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Wie houdt van een hoge vochtigheidsgraad en hoge temperaturen, komt automatisch uit bij een stoombad. Met dit in het 

achterhoofd, hebben we een energiezuinige stoomcabine ontwikkeld – Vision Hamam. Dit stoombad is gemaakt uit 

polystyreenplaten van 40mm met een speciale antibacteriële hittebestendige laag, zodat er geen betegeling nodig is. De 

stoomgenerator verbruikt minder energie en is uitgerust met een AAN/UIT-knop, voor een cyclus van 30 minuten. Deze 

hamam is erg gebruiksvriendelijk en ook gemakkelijk te installeren.

Vision

Vision

140x120x200
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Alpha Steam Concept

We hebben warmte nodig om in leven te blijven. En om ons echt 'levend' te voelen hebben we warmte nodig, zowel spiritueel als fysiek. Ook water 

is de drijvende kracht van alle leven, zoals Leonardo da Vinci al zei. De hamam is dé perfecte combinatie van deze twee.

HAMMAM�SENSATION�

Door onze hectische levenswijze beleven we de wellnessproducten op een andere manier. Sommige zijn compleet veranderd, maar anderen 

krijgen een soort van tweede leven, zoals het Turks stoombad. 

Een andere naam voor Turks stoombad is hamam. Dit woord stamt af uit het Arabisch en betekent “verspreider van warmte”. Dit woord wordt 

gebruikt voor het ritueel van het baden dat in je eigen huis kan plaatsvinden, de perfecte plaats om te ontstressen, tot rust te komen en je weer jong 

te voelen. Deze warme ruimte met een hoge vochtigheid ontstond duizenden jaren geleden en gaat zelfs terug tot de de tijd van de Romeinse 

thermae. 

Deze traditie leeft nog steeds maar de moderne technologie maakt het mogelijk om meer efficiënte cabines te plaatsen in wellness- en 

fitnesscentra, meditatieruimtes en in privéwoningen. 

Twee jaar geleden begon Alpha Wellness Sensations met een totaal nieuw product: de hamam of het Turks stoombad. In zo'n stoomcabine kan 

men genieten van alle voordelen van deze oude traditie. De huid en de luchtwegen worden door de hete en vochtige stoom gezuiverd, al dan niet 

vermengd met aroma's zoals eucalyptus, kamille etc. 

De maximum temperatuur is 50°C maar de vochtigheidsgraad is 85 à 95%. De wanden zijn gemaakt uit platen van polystyreen van 50mm, en de 

ergonomische zitbanken zijn eveneens uit polystyreen gemaakt. Polystyreen is een waterbestendig materiaal dat uitstekend isoleert. 

Deze wanden worden voorzien van glasvezel waarop tegels naar keuze gelijmd kunnen worden. De veiligheidsdeur zit een aluminium frame en 

sluit perfect dankzij de rubberen dichting.

Een tendens in de moderne wereld is om met  steeds exclusieve producten op de markt te komen. Hierdoor wordt het voor de eindklant 

gemakkelijk om een volledig gepersonaliseerde stoomcabine te creëren. Op de website van onze leverancier is er keuze aan mozaïektegels, van 

klassiek en luxueus tot speciale designpatronen.

Een sprookjesachtige sfeer zoals in “Duizend-en-één-nacht” kan gecreëerd worden door LED-verlichting zoals een sterrenhemel of LED-licht 

onder de zitbanken.
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Het Turkse stoombad is de jongste telg uit onze wellnessfamilie. In het Chaleurgamma bieden we de klassieke stoomcabine 

aan. Deze heeft wanden uit 50mm dik polystyreen die ideaal zijn voor een stoombad. De banken hebben een ergonomische 

vorm die uitnodigen tot een gezellig stoombad. Het halfronde plafond is zo ontworpen om condens van waterdruppels te 

vermijden. Onder dit plafond is een LED-verlichting verborgen die er een echte lounge sfeer in brengt! Deze LED-verlichting 

heeft 14 kleuren en een dimfunctie, en wordt met een afstandsbediening bediend. De cabine kan volledig naar wens van de 

klant aangepast worden, dankzij de 'design' tegels. Een sterrenhemel maakt je stoombad helemaal perfect!

Advanced

Chaleur�

12Chaleur�

132x110x210

240x132x210

240x210x220
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De voordelen van een stoombad

Een stoombad opent de poriën van de huid, verzacht pijnlijke spieren, verbetert de bloedcirculatie en is gewoonweg een heerlijke, rustgevende en 

gezonde ervaring. Al gedurende eeuwen genieten mensen overal ter wereld van stoombaden.  Een lijst van de voordelen vind je hieronder:

· Een stoombad nemen is een opwekkende, bijna spirituele ervaring. Stoombaden verlichten stress en spanningen, en versnellen het 

genezingsproces. Het staat ook bekend als een middel tegen slapeloosheid.

· Grondige ontgifting is één van de grote voordelen van een stoombad. Het lichaam doet de toxines uitscheiden via miljoenen zweetklieren. 

Transpiratie door een stoombad helpt zo'n 30% van de toxines in ons lichaam te elimineren. 

· Bij een stoombad gaan de bloedvaten uitzetten en dat vergemakkelijkt de opname van cellulaire bouwstoffen.

· Een stoombad verlicht problemen aan de luchtwegen. Door de hoge luchtvochtigheid is het gemakkelijker om te ademen. Slijmen en 

allergenen maken zich gemakkelijker los van de keel- en neusholtes. Het vermindert ook de symptomen van astma. Bronchitis, heesheid en 

hoesten worden beter na een stoombad. Ontstekingen aan de slijmvliezen van de bovenste luchtwegen verminderen merkbaar.

· In veel stoombaden wordt aromatherapie gebruikt waardoor de therapeutische effecten nog versterkt worden. Eucalyptus olie wordt 

tegelijkertijd met de stoom verdampt. Dit is een bekend middel om de neus vrij te maken en het ademen te vergemakkelijken. Andere soorten olie 

worden soms toegevoegd omwille van het rustgevend effect.

· Een stoomcabine kan ook helpen om gewicht te verliezen. Tijdens een sessie van 30 minuten is het mogelijk om tot 600 calorieën te 

verbranden.

· Mensen die lijden aan sinusitis kunnen ook door een stoombad geholpen worden.

· Een stoombad bevochtigt de huid op zeer efficiënte wijze. De poriën worden geopend en nemen de onzuiverheden weg, de kwaliteit van de 

huid verbetert. Mensen met huidproblemen zoals eczema, acné en een droge en schilferige huid, profiteren van de positieve effecten.

· De verbeterde bloedcirculatie heeft een positieve invloed op pijnlijke spieren en gewrichten.

· Het immuunsysteem wordt versterkt doordat bij stoombadsessies het aantal witte bloedcellen toeneemt. Bijgevolg stijgt hierdoor het aantal 

fagocyten die bacteriën, oude rode bloedcellen en andere micro-organismen opnemen, en de leukocyten die binnenvallende organismen 

vernietigen.

· Een stoombad nemen na een training, doet de genezing van gekwetste spieren versnellen dankzij een snellere bloedcirculatie. De 

volgende dag kan je er weer helemaal tegenaan in de fitness.
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Deze Hamam de Luxe is de parel aan de kroon van het Alpha Steam gamma. Het is een stoombad dat een oeroude traditie 

combineert met chic design. Het rustieke uitzicht dankt de cabine aan de wanden die met natuurstenen strips zijn bekleed.

De  banken  z i j n  be tege ld  me t  moza ïek  en  he t  gebogen  p la fond  i s  bek leed  me t  een  coa t i ng .

De grens tussen de leef- en wellnessruimte vervaagt door de glazen voorwand. Deze stoomcabine past perfect in elke 

woonst. Geniet van de sfeer van Duizend-en-één-nacht onder een LED-sterrenhemel!

18De�Luxe

Premium

De�Luxe

220x220x210
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Water functioneert al miljoenen jaren als een soort beeldhouwer in ons landschap. Dit geeft ons de inspiratie voor ons maatwerkhamams.

De mogelijkheid om je gepersonaliseerde stoomcabine samen met Alpha Wellness Sensations te ontwerpen, is een fijne ervaring. Het geeft je de kans om je eigen stempel te 

drukken op het ontwerp, met de hulp van ons professioneel team, en zo een fantastisch mooie hamam te kunnen installeren,  in een privé of een professioneel 

wellnesscentrum. 

Omdat bijna elke stoomcabine van begin tot einde door Alpha's deskundige vaklui op maat gemaakt wordt, kunnen wij aan elk detail de nodige aandacht besteden. 

Een stoombad is niet alleen zalige ervaring, je kan het maatwerk ook als een decoratief element beschouwen en dan bepaal je zelf de maat en de vorm van de cabine. 

Dit kan zelfs een onderdeel van je interieur worden dankzij de ruime keuze aan mozaïektegels; je creëert een lounge sfeer met de sterrenhemel en andere opties. De glazen 

voorwand is als het ware een opening naar je interieur.

Ons team doet je ideeën werkelijkheid worden. De klant moet ons de nodige informatie bezorgen en wij maken een voorstel: wat zijn je verwachtingen over het stoombad, voor 

hoeveel personen, wat zijn de gevraagde eigenschappen, wat is het budget, we hebben ook een plan of een tekening met maten en foto's van de kamer waar de cabine zal 

geïnstalleerd worden nodig, en een tekening van de technische ruimte waar de stoomgenerator geïnstalleerd wordt. 

Al deze gegevens helpen ons om een voorstel te maken met:

 Grootte en vorm van de stoomcabine

 Welk type stoomgenerator

 Technisch plan met: stroomtoevoer, afvoerbuis, watertoevoer en ventilatie.

 Lijst met opties

Al deze kenmerken worden in een offerte gegoten met een prijsbepaling en eventueel een 3D-tekening die naar de klant gestuurd wordt ter bevestiging. 

Nadat je de mozaïektegels gekozen hebt en de offerte is bevestigd, kan je stoomcabine op een termijn van 5 à 8 weken geïnstalleerd worden.
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