitvoering 
RVS edelstalen spanbanden
Houten deksel
UV bestendige buiten lak
Uitvoering voor commercieelgebruik voorzien van blauwe plastic binnen voering.

                                                          



Ligbaden Blumenberg

Natuurlijke houten baden, iets aparts voor uw badkamer.

Bad in massief Lariks hout, behandeld met hardwasolie

Ook leverbaar met wandaansluiting uit hetzelfde hout als het bad, 
om het badgarnituur op te monteren en de leidingen uit het zicht 
weg te werken. 

Afgebeeld in de afmetingen 151 cm x 73 cm, buitenhoogte 60 cm 
(binnen 42,5 cm), desgewenst ook 10 cm hoger, zonder 
meerprijs.

Afgebeelde opties:

Badoverloop uit verchroomd messing
Rugleuning 
Edelstalen spanbanden
Hoofdeinde 10 cm verhoogd
Onderrand van het bad is aan de langszijden en aan het voeteneind in contour uitgevoerd.

Leverbaar in de volgende afmetingen 

Ligbad 119 x 73
Ligbad 135 x 73
Ligbad 151 x 73
Ligbad 167 x 73
Ligbad 183 x 73
Ligbad 100 x 72
Ligbad 110 x 77
Ligbad 122 x 72
Ligbad 130 x 79
Ligbad 161 x 79
Ligbad 149 x 90
Ligbad 168 x 106
∅∅∅∅ 112 x 100  
∅∅∅∅ 150 x 100

De volgende opties zijn tegen meerprijs 
leverbaar:
10 cm hogere rand aan hoofd of voeten einde
Uitwendige overloop verchroomd
Rugleuning
RVS spanbanden
Contour onderkant
UV bestendige buiten lak

Blumenberg bad uitgevoerd in Lariks.
                                                                                                        Ook leverbaar in Kambala.



Douchekabine Blumenberg

Zeer exclusieve douchekabine uit western red ceder met bodem uit Kambala of Lariks.

Deze douchekabine wordt zowel aan binnen als buitenzijde afgelakt met een duurzame transparante 
lak, en geleverd inclusief standaard afloop 1½" en twee nastelbare vuurverzinkte spanbanden. 

De douchekabine kan met een aansluitzuil aan de achterzijde ook vrij opgesteld worden.

Wij adviseren bij bestelling ook de montageplaat voor 150mm kraanaansluiting te bestellen. Deze 
montageplaat wordt dan al in de fabriek in de achterwand ingebouwd; een perfecte aansluiting van de 
douchemengkraan in de kabine. 
De aansluiting van de kranen dienen met flexibele en gewapende slangen verzorgd te worden aan de 
achterzijde van de kabine. 

De Heiler douchedeuren kunnen alleen naar buiten openen.

De vorm van de kabine is zodanig geconstrueerd dat de douche deuren in gesloten toestand het 
spatwater binnen de douchebak laten aflopen. 

Bij intern transport dient u rekening te houden met minimale doorgang door gang(en) en deur(en) van 
100 tot 110cm breedte. 
Desgewenst kan de kabine ook deelbaar geleverd worden voor een gemakkelijker intern transport. 
Ook is het mogelijk de kabine te bestellen met een losse opstap.

De Blumenberg douchekabines worden door ons standaard geleverd inclusief:

1¼" afvoeraansluiting
verzinkte nastelbare spanbanden
binnen en buiten naturel gelakte uitvoering (niet UV bestendig)



Emmerstortdouche Blumenberg

      

Leverbaar in 2 uitvoeringen voor zowel binnenshuis als buitenshuis.

Aangename brede en volle stortvloed dankzij de grote emmerdiameter.
Zeer goed doseerbare watervloed.
Waterinhoud met de vlotterkraan instelbaar van ca 5 tot 15 liter.
Geringe trekkracht vereist (ca 10 tot 15 kg voldoet).
Alle onderdelen zijn altijd zonder gereedschap demonteerbaar.
Grote 29 liter emmer van Kambala hout met rvs spanringen, binnen– en
buitenzijde voorzien van een transparante hygiënische afdichtlaag.
Voor de uitvoering voor buitenshuis krijgt de emmer een UV–bestendige
oppervlaktebehandeling met een blauwe hygiënische laag van binnen en
een waterbeschermende laklaag van buiten.
Met sterk wit trekkoord, als lus aan de emmer gemonteerd.
Inclusief komplete roestvaststalen ophanging met as door de emmer.
Wateraansluiting op de 3/8” vlotterkraan d.m.v. meegeleverd reduceerstuk
(1/2’’– 3/8’’) met een doucheslang of drukslang (niet meegeleverd).
Totaalgewicht zonder water ca 9 kg. 

Voetenbad

Kambala voetenbad gemaakt van het bijzondere 
resistente Kambalahout. Binnen– en buitenzijde
voorzien van een transparante hygiënische afdichtlaag
(nagenoeg waterdicht). Gebonden
d.m.v. 2 gegalvaniseerde spanringen.
Afm.: ca 20 cm hoog, handgrepen ca 30 cm
hoog, diameter boven ca 40 cm. Inhoud 16 ltr. 



Prijslijst Blumenberg 2009

Voetenbad:
Afmeting: diameter 40 cm hoogte 20 cm
Binnen en buiten gelakt, inhoud 16 liter.
Uitvoering : Type:           Prijs incl. BTW

• Lariks   410/05 €   70,00
• Lariks voorzien van overloop 410/09  € 125,00 
• Kambala 521/05 €   88,00
• Kambala voorzien van overloop 521/09 € 145,00

Stortemmer:
Afmeting:diameter 30 cm hoogte 27cm
Binnen en buiten gelakt,inhoud 10 liter.
Voorzien van nivoregeling.
Uitvoering:

• Lariks met ketting 87030 € 325,00
• Lariks met rvs beugel 87038 € 395,00

Stortemmer:
Afmeting: diameter 40 cm hoogte 30cm
Binnen en buiten gelakt, inhoud 16 liter.
Voorzien van nivoregeling en RVS beugel en trekkoort.
Uitvoering:

• kambala gelakt 522/05 € 375,00
• Kambala UV bestendig 522/03 € 430,00

Dompelbaden:
Binnen en buiten gelakt, standaard voorzien van een uitloop met RVS standpijp 1¼" een hangladder 
en drie nastelbare vuurverzinkte spanbanden.
Uitvoering:
100x72x100 inhoud 336 liter

• Lariks 442/03 €   930,00

• Kambala 500/03 € 1005,00
110x77x100 inhoud 406 liter

• Lariks 443/03 €   960,00

• Kambala 510/03 € 1085,00
122x72x100 inhoud 434 liter

• Lariks TB122L € 1095,00

• Kambala TB122K € 1235,00
130x79x100 inhoud 483 liter

• Lariks TB130L € 1240,00

• Kambala TB130K € 1395,00
161x79x100 inhoud 644 liter

• Lariks TB161L € 1535,00

• Kambala TB161K € 1705,00
149x90x100 inhoud 616 liter

• Lariks TB149L € 1535,00

• Kambala TB149K € 1705,00
168x106x100 inhoud 812 liter

• Lariks TB168L € 1820,00

• Kambala TB168K € 2025,00
112x100 rond inhoud 623 liter

• Lariks TB112L € 1535,00

• Kambala TB112K € 1705,00
153x100 rond inhoud 1183 liter

• Lariks TB153L € 2595,00

• Kambala TB153K € 2880,00



Ligbaden:
Binnen en buiten gelakt, standaard voorzien van een uitloop met RVS standpijp 1¼" een hangladder 
en drie nastelbare vuurverzinkte spanbanden.
Uitvoering:
119x73x60 inhoud 336 liter

• Lariks 442/03 € 
• Kambala 500/03 € 

135x73x60 inhoud 406 liter
• Lariks 443/03 €
• Kambala 510/03 €

151x73x60 inhoud 434 liter
• Lariks TB122L €
• Kambala TB122K €

167x73x60 inhoud 483 liter
• Lariks TB130L €
• Kambala TB130K €

183x73x60 inhoud 644 liter
• Lariks TB161L €
• Kambala TB161K €

100x72x60 inhoud 616 liter
• Lariks TB149L €
• Kambala TB149K

110x77x60 inhoud 812 liter
• Lariks TB168L € 
• Kambala TB168K € 

122x77x60 inhoud 623 liter
• Lariks TB112L €
• Kambala TB112K €

130x79x60 inhoud 1183 liter
• Lariks TB153L €
• Kambala TB153K €

161x79x60 inhoud 1183 liter
• Lariks TB153L €
• Kambala TB153K €

149x90x60 inhoud 1183 liter
• Lariks TB153L €
• Kambala TB153K €

168x107x60 inhoud 1183 liter
• Lariks TB153L €
• Kambala TB153K €

De volgende opties zijn tegen meerprijs leverbaar:

Blokopstap in plaats van hangladder
Deelbare uitvoering 
RVS spanbanden
Dekdeksel
UV bestendige buiten lak
Uitvoering voor commercieelgebruik voorzien van blauwe plastic binnen voering.


