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Health Company introduceert in 1989 als eerste de infrarood 

cabines op de Europese markt. Onder de bevlogen leiding van 

Dick Houweling en Anja van der Leest groeide onze organisatie 

uit van pionier in Europa tot wereldmarktleider. Anno nu  

kunnen wij zonder terughoudendheid zeggen dat wij de meest 

efficiënte, veilige, duurzame, hoogwaardige, innovatieve en  

veelzijdige infrarood cabines maken en deze distribueren met 

een wereldwijd netwerk van ruim 100 dealers.



Een persoonlijke beleving op niveau, aangepast aan uw  

wensen, met een eigen interpretatie van exclusiviteit en luxe.  

Dát is de trend voor de komende jaren. Weg van het  

grootschalige, en genieten van de kleine dingen die  

‘het goede leven’ in optima forma vertegenwoordigen.  

Dit unieke en ultieme gevoel van fysiek en psychisch  

welbevinden ervaart u in een infrarood warmtecabine van  

Health Company.



Uw lichaam  

is uw 

kostbaarste 

bezit



Door tijdgebrek komt u er meestal 

niet aan toe om bewust en op vaste 

momenten met de verzorging van 

uw lichaam en het onderhouden 

van uw gezondheid bezig te zijn. 

Maar juist in een samenleving waar 

haast en drukte vaak ongewild de 

boventoon voeren, is het logisch 

dat u behoefte hebt aan rust en 

ontspanning. 

Natuurlijk weet u al lang dat  

u gezond en fit blijft door te  

ontspannen en op tijd rust te  

nemen. Alleen dán voorkomt u 

stress.

Gun uzelf regelmatig een half uurtje 

de tijd om in de Health Company 

infrarood warmtecabine ‘bij te  

tanken’. Hiermee verdrijft u de 

- voor stress verantwoordelijke -  

afvalstoffen uit uw lichaam en zult 

u merken dat uw spieren soepeler 

aanvoelen en dat uw lichaam haar 

dagelijkse overbelasting gaat  

loslaten.



De zon is de grootste energiebron en geeft 

lichaam (én geest) een enorme Powerboost. 

Niet voor niets is een beetje zon vaak het 

beste medicijn tegen psychisch en lichamelijk  

onbehagen.

Powerboost



De zon zendt meer straling uit dan 

wij met ons blote oog kunnen waar-

nemen. Slechts 50% is zichtbaar  

licht, 45% bestaat uit infrarood en 

5% uit ultraviolette stralen. Infrarood 

is een onderdeel van het kleuren-

spectrum en bestaat uit elektromag-

netische golven. Ook al is het met 

het menselijk oog niet te zien, het is 

op de huid voelbaar als aangename 

warmte. In onderstaand figuur is dit 

kleurenspectrum weergegeven:

Het infrarood dat de zon uitstraalt, 

weerkaatst op de aarde en wordt  

vervolgens door ons lichaam  

geabsorbeerd en omgezet in  

lichaamswarmte. Deze warmte  

hebben wij allemaal nodig om  

in leven te blijven en wordt  

intenser als u zich inspant. Dit  

is precies wat er gebeurt in  

een Health Company infrarood 

warmtecabine.

INFRAROOD STRALING

0,2μ 0,4μ 0,76μ 1000μ

ZICHTBAAR SPECTRUM

UV INFRAROOD





“Wist u dat 

 luxe zo goed

 kan zijn voor

 uw gezondheid?”



“ Infrarood C niet alleen 
 de meest natuurlijke 
 maar ook de meest  
 veilige warmtebron.”



Infrarood is onder te verdelen in drie verschillende groepen:

IR A: korte golf IR B: midden golf IR C: lange golf

Uw natuurlijke warmtebron

Health Company infrarood warmte-

cabines geven precies dezelfde 

infraroodwarmte af als de infrarood-

warmte die door ons eigen lichaam 

wordt geproduceerd: IR C. Hier-

door is het gebruik van de cabine 

dus uiterst veilig en zeer effectief. 

De infrarood elementen verwarmen 

voor minder dan 20% de lucht in de 

cabine; de resterende 80% wordt 

door het lichaam opgenomen en 

omgezet in lichaamswarmte.  

Uitgebreid medisch onderzoek 

heeft aangetoond dat langgolvig 

infrarood van 5,6-15μ de veiligste 

vorm is om het menselijk lichaam 

te verwarmen. Tevens heeft het 

een uitstekende therapeutische 

werking doordat het de natuurlijke 

lichaamsfuncties stimuleert.



Wat gebeurt er nu  

precies met uw  

lichaam als u gebruik 

maakt van de infrarood 

warmtecabine en wat  

voor effect heeft het op 

uw algehele gevoel van  

welbehagen?

Het infrarood in de Health Company 

cabines gaat precies diep genoeg 

het lichaam in, waardoor de bloed-

circulatie wordt gestimuleerd en het 

lichaam zich zal gaan inspannen. 

U voelt dit echter niet als zodanig. 

De stofwisseling wordt geactiveerd 

en u gaat transpireren om deze 

warmte weer kwijt te raken. Door 

dit proces worden de afvalstoffen 

die zich dagelijks in uw lichaam 

ophopen, veilig afgedreven. U  

verliest hierdoor niet alleen vocht 

maar u verbrandt ook calorieën wat 

een gunstig effect op uw lichaams-

gewicht zal hebben.

Geblesseerde spieren herstellen  

sneller door de ontspannende en  

aangename warmte en door de  

toevoer van grote hoeveelheden 

zuurstofrijk bloed. De afvoer van  

toxische (giftige) materialen wordt 

door de verhoogde bloedcirculatie 

en het transpireren bevorderd. 

Regelmatig gebruik van de cabine 

heeft een positief effect op mensen 

met reumatische kwalen en huidaan-

doeningen zoals psoriasis, eczeem 

en acne. Een goede doorbloeding 

helpt namelijk de natuurlijke balans 

te herstellen en dát heeft een  

mooiere en zachtere huid als  

resultaat. 

Het immuunsysteem van de  

gebruiker verbetert doordat  

schadelijke bacteriën worden  

gedood. Daarom adviseren wij om 

de cabine júist te gebruiken bij 

beginnende verkoudheid of griep 

zodat de virusactiviteit afneemt.

Positieve effecten op ons lichaam



De kracht van infraroodwarmte

•	 Bloedcirculatie	verbetert

•	 Stofwisseling	wordt	gestimuleerd

•	 Afvalstoffen	worden	verdreven

•	 Verlichting	van	spier-	en	gewrichtspijnen

•	 Spanning	en	vermoeidheidsverschijnselen	verminderen

•	 Verbranding	van	calorieën

•	 Gezonde	huidskleur	door	grondige	reiniging	

•	 	Huidproblemen	zoals	eczeem,	psoriasis,	acne	en	cellulitis	verminderen



Health Company 

altijd bij u in de buurt
Onze infrarood cabines worden over de gehele wereld gebruikt in talloze  

hotels, wellnesscentra, kuuroorden en vakantieparken. 





Infrarood, op uw lijf geschreven

Het optimale effect van infrarood ervaart u als de intensiteit 

overeenkomt met de behoefte die het lichaam op dat moment 

aan infrarood heeft. Deze behoefte is heel persoonlijk en zal 

per situatie verschillen. Zaken als uw lichamelijke conditie, het 

moment van de dag en het jaargetijde zorgen ervoor dat u niet 

altijd dezelfde intensiteit van het infrarood als prettig ervaart. 

Daarom werken wij met een exclusief voor Health Company 

ontwikkelde variabele sturing zodat u zich te allen tijde lekker 

voelt in een Health Company infrarood warmtecabine, want 

daar gaat het u én ons natuurlijk om!



Voorbeeld: Stap op een koude, zonnige dag vanuit de schaduw in de zon. 
Als u zich naar de zon draait, zal uw gezicht warm aanvoelen terwijl uw 
rug koud blijft. Zonnestraling kan zich dus door de lucht verplaatsen 
zonder deze te verwarmen. Alleen wanneer de stralingsenergie door 
een voorwerp - uw gezicht - wordt geabsorbeerd, wordt het omgezet in 
warmte die u voelt.

Elke golflengte (PEW) staat voor 

een bepaalde hoeveelheid energie. 

Die energie wordt geabsorbeerd 

door het oppervlak dat deze stra-

ling opvangt. Zo werken infrarood  

elementen ook. Ze zenden straling 

uit met een bepaalde golflengte en 

dus met een bepaalde hoeveelheid 

energie en wij vangen die stralen 

met ons lichaam op, waardoor wij 

warmte voelen. De waarden van de 

golflengte waarmee de maximale 

energie wordt uitgezonden wordt 

uitgedrukt in PEW (Peak Energy 

Wavelength) die is berekend  

volgens de verplaatsingswet van 

Wien. Hiermee is aangetoond 

dat onze incoloy W elementen de 

warmte op een betere manier op 

het menselijk lichaam overbrengen 

dan andere warmtebronnen.

MENSELIJK 
LICHAAM

HCE
INCOLOY 
ELEMENT

U-VORMING
INCOLOY  
ELEMENTKERAMISCH 

ELEMENTU-VORMING
RVS  

ELEMENT

5269/12020F+460=ca.

3.17 µm

5269/7000F+460=ca.

4.54 µm

5269/6620F+460=ca.

5.01 µm

5269/2840F+460=ca.

7.08 µm

5269/980F+460=ca.

9.44 µm

PEW (PEAK ENERGY WAVELENGTH) ALLE BEREKENINGEN ZIJN GEMAAKT BIJ EEN WATTAGE VAN 350 WATT.  
BIJ EEN HOGER WATTAGE WORDT DE WAARDE TEN OPZICHTE VAN HET MENSELIJK LICHAAM ONGUNSTIGER.



De Health Company cabine

Een Health Company infrarood warmte-

cabine schaft u aan voor het leven. Daarom 

vinden wij het heel belangrijk dat de cabine 

een lange levensduur heeft en eenvoudig 

te gebruiken en onderhouden is. Doordat 

het infrarood lichaamseigen is kan jong en 

oud er dagelijks gebruik van maken en de 

intensiteit naar behoefte van het lichaam op 

elk moment aanpassen.

Een Health Company infrarood warmte-

cabine is overal makkelijk te plaatsen en  

is in diverse afmetingen te verkrijgen. Voor 

het kleinste model is één vierkante meter 

en een stopcontact al voldoende.



voor iedereen



De belangrijkste reden om een  

cabine aan te schaffen is de heil-

zame werking. Natuurlijk is het een 

groot bijkomend voordeel dat de 

cabine eenvoudig te gebruiken en 

nagenoeg onderhoudsvrij is. De 

lengte van een sessie is gemiddeld 

30 minuten. Vóór gebruik drinkt 

u een glas water of vruchtensap. 

Door naar muziek te luisteren of 

een boek te lezen wordt het  

moment van rust en ontspanning  

intenser. Mocht u de instelling te 

hoog of te laag vinden dan kunt 

u op elk gewenst moment het 

gekozen percentage naar behoefte 

bijstellen. Na de sessie is het  

belangrijk een lauwwarme douche 

te nemen.

N.B. 

•	 	Mensen	met	aandoeningen	

wordt aangeraden eerst hun arts  

te raadplegen.

•	 	Sommige	experts	ontraden	een	

verhoogde lichaamstemperatuur 

bij patiënten met de ziekte van 

Addison of Multiple Sclerose.

Het Gebruik



Zacht maar toch oersterk! Al  

eeuwenlang wordt Western Red 

Cederhout gebruikt voor veel  

verschillende doeleinden. Niet  

alleen ruikt deze naaldhoutsoort, 

die van de Noord-Amerikaanse 

westkust komt, erg lekker, het heeft 

bovendien een bacteriedodende 

eigenschap. Nog een groot voor-

deel is dat het hout nauwelijks 

‘werkt’ en dat het de warmte niet 

absorbeert. Doordat de Western 

Red Ceder een zogenaamde  

snelgroeier is, worden er herbe-

bossingen uitgevoerd die ervoor 

zorgen dat de populatie waar het 

hout vandaan komt niet in gevaar 

komt. Wij verwerken uitsluitend  

Canadees Red Cederhout met een 

PEFC-keurmerk. Zo weten wij zeker 

dat onze cabines in lijn zijn met 

duurzaam bosbeheer. Het SFIS-

certificaat (nr. 0017511) beschermt 

en garandeert de natuurlijke  

leefomgeving voor plant en dier.

Western

Red 

Ceder

hout dat staat als een huis:
“ Kwaliteit is voor 

 ons geen keuze 

 maar een vanzelf-  

 sprekendheid. 

 De cabine schaft u 

 immers aan voor   

 het leven.”



Een verademende beleving

Ervaar de heilzame werking 

van waternevel in uw Health 

Company warmtecabine. 

Het exclusieve Vapo-System 

verspreidt een uiterst lichte 

nevel in de cabine waar-

door de luchtvochtigheid 

stijgt van 20 à 25% naar  

75 à 80%. U merkt dat u  

soepeler gaat ademhalen 

en dat de nevel op uw huid 

als het ware neerdaalt als 

een balsem. De werking 

vindt dus zowel inwendig 

als uitwendig plaats.  

Bovendien verdeelt de  

nevel de warmte in de  

cabine gelijkmatiger en 

wordt de reinigende  

werking van dit infrarood 

systeem versterkt door de 

warmte te combineren met 

verkoelende nevel. 

Vapo-System®



Speciaal voor het Vapo-System wordt  

medicinaal jodiumzout aangeboden 

dat zowel een in- als uitwendige reiniging 

van het lichaam als gevolg heeft. Een nog 

zachtere en schonere huid en gereinigde 

luchtwegen zijn hiervan het resultaat. Het 

jodiumzout kan verlichting geven bij  

huidproblemen en vastzittend slijm.

Zuiverend Zout



Ons lichaam wordt dagelijks blootgesteld aan toxische stoffen  

die zich bevinden in de lucht. Bewust levende mensen zoeken 

naar een natuurlijker en kwalitatief beter leefmilieu. Door het  

toevoegen van een van de vijf zuivere plantenextracten aan het 

water in het Vapo-System, werkt de geneeskracht door inademing 

en door opname in de huid. De unieke werkzame stoffen leveren 

verschillende voordelen, variërend per plantensoort.  

Bijvoorbeeld: vitaliteit, ontspanning en welzijn.

Puur Natuur



Kamille
U hebt het vast al meer dan eens ervaren: de  

geneeskracht van kamille. Het werkt niet alleen 

heerlijk kalmerend bij stress en verkramping 

maar werkt ook nog eens pijnstillend. Tevens 

kunt u op kamille vertrouwen voor het remmen 

van ontstekingen en het activeren van de stof-

wisseling.

Goudsbloemen
Wellicht is deze plant beter bij u bekend als het 

homeopathische geneesmiddel Calendula.  

Het extract heeft een helend en verzachtend 

effect bij lichte verwondingen, huidirritatie en 

oppervlakkige brandwonden. Het bevordert de 

groei van nieuw weefsel, kalmeert, verkoelt en 

verstevigt de huid.

Hooibloemen
Hooibloemen worden traditioneel toegepast 

om te ontspannen en te kalmeren. Bovendien 

wordt het middel ingezet om reumatische 

klachten te verlichten. Probeer dit extract ook 

eens voor het slapen gaan. Het bevordert 

een gezonde slaap. Wanneer u last hebt van 

hooikoort waarschuwen wij u voor een aller-

gische reactie.

Toverhazelaar
Zoals de naam al doet vermoeden heeft dit  

extract een betoverend effect. Het heeft een 

remmende werking op ontstekingen en  

kalmeert de huid. Het geeft rust aan een  

vermoeid lichaam en heeft een positieve  

uitwerking op huidaandoeningen als eczeem  

en psoriasis.

Eucalyptus
Niets is fijner dan vrij ademhalen wanneer u 

verkouden bent, een griepje onder de leden 

hebt of lijdt aan astmatische bronchitis.  

Regelmatig gebruik van eucalyptus zorgt voor 

vrije luchtwegen, verkoeling bij koorts en  

verlichting bij reumatische aandoeningen.



Sterrenhemel

Een kleur aanpassen aan uw gemoed geeft een ultiem 

gevoel van luxe. De dag begint u bijvoorbeeld fit en 

vitaal met blauwe verlichting en u sluit hem ontspannen 

en romantisch af met een warm rode kleur. Creëer de 

sfeer waarbij u zich op dat moment prettig voelt door 

simpelweg de kleur aan te passen van de tientallen 

lichtjes die zijn verwerkt in het plafond van de cabine. 

U bepaalt zelf of u de sterren geleidelijk van kleur wilt 

laten veranderen of in een van de vijf kleuren wilt laten 

staan.





Professioneel gebruik

Vanwege de heilzame werking wordt infrarood C  

veelvuldig professioneel ingezet. Veel artsen en  

therapeuten gebruiken het om spierblessures,  

gewrichtsproblemen en andere aandoeningen effectief 

te bestrijden. Tevens zijn Health Company cabines te 

vinden in diverse takken van de wellness branche zoals 

kuuroorden, hotels en fitnesscentra. 

Wetenschap

Natuurlijk willen wij de effectiviteit van onze cabines  

bewijzen. Daarom hebben wij als eerste leverancier in  

Europa een medisch wetenschappelijk onderzoek laten 

verrichten naar het effect van de Health Company  

infrarood warmte op het menselijk lichaam. Om de 

kwaliteit en de werking van de cabines te waarborgen 

blijven wij ons nu en in de toekomst bezighouden met 

het doen van onderzoek.



Wat gezond is moet gezond blijven. Daarom 

heeft Health Company onderzoek laten doen 

naar de effecten van infrarood warmte bij 

sporters. Het laboratoriumonderzoek is  

uitgevoerd met Health Company infrarood 

warmtecabines door het Internationales  

Institut Für Ganzheitliche Naturmedizin in 

Genéve (CH). 

Bloedanalyse toont aan dat de doorbloeding 

tot 30% kan verbeteren en dat er tot 25% 

meer zuurstof in het bloed aanwezig is na 

gebruik van de cabine. Dit zorgt voor sneller 

herstel van geblesseerde spieren, afname 

van zwellingen en verlichting van pijn. Ook is 

een duidelijke verbetering van de stofwisse-

ling aangetoond. Daarnaast zijn er positieve 

effecten op de bronchiën gemeten wat  

wellicht een verlichting van astmatische 

klachten tot gevolg heeft. Bovendien is de 

warmtecabine zeer goed te gebruiken voor  

warming-up en cooling-down.

Infrarood & Sport



Infrarood & Reuma

Ongeveer 1 op de 5 mensen in Nederland lijdt aan een 

vorm van reuma (bron: reumafonds). Dit is des te meer 

een reden geweest om te onderzoeken welke fysiolo-

gische en klinische effecten het gebruik van de Health 

Company infrarood warmtecabine heeft op mensen met 

reumatische aandoeningen. 

De Universiteit van Twente heeft onder leiding van  

Dr. F.G.J. Oosterveld en onder supervisie van  

Prof. Dr. J.J. Rasker het onderzoek uitgevoerd onder 

gezonde mensen, mensen die lijden aan Reumatische 

artritis (RA) en mensen die lijden aan Ankylosing  

Spondylitis (AS).

De opzienbarende onderzoeksresultaten zijn wereldwijd 

gepubliceerd. De uitkomsten laten zien dat gebruik van 

een Health Company infrarood warmtecabine een zeer 

goede korte termijn therapie is om pijn en stijfheid van 

spieren en gewrichten te verminderen. Regelmatig  

gebruik van de cabine is dus een zeer goede onder- 

steuning naast een reguliere behandeling.



Health Company hecht veel waarde 

aan de ontwikkeling van zijn hoog-

waardige producten. Door jaren-

lange ervaring en door vele verrichte 

onderzoeken en ontwikkelingen, is 

Health Company in staat de juiste 

adviezen te geven en een kwalitatief 

zeer hoogwaardig product aan te  

bieden. Het Research & Develop-

ment team zorgt er daarnaast voor 

dat de cabines technisch up-to-date 

blijven en dat alle apparatuur voldoet 

aan de hoogste veiligheidsnormen. 

Research & Development



Exclusive of Exclusive Deluxe

Health Company Exclusive (HCE):

De Exclusive modellen worden aangestuurd door middel van een thermostaat systeem zoals 

de meeste cabines die op de markt zijn worden geleverd. Dit systeem werkt hetzelfde als de 

thermostaat waar u de warmte in uw woning mee regelt. U zet de cabine aan en stelt hem in 

op de omgevingstemperatuur die u in de cabine wenst. Als u de warmte in de cabine naar 

bijvoorbeeld 70°C wilt laten oplopen dan zullen de elementen bij elke temperatuur- 

verandering in de cabine op een andere golflengte hun energie uitstralen. De elementen 

zullen, tot u de gewenste temperatuur bereikt hebt, 100% van hun vermogen afgeven. In de 

Exclusive modellen vindt u geen radio/cd speler maar is een in het dak weggewerkt audio 

systeem optioneel leverbaar. Twee speakers in het plafond zijn reeds geïnstalleerd.

Health Company Exclusive Deluxe (HCED):

De Exclusive Deluxe lijn is qua uitvoering gelijk aan de Exclusive, echter is deze cabine  

uitgerust met de exclusief voor Health Company ontwikkelde lage temperatuur infrarood-

techniek. Deze techniek werkt op een natuurlijke manier van binnen naar buiten dus anders 

dan het thermostaat systeem. Een aangename dieptewarmte zonder onderbreking. Met dit 

percentage systeem kunt u de intensiteit van het infrarood gemakkelijk aanpassen waarbij de 

elementen constant op dezelfde golflengte hun energie blijven uitstralen. Het audiosysteem, 

geïntegreerd in deze unieke besturing, heeft een aux input waar u uw MP3 speler op aan kunt 

sluiten en is voorzien van een USB-aansluiting. De cabines zijn reeds voorbereid met twee 

speakers in het plafond en bij aanschaf van een cabine wordt er een USB-stick met wellness-

muziek meegeleverd. De techniek in de Health Company cabines is van Europese origine.

De Health Company Exclusive lijn is een luxe 

uitvoering. Zowel de bank als de ruggen-

steunen zijn ergonomisch gevormd, waardoor 

u een luiere zit krijgt in de cabine. Alle  

Exclusive modellen zijn voorzien van een  

digitale besturing die u zowel aan de  

binnen- als buitenzijde kunt bedienen. Zodra 

u de cabine in werking stelt doet het infrarood 

zijn werk. Wij adviseren echter de cabine  

5 à 10 minuten voor te verwarmen om de  

omgevingswarmte aangenaam te maken.

De Health Company Exclusive is leverbaar  
in twee uitvoeringen.



De verwarmingselementen in de Health Company cabines zijn vervaardigd van Incoloy en 

hebben een lengte van 2204 mm. Incoloy is leverbaar in diverse kwaliteiten. De Incoloy  

elementen in de Health Company cabines zijn medisch gecertificeerd. Het door ons  

gebruikte Incoloy is een legering van Chroom en Nikkel en heeft een coating van  

Carbon Oxidation welke de warmte zoveel mogelijk in het element houdt. De koperen spoel 

in het element wordt op zijn plaats gehouden door magnesium oxide. Dit alles bij elkaar 

zorgt ervoor dat de manteltemperatuur van onze elementen nooit hoger wordt dan  

140°C in tegenstelling tot bijvoorbeeld een roestvrijstaal element dat gemakkelijk een  

manteltemperatuur van 700°C bereikt waardoor er een hoge omgevingswarmte in de cabine 

ontstaat. 

Therapeutisch is het van belang de omgevingswarmte in de cabine zo laag mogelijk te  

houden. Het lichaam gaat dan door straling werken in plaats van door omgevingswarmte  

te transpireren. Wij noemen dit passief regenereren. Health Company is ooit gestart met  

Incoloy elementen gevuld met keramisch zand, maar uit onze wetenschappelijke  

onderzoeken bleek al snel dat dit zand na verloop van tijd inzakt waardoor de verdeling  

van dit zand niet meer de gehele spoel op zijn plaats houdt en het element niet meer correct 

therapeutisch functioneert. 

Health Company verwarmingselementen geven een directe straling op het lichaam, anders 

dan veel aangeboden indirecte stralingssystemen. Therapeutisch heeft directe straling een 

veel groter effect op het menselijk lichaam.

De elementen



Over verwennen gesproken

Optioneel kan elke Health Company cabine uitgerust worden met zeer hoogwaardige  

bacterie werende kussens. Deze in kunstleer uitgevoerde kussens zijn behandeld om micro- 

organismen en schimmels te weerstaan en bieden dankzij unieke elasticiteit en soepelheid  

uitstekend zitcomfort. Om de kussens te reinigen kunt u gebruik maken van een zachte borstel 

met water en zeep. 

De complete kussenset is leverbaar als drie losse opties:

Deel 1: zitkussen    Deel 2: ruggensteun kussens (2 stuks)    Deel 3: gebogen kniedeel

Programma op maat 
(uitsluitend voor Exclusive Deluxe uitvoering)    

Het infrarood waarmee Health Company werkt is niet zichtbaar met het blote oog (IR C) maar is 

wel voelbaar op uw huid als warmte. Welke intensiteit daarin als prettig wordt ervaren verschilt 

per persoon, per moment van de dag en is afhankelijk van het doel dat u ermee wilt bereiken. 

Een ontspanningssessie in de infrarood cabine vraagt om een andere intensiteit (percentage) 

dan wanneer u aan uw conditie wilt werken. Daarom biedt Health Company verschillende 

programma’s op USB-stick aan waarmee u voor een ontslakkings-, ontspannings- of sportsessie 

kiest. Natuurlijk kunnen wij een programma op maat voor u samenstellen. Als wij het hebben 

over innovatie dan is dit doorbrekend geweest in de wereld van therapeutisch infrarood.





Installatie

Alle Health Company cabines zijn zeer eenvoudig te plaatsen. 

Er komt geen gereedschap aan te pas dankzij een uniek  

onzichtbaar ophangsysteem. Dus geen clips in het zicht. 

De Health Company cabines zijn voorzien van verstelbare 

poten waardoor uw cabine altijd waterpas staat. 

Alle elektrische delen in de Health Company cabines zijn plug 

en play waardoor u binnen een uur heerlijk kunt onspannen in 

de weldadige warmte die onze cabines u biedt.

De Exclusive cabines worden standaard geleverd met  

voor-gevormde ruggensteun(en) en een badlakenset.

Garantie

De voor onze cabines geldende garantie op de cabine, 

de onderdelen en de werking ervan worden beschreven 

in de algemene voorwaarden die door de rechtbank te 

‘s Gravenhage (NL) zijn gewaarmerkt onder nr.: 43/2011 

en bij deze rechtbank zijn gedeponeerd. Geen loze 

beloftes die niet waargemaakt kunnen worden, maar 

alles volgens de letter van de wet zodat u altijd op 

ons kunt vertrouwen.



90 cm

90 cm
83 cm

60 cm

20 cm 20 cm50 cm

110 cm

100 cm
55 cm

103 cm

56,5 cm26,75 cm 26,75 cm

120 cm

110 cm
113 cm

55 cm

31,75 cm31,75 cm 56,5 cm

130 cm

110 cm
123 cm

55 cm

36,75 cm 36,75 cm56,5 cm

HCE/HCED 90

b-d-h 90 x 90 x 195 

1 persoon

1270 Watt / 230 volt

4 elementen

1 ruggensteun

HCE/HCED 110

b-d-h 110 x 100 x 195 

1-2 personen

1640 Watt / 230 volt

5 elementen

2 ruggensteunen

HCE/HCED 120

b-d-h 120 x 110 x 195 

1-2 personen

1640 Watt / 230 volt

5 elementen

2 ruggensteunen

HCE/HCED 130

b-d-h 130 x 110 x 195 

2 personen 

1990 Watt / 230 volt

6 elementen

2 ruggensteunen



180 cm

173 cm

55 cm

110 cm

91,75 cm31,75 cm 56,5 cm

203 cm

210 cm

55 cm

110 cm

76,75 cm76,75 cm 56,5 cm

55 cm

150 cm

138 cm

56,5 cm31,75 cm 61,75 cm

110 cm

HCE/HCED 150

b-d-h 150 x 110 x 195 

2-3 personen

2490 Watt / 230 volt

7 elementen

3 ruggensteunen

HCE/HCED 180

b-d-h 180 x 110 x 195 

3-4 personen

2190 Watt / 230 volt

7 elementen

3 ruggensteunen

HCE/HCED 210

b-d-h 210 x 110 x 195 

4-5 personen

2760 Watt / 230 volt

9 elementen

4 ruggensteunen



111 cm

180 cm

120 cm

52,5 cm 52,5 cm

61,75 cm 61,75 cm56,5 cm

135 cm

135 cm 74 cm

123 cm

49 cm

87 cm

87 cm49 cm

56,5 cm

56,5 cm

55 cm

55 cm
148 cm

93 cm

160 cm

160 cm

100 cm

100 cm

HCE/HCED DUO

b-d-h 180 x 120 x 195 

4 personen

2940 Watt / 230 volt

10 elementen

4 ruggensteunen

HCE/HCED 135

b-d-h 135 x 135 x 195 

2-3 personen

2190 Watt / 230 volt

7 elementen

2 ruggensteunen

HCE/HCED 160

b-d-h 160 x 160 x 195 

3-4 personen

2890 Watt / 230 volt

9 elementen

4 ruggensteunen





Natuurlijk heeft u onze brochure bestudeerd en droomt u 
ervan een hoogwaardige infrarood warmtecabine te bezitten.

De aanschaf van een cabine is er een voor het leven. Daarom 
is het belangrijk dat u met uw aanschaf tevreden bent.

Voor ons staat veiligheid, kwaliteit en de juiste werking van 
het infrarood systeem voorop. Deze zaken samen bepalen de 
juiste prijs- en kwaliteit verhouding. 

Onderstaande Health Company dealer geeft u graag alle  
verdere informatie die u wenst.



www.healthcompany.eu


