
Creeer uw eigen wel lness ruimte..



Cleopatra maakt topproducten voor mensen die topprestaties moeten leveren.

Onze baden en (stoom-)douches zijn van internationale klasse. Je komt ze dan ook 

tegen op de mooiste A-locaties in de wereld. Van het 7-sterrenhotel Burj-al-Arab in 

Dubai tot het duurzame jacht Ecolution van Wubbo Ockels. Plus in talloze Neder-

landse tophotels, de Amsterdam Arena en wellness-centra. Niet voor niets bieden we 

een ‘world of wellness’.

Baden & Whirlpools 

Stoomdouches 

Try before you buy

World of Wel lness



C leopatra; 
    baden in topvorm!



Cleopatra’s producten geven nieuwe energie. Ook bij jou 

thuis! Kom op kracht in een van onze luxe baden, alleen 

of samen, met of zonder bubbels. Kies uit klassieke unieke 

Luxusline modellen, designbaden als de WellPool-serie van 

Robert Bronwasser, wel of niet uitgevoerd met Spa-/Hydro 

massage.

WellPool™
Heldere lijnen en vormen zonder concessies te doen aan

het comfort! Het resultaat is een hedendaagse lijn, twee

maten en een drietal vormen met elk een eigen karakter. De

baden van de WellPool serie zijn ontworpen door Robert

Bronwassser van Smool Designstudio.

Premiumline
Ontspannen baden! Dat is het uitgangspunt geweest bij de

ontwikkeling van de baden uit de Premiumline. Gemiddeld

zijn ze dieper dan ‘gewone’ baden en ook de kleinste baden

bieden enorm veel ruimte en passen in elk interieur.

Luxusline
Uniek: diep & ergonomisch! De vorm van de LoungePool

en LuxusLine modellen bieden de mogelijkheid om uw

gehele lichaam in warm water onder te dompelen. Het

menselijk lichaam stond centraal bij het ontwerp. Ervaar dit

unieke comfort alsof u in een relaxfauteuil of zonnestoel ligt.



Baden overzichT

Luxusline

Premiumline

WellPool LoungePool

Duo Royal L/RSquare Soft Oval Lounge

Malawi Ladoga Victoria Almonte Lugano

Solero Iseda Imaza Ladiva Pareva

Monola L/R Almeda Magadi Spenida



   C leopatra;
Nieuwe energie met stoom!



Krijg nieuwe energie in een stoomdouche waar je staand, 

zittend, alleen of samen de weldaad van stoom over je 

heen laat komen. Breid je stoomcabine uit met muziek 

of geur, maak hem zo groot of klein als je wilt, alles is 

mogelijk.

Weldaad Stoom
•	 Versterkt uw immuunsysteem

•	 Houdt uw lichaam gezond en reguleert de natuurlijke 

vochtbalans van uw huid

•	 Bevrijdt de luchtwegen en vergemakkelijkt de ademhaling

•	 Geeft een heerlijk gevoel en leidt tot totale ontspanning 

van lichaam en geest

Modulair Stoom
Het Modulair Stoom concept geeft u de mogelijkheid zélf 

te bepalen hoe uw ideale wellnessruimte er uit komt te zien. 

Door middel van losse componenten (o.a. banken, vensters en 

(maatwerk) daken) ontwerpt u uw eigen stoomdouche afge-

stemd op uw ruimte en uw specifieke wensen. 

Stoomcabine
U heeft de keuze uit drie soorten cabines in praktische afmetin-

gen met elk 2 mogelijke optiepakketten (Deluxe en Superior).

Het menselijk lichaam staat centraal bij het ontwerp. Ervaar dit

unieke comfort alsof u in een relaxfauteuil of zonnestoel ligt.



Nieuw energie 
         met  stoom!

I-shape L-shape U-shape 

Modulair stoom

WellSpring

WellSpring 130 WellSpring 115

deltaline

Idaho Hawaii Oregon Colorado Twin

STooM overzichT



Zelf wellness-producten voor de badkamer 
uitproberen. Douche, stoom of bad, dat 
maakt niet uit. Weten wat het gevoel is van 
het bruisende water, de schoonheid van het 
vloeiende design, de verkwikkende geuren 
van de stoomdouche en de masserende 
kracht van het nieuwste douchesysteem. Dat 
kan nu in het gloednieuwe Wellness 
Experience Center van Cleopatra. 

Het Wellness Experience Center en onze 
showroom zijn goed bereikbaar: op nog 
geen half uur rijden van Amsterdam Centrum 
en vlakbij Zaandam.

Maak snel een persoonlijke afspraak op 
cleopatra.nl/afspraak of bel 075–6478200.

Voor een bezoek aan onze showroom
hoeft u geen afspraak te maken.

ShoWrooM 
en exPerience cenTer

 
 Eerst een sessie 
proef bubbelen / proefstomen?
  Kom langs!



www.cleopatra.nl
Handelsweg 45, 1525 RG Westknollendam The Netherlands

C leopatra bruist van de energie!
Energy in everything we do


