
 

 

      Saunabouw Wilton  
Al ruim 13 jaar bieden wij een diversiteit aan exclusieve producten. 

Bent u op zoek naar die ene speciale sauna of infrarood cabine of een combinatie van beide 

die precies aan uw wensen voldoet? Bij saunabouw WILTON kunnen wij in elke ruimte een 

prachtige cabine realiseren. Of u nu een traditionele sauna/infrarood met een natuurlijke 

uitstraling zoekt, of juist een moderne sauna/ infrarood met glas en natuursteen, bij 

saunabouw WILTON denken wij graag met u mee. 

Al onze cabines worden met eerste klas materiaal gemaakt en voorzien van bijvoorbeeld 

ultramoderne LCD of Touchscreen bediening. 

Samen met u, een gedegen vakkundig advies en onze ervaring, kunnen wij vrijwel al uw 

wensen realiseren. Met een maatwerk sauna/infrarood cabine van saunabouw WILTON kiest 

u voor kwaliteit, precies volgens uw wensen. 

Geïnteresseerd? Dan maken wij graag met u een afspraak voor een vrijblijvende offerte. Ook 

bent u welkom in onze showroom, waar diverse modellen staan opgesteld. Laat u hier 

informeren door een van onze adviseurs, of wij komen bij u langs om te zien wat de 

mogelijkheden zijn.                          (Kan eventueel ook in de avonduren) 

                              Het begon ruim 13 jaar geleden zo …….. 

Sauna cabine binnenbuitenzijde  NF 18 mm geïsoleerd EOS saunaoven met 

separate besturing. Infrarood NF 4/5 Philips infrarood straler met timer 

En zo kan het nog……. Maar  
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Zo kan het ook 

Maar een cabine kan ook luxer met een mooie uitstaling, geïntrigeerd in de badkamer.  

Cabine met een EOS achterwandoven (uit het zicht) banken abachihout, 5 Philips infrarood 

stralers, Kleuren licht therapie LED onder de banken en achter de rugleuning. Dit alles te 

bedienen met (Wilton) 1 bedieningspaneel.                                     

 

          

 

De voorzijde geheel voorzien van een glazen pui, ook hier de saunaoven geplaatst achter de 

wand. En voorzien van 5 Philips infrarood stralers. Binnenzijde cabine uitgevoerd in 

abachischroten 131 x 15 mm werkend. Dit geeft een egale kleur met de banken. Achter de 

rugleuning en onder de banken wit zacht warme Led verlichting (kan ook met andere 

houtsoorten Western red ceder, Hemlock enz.). 
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Luxe sauna/infrarood cabine voorzien van 

Achterwandoven met afwerking van steen strips boven de oven (diverse mogelijkheden) 2 x 

L-Vormige bank van abachihout, afgeronde banken, rugleuning en banken voorzien van Led 

kleuren licht therapie. 5 Philips  infrarood stralers  met timer. Voorzien van 3 ramen en een 

glazen deur. 

         

 

Cabine van Plaatmateriaal (panelen met veren). Mogelijkheden abachi (gelijk als de banken) 

noten, oud eiken, eiken, barnwood-panelen en nog vele meer. 
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