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Het HomeSpa concept van Alivida geeft u de 
mogelijkheid om thuis uw eigen wellness 

experience te creëren. Dit betekent dat u de 
mogelijkheid heeft diverse stoom- en 
douchecomponenten toe te passen.

U heeft de keuze uit 6 finishings om de sfeer 
van uw cabine te bepalen of u kiest ervoor om 

de cabine te betegelen.

Diverse opties zijn mogelijk om alle zintuigen te 
prikkelen. Denk hierbij aan uw eigen Hammam, 

chromotherapie, verschillende douche 
mogelijkheden en de mogelijkheid uw eigen 

muziek te streamen in uw HomeSpa.

Daarnaast biedt het Alivida programma u de 
mogelijkheid de sfeer van uw douche door te 

voeren in een sauna met dezelfde look and feel.
De cabines zijn koppelbaar maar ook los van 

elkaar te plaatsen in de ruimte zodat u geheel vrij 
bent in het ontwerpen van uw wellness ruimte.

Alle prijzen in deze brochure zijn inclusief 21% btw. Model en prijswijzigingen voorbehouden.
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STEL UW  
HOMESPA

SAMEN

MET ONDERDELEN 
VAN DE HOOGSTE 
KWALITEIT
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HomeSpa

Specificaties 

-  Hoogte: 2300mm
-  Uitgevoerd met 8mm dik veiligheidglas
-  iBox universal inbouwdeel
-  Ecostat S thermostaat (inbouw)
-  Fixfit Porter S handdouchehouder 
-  Raindance Select handdouche
-  Raindance 240 Select hoofddouche
-  Plafond wit
-  Tegelbaar of designpaneel finishing
-  LED verlichting wit
-  Ontluchting mat chroom

#AL100150230

#AL9990001

#AL9990002

#AL9990003

#AL9990004

#AL100160230

#AL100170230

#AL100180230

#AL110150230
Type: LN

Type: RN

Type: LH

Type: RH

#AL110160230

#AL110170230

#AL110180230

#AL120150230

#AL120160230

#AL120170230

#AL120180230

#AL130150230

#AL130160230

#AL130170230

#AL130180230

#AL9991001

#AL9991002

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw. Model- en prijswijzigingen voorbehouden.

* Benodigd Alivida Steam 3
** Benodigd Alivida Steam 6

Voeg de modelcode toe aan de artikelcode.

Douchesets
Doucheset Round
#AL9960001

#AL9960002

#AL9960003

Standaard

+ €230,-

+ €440,-

Doucheset Curve

Doucheset Square

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw. Model- en prijswijzigingen voorbehouden.
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Alivida Steam 3

Soft Seat   40 x 40 x 45

Alivida Steam 6

Chromotherapie 2 spots

Soft Seat   90 x 40 x 45

Soft Seat   andere afmetingen op aanvraag

Aromatherapie

Bluetooth Audio

€3.975,-

€350,-

-  Stoomgenerator
-  Touchpaneel
-  Stoominlaat
-  Temp. sensor

-  5 liter eucalyptus
-  Alleen mogelijk
   i.c.m. Alivida Steam

-  RGB
-  Bediening via   
   Touchpaneel

-  2 speakers
-  Bediening via  
    Touchpaneel

-  Wit
-  Grijs
-  Zwart
-  Taupe

€4.375,-

€700,-

€700,-

€475,-

€430,-

HomeSpa opties

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw. Model- en prijswijzigingen voorbehouden.

#AL9980001

#AL9980002

#AL9950001

#AL9940002

#AL9930001

Zie p.14

Zie p.14

Raindance Air 
240 1jet

Raindance
S300 2jet

Raindance
S300 Air

Rainmaker 
Select 460 1jet

€660,-

€695,-

€790,-

€2.015,-

Plafonddouche

9Alle prijzen zijn inclusief 21% btw. Model- en prijswijzigingen voorbehouden. byHomeSpa

#AL9965001

#AL9965002

#AL9965003

#AL9965004
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Alivida Steam Control
Beleef uw stoomervaring met de Alivida Steam Control. 
Eenvoud en perfectie gecombineerd in een touchpaneel.

De buttons lichten op als ze in gebruik zijn.
De Alivida control onthoudt uw voorkeuren zodat u 
steeds opnieuw uw perfecte stoomervaring beleeft. 

Met de Alivida control bedient u eenvoudig en volledig uw 
cabine: stoomtemperatuur, chromotherapie, aroma en 

muziek. Voor uw sauna bieden wij u de 
Alivida Sauna Control. Deze heeft dezelfde 
look and feel als de Steam variant maar is 

ingeregeld om uw sauna optimaal te bedienen.

#AL9981001

11
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Finishing

Deep black Off whiteConcrete

    Geniet van uw favoriete muziek

Bluetooth Audio

Wilt u genieten van muziek in uw stoomdouche cabine, kies dan voor twee waterdichte 
speakers welke gemonteerd worden in het plafond. De speakers zijn eenvoudig te koppelen 
met uw telefoon of tablet via bluetooth. Bediening is mogelijk via het touchpaneel.

#AL9992001 #AL9992002 #AL9992003
#AL9993001 #AL9993002 #AL9993003

Binnenzijde Binnenzijde Binnenzijde
Buitenzijde Buitenzijde Buitenzijde

BarnwoodAnthraciteRustique oak

Aromatherapie

Stomen versterkt uw immuunsysteem en bevrijdt de luchtwegen. 
Alivida biedt voor haar stoomcabines aromatherapie waarbij u de keuze heeft 
uit Eucalyptus, Lavendel en Mint. Iedere geur heeft zijn specifieke eigenschappen waarbij 
Eucalyptus heilzaam werkt bij verkoudheid, griep en luchtweginfecties. Lavendel zorgt voor 
een ontspannende werking en mint heeft een energieke werking.

Voor het actuele aanbod stoombadmelk gaat u naar:

www.alivida.nl/shop

De heilzame werking van Eucalyptus & Lavendel

#AL9992004 #AL9992005 #AL9992006
#AL9993004 #AL9993005 #AL9993006

Binnenzijde Binnenzijde Binnenzijde
Buitenzijde Buitenzijde Buitenzijde



Chromotherapie
Veel bekende wetenschappers en geleerden waaronder Plato, Goethe, Isaac Newton hebben zich bezig gehouden met 
de kracht van kleuren. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat kleuren een grote invloed hebben op de menselijke psyche.
Chromotherapie is een verfijnde, uitwendige therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van de helende energie die in zichtbare, 
gekleurde lichtstralen opgesloten zit. Chromotherapie werkt in op ons energiesysteem.

De hoogste geestelijke kleur is violet, de vereniging van rood en blauw.
Het is een waardige, mystieke kleur die veel gebruikt wordt om op een 

hoger geestelijk niveau te komen.

Oranje is de kleur die hoort bij warmte en levenskracht.
Het is een zeer positieve kleur. Oranje is ook de kleur van vitaliteit.

Rood is de kleur van levenskracht, uithoudingsvermogen en wilskracht. 
Versterkt de lichaamsgeest en motivatie. Het geeft een aangenaam gevoel.

Blauw is de kleur van rust, vrede en trouw.
Bevordert rust, ontspanning en evenwicht.
Ideaal om bij weg te dromen.

Geel is de kleur van vreugde, de creatieve expressie, de spontaniteit en 
zelfvertrouwen, werkt opwekkend. Geeft een onbezorgd en vrij gevoel.

Groen is de kleur van innerlijke harmonie en balans en werkt rustgevend.
Heeft een heilzame werking en verjongt de huid.

Groen licht is ideaal voor een rustige en diepe ontspanning.

14 byHomeSpa

Soft Seats
De Soft Seats van Alivida zijn speciaal ontwikkeld om alle douche- en stoomomstandigheden 
te doorstaan. Gemakkelijk en duurzaam omdat ze geen vocht doorlaten. Gemakkelijk schoon 
te houden en eenvoudig te verplaatsen door het lichte gewicht.
Deze soft seats zijn standaard leverbaar 2 formaten in 4 kleuren: wit, grijs, zwart & taupe. 
Andere afmetingen en RAL kleuren zijn leverbaar op aanvraag.

Soft Seat   40 x 40 x 45

Soft Seat   90 x 40 x 45

€350,-

€700,-
#AL404045....

#AL904045....

Voeg het RAL nummer toe aan de artikelcode.

RAL 9016 RAL 7039 RAL 9005 RAL 7006

Professionele stoomtechniek

De Alivida Pro stoomtechniek is een stoomgenerator van professionele 
kwaliteit welke in vele fitness centra, hotels, spa’s e.d. wordt gebruikt. 

Met Alivida Pro kunt u rekenen op volle stoom, duurzaamheid en gemakkelijk onderhoud. 

De Alivida Pro is leverbaar met de volgende vermogens:

• 3 kW  230V of 400V
• 6,1 kW  400V
• 11,4 kW  400V
• 17,5 kW  400V 

Het benodigde vermogen wordt als volgt berekend: 
Lengte X Breedte x Hoogte x 1,25 = benodigde kW

De Alivida Pro heeft de volgende basisfuncties:

• Stoom aan / uit
• Verlichting aan / uit
• Regelbare aromatherapie aan / uit
• Temperatuurinstelling (via digitaal display op de generator)
• Voorbereiding aansluiting muntmechanisme
• Standby functie

De Alivida Pro wordt geleverd inclusief temperatuurvoeler, stoomslang en aansluitmateriaal.

De installatie handleiding en technische gegevens vindt u op www.alivida.nl/downloads.

Stoomtechniek

Alivida Steam 3 €3.975,- 

• Geschikt voor ruimtes tot 3m2

• Geplaatst op geprefabriceerd paneel  
• 230V~ 50/60Hz
• 3 KG/H stoomproductie
• Afmetingen: 480 x 260 x 326 mm

De Alivida Steam kit bevat: 

• Alivida Steam Control
• Stoomuitlaat
• Temperatuurvoeler met houder
• Touchpaneel verlengkabel (2m)
• Installatie- en gebruikershandleiding

Alivida Steam 6 €4.375,- 

• Geschikt voor ruimtes van 3 tot 6m2

• Geplaatst op geprefabriceerd paneel
• 400V~ 50/60Hz
• 6.1 KG/H stoomproductie
• Afmetingen: 480 x 260 x 326 mm

Aromatherapie €475,-

• Incl. 5 liter stoombadmelk
• Incl. injectieventiel 

Chromotherapie €700,-

• RGB
• 2 spots

Met de stoomgeneratoren van Alivida bent u verzekerd van de stoomervaring waar u naar op zoek bent.
De stoomgenerator wordt aangestuurd middels de Alivida Steam Control die bij de levering is inbegrepen.
Het besturingssysteem meet de omgevingstemperatuur en reguleert de productie van stoom, zodat de gewenste 
temperatuur voor u behaald wordt en behouden blijft.
De Alivida Steam 3 is uitgevoerd in 2800 Watt en de Steam 6 in 5600 Watt.

De installatie- en gebruikershandleiding is te downloaden via www.alivida.nl/downloads.

15byHomeSpa

#AL9980001

#AL9980002

#AL9980011

#AL9980012

#AL9980013

#AL9980014

#AL9950001

#AL9940002



Stoomplafond HomeSpa Zelfbouw
Alivida stoomplafonds worden op maat gemaakt en bieden 
u de mogelijkheid om uw eigen stoomdouche te ontwerpen. 
Kies één van de 6 finishings waarna u met enkele opties 
uw eigen stoomplafond samenstelt.

Inmeten en advies (op locatie) :  op aanvraag
Montage maatwerkplafond  :  op aanvraag

Afmetingen:
- tot max. 1300 x 1000 890,-
- tot max. 1300 x 1500  995,-
- tot max. 1300 x 2000 € 1.230,-
- tot max. 1300 x 3000 € 1.520,-

€
€

Wit licht
Chromotherapie 

2 spots 
Bluetooth Audio Ontluchting

€210,-
€700,- €430,- €50,-

16

#AL9940001
#AL9940002

#AL013001000

#AL013001500

#AL013002000

#AL013003000

#AL9930001 #AL9982001

#AL9994001

#AL9994002

#AL9994003

#AL9994004

#AL9994005

#AL9994006

Raindance 
Select S240

Raindance 
Air 240

Raindance 
Royal AIR

Rainmaker AIR 
680 x 460

Raindance 
Select S300 

Raindance 
S240 AIR

Raindance 
Select E300

Raindance 
S300 AIR

Rainmaker 
Select 460
3 jet

€2.950,-

€730,- €790,-

€660,-

€750,-

€500,- €695,-

#AL9964003#AL9964001 #AL9964002

#AL9964005#AL9964004 #AL9964006

#AL9964007 #AL9964008

€2.530,- €5.055,-

Hoofddouche

17Alle prijzen zijn inclusief 21% btw. Model- en prijswijzigingen voorbehouden. 17byHomeSpa

#AL9964009
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Technische informatie

Stoomkozijn

Checklist plaatsing Homespa

 Hoogte cabine: 2300 mm
 Reken voor aansluiting van de ontluchting en verlichting minimaal 100-150 mm op   
 bij de netto hoogtemaat.
 Laat de installateur vooraf bepalen of de capaciteit van uw warm watervoorziening   
 voldoende is. Dit geldt voor druk en waterhoeveelheid voor uw douche.
 De stoomproductie wordt geregeld door middel van de stoomunit die gekoppeld is   
 aan de cabine. (500 x 2300 x ...)
 Het vermogen van de unit is 2,8kW(230V) voor cabines  < 3m2.
 Het vermogen van de unit is 5,6kW(2x230V kookgroep of 400V) voor cabine > 3 < 6m2.
 Waterdichte vloer met afvoer en vloerplan van de HomeSpa verkrijgbaar via uw 
 Alivida dealer.

Alivida kan in samenwerking met uw installateur de cabine monteren.

De cabines zijn betegelbaar. Alivida voorziet u graag van een persoonlijk lijmadvies.

Aluminium stoomkozijnen worden standaard geleverd in de kleur wit (RAL 9010) of grijs (RAL 9006).
Op aanvraag kunnen deze ook in andere RAL kleuren geleverd worden. Stoomkozijnen worden 
standaard geleverd met scharnieren, cilindervormige designgreep en 8mm dik helder veiligheidsglas.

Dorpelloos kozijn:

Kozijnmaat: 707 x 1910 mm
Glasmaat: 610 x 1850 mm

Helder glas

€1.530,-

Dorpelloos kozijn:

Kozijnmaat: 847 x 2060 mm
Glasmaat: 750 x 2000 mm

Helder glas

€1.920,-

Afwijkende maatvoering: Op aanvraag

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw. Model- en prijswijzigingen voorbehouden.

Wit  #AL807071855 Wit  #AL808472060
Grijs  #AL817071855 Grijs  #AL818472060

#AL9990001

#AL9990002

#AL9990003

#AL9990004

Type: LN

Type: RN

Type: LH

Type: RH

19
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Alivida Pure

Verlicht uw huid met microbubbels

Alivida Pure is een revolutionair huidbehandeling systeem dat zuurstof gebruikt om de 
collageenproductie van je huid te stimuleren. Naarmate je ouder wordt neemt de natuurlijke productie 
van collageen af. Deze afname zorgt voor een verdunning van je huid, wat op zijn beurt weer kan zor-

gen voor lijnen, rimpels en verouderingsplekken.

Je huid bloodstellen aan Alivida Pure, al is het maar voor 20 minuten per dag, zal het collageengehalte 
verhogen en je huid gladder en jonger maken.

• Diepe reiniging van de poriën
• Maakt de huid zijdezacht
• Hydrateert de huid
• Geeft de huidcellen energie
• Doodt bacteriën
• Stimuleert genezing van weefsel
• Verhoogt het serotoninegehalte
• Vermindert littekenweefsel

Schoonheid- en gezondheidsvoordelen

20

Alivida Pure
- Verhoogt het metabolisme van de huid;
- Zorgt voor een verbeterde huidcelgroei;
- Diepe reiniging van de poriën (zo worden onzuiverheden verwijderd);
- Verminderd fijne lijntjes en rimpels;
- Neutralisatie van vrije radicalen die de huid beschadigen;
- Verhoogde hydratatie.

Wat doet het?

Het creëren van miljoenen microbubbels, dat is wat ervoor zorgt dat deze 
techniek effectief is. Alivida Pure breekt de zuurstofcellen op in hele kleine negatief 
geladen bubbels. Deze zijn zo minuscuul dat ze meteen worden opgenomen door de 
huid. Het water bevat met Alivida Pure ruim 70% meer zuurstof dan normaal water. 

Hoe werkt het?



Alivida Pure

Maak kennis met Alivida Pure.

Alivida heeft voor u een strak design bad geselecteerd dat de 
revolutionaire Alivida Pure techniek bevat. Door de Pure-jet 
ontstaat er een wolk van zuurstof in het water.

Door onder water kleurverlichting kunt u uw bad in de juiste sfeer
brengen. Ook kan er audio ingebouwd worden om de beleving 
helemaal af te maken.

De Alivida Pure kan ook met ombouw geleverd worden. Deze wordt 
opgebouwd uit panelen. Met deze panelen kiest u zelf hoe uw bad 
afgewerkt wordt. U kunt deze panelen bijvoorbeeld laten betegelen, 
mozaïeken of kies voor een van onze 6 finishes. Neem hiervoor contact 
op met uw Alivida dealer.

   180 x 80:   4.230,-
   180 x 90:   4.360,-
   190 x 90:   4.510,-
   Chromotherapie:  700,-
   Bluetooth Audio:  430,-

22

#AL9940002

#AL9930001

#AL9910003

#AL9910002

#AL9910001 €
€
€
€
€
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Alivida Pure

#AL9995001

#AL9995002

#AL9995003

#AL9995004

#AL9995005

#AL9995006
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Alivida Sauna
Omschrijving Alivida Sauna 

-  Hoogte: 2300mm
-  Voorwand glas
-  Cilindergreep
-  Alivida Sauna Control
-  3-lats rugleuning met verlichting
-  Saunabank
-  Saunahocker
-  Luxe Saunaset
-  Saunakachel
-  Saunastenen

26 Alle prijzen zijn inclusief 21% btw. Model- en prijswijzigingen voorbehouden.

#AL210001300

#AL211001300

#AL212001300

#AL213001300

#AL210001600

#AL210001400

#AL211001600

#AL211001400

#AL212001600

#AL212001400

#AL213001600

#AL213001400

#AL210001700

#AL210001500

#AL211001700

#AL211001500

#AL212001700

#AL212001500

#AL213001700

#AL213001500

#AL210001800

#AL212001800

#AL213001800

#AL9991001

#AL9991002

#AL211001800

27

Alivida Sauna Control

Saunakachel

Luxe Saunaset

Rugleuning

-  Sauna
-  Touchpaneel
-  Temp. sensor

-  3 lats rugleuning
-  Sfeerverlichting

-  Elektrische kachel
-  Bediening via   
   Touchpaneel

-  Emmer
-  Lepel
-  Zandloper

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

#AL9970002

#AL9970401

#AL9970201

#AL9970101
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Soft-damp
Saunakachel

Chromotherapie

Espen Fineer

Eiken Fineer

Hemlock Fineer

Finishing buitenzijdeFinishing binnenzijde

Bluetooth Audio

-  Elektrische kachel

-  RGB
-  2 spots
-  Bediening via   
   Touchpaneel

-  Bediening via   
   Touchpaneel

-  2 speakers
-  Bediening via  
    Touchpaneel

€1.390,-

€700,-

€430,-

Sauna opties

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw. Model- en prijswijzigingen voorbehouden.

*Is inbegrepen in prijs.

#AL9970111

#AL9940002

#AL9930001

#AL9996001

#AL9996002

##AL9996003

#AL9993001

#AL9993002

#AL9993003

#AL9993004

#AL9993005

#AL9993006

Alivida Sauna Control
 

Verrijk uw sauna ervaring met de nieuwe 
Alivida Sauna Control. Eenvoud en perfectie 

gecombineerd in één touchpaneel.
De buttons lichten op uit het witte glas wanneer ze 

aangeraakt worden. Dit systeem onthoudt uw voorkeuren 
zodat u zonder moeite, steeds opnieuw van uw saunagang 
kunt genieten zoals u dat wilt. Met de Alivida Sauna Control

bedient u eenvoudig uw volledige saunacabine: temperatuur, 
geurintensiteit, chromotherapie, voorschakeltijden 

en al het andere om uw saunagang zo aangenaam mogelijk 
te maken. Ook beschikbaar voor soft-damp kachels.

29
#AL9970002
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