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MAATWERKSAUNA’S VAN 
VILIV-SAUNAWERK
Interhiva presenteert u met trots de nieuwe 
maatwerk sauna’s van Viliv. Viliv is gespecialiseerd in 
het maken van zowel hoogwaardige massief houten 
sauna’s als hoogwaardige elementensauna’s. Voor de 
sauna’s worden uitsluitend zorgvuldig geselecteerde 
houtsoorten van de hoogste kwaliteit gebruikt. 

Ontwerpopties

De verschillende ontwerpopties, zoals bijvoorbeeld 
het toepassen van gekleurd glas als wandafwerking, 
geven een subliem karakter aan het design van de 
sauna. Maar misschien wel het belangrijkste: de passie 
en liefde voor het vak spatten van de sauna’s af.

Viliv Saunawerk over hun werk 

‘Wij houden van de originaliteit en karakteristieke 
eigenschappen van het materiaal hout.’ Meer dan 
15 jaar geleden vonden wij onze passie voor het 
ambacht van het maken van sauna’s. 

De passie voor hout, het gevoel voor design en de 
liefde voor maatwerk kunt u in de sauna’s terugzien. 
Wij hechten waarde aan de beste zorg en willen op 
deze wijze een sauna afstemmen op de individuele 
wensen van de klant. 

Dit betekent grote precisie tot in het kleinste 
detail: een zorgvuldige selectie van hoogwaardige 
houtsoorten, perfecte houtverbindingen en een fijne 
afwerking karakteriseren de producten van Viliv. Voor 
maximaal plezier van uw eigen sauna, uw leven lang.

Massief houten sauna’s en elementsauna’s

Massief houten sauna’s hebben stevige 
verbindingen, zijn hygiënisch en zorgen ervoor dat 
de warmte lang blijft hangen. De op maat gemaakte 
elementsauna’s worden gekenmerkt door strakke 
lijnen en haar persoonlijke design. Beiden met veel 
aandacht voor detail, op maat, comfortabel en 
duurzaam.
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We laten de keuze van materialen voor de bouw van onze massieve sauna’s niet aan het toeval over. Onze hoge 
kwaliteitseis is altijd onze focus. Er worden alleen houtsoorten gebruikt die aan onze strenge selectiecriteria 
voldoen. Fijnjarig fichte uit het noorden van Scandinavië en vrijwel noestvrij schwabisch hemlock uit het Zwarte 
Woud overtuigen ons met haar uitstekende eigenschappen. Deze houtsoorten creëren een aangenaam 
binnenklimaat, die zich onderscheid door haar zachte warmte. Niet elke boomstam is geschikt voor verwerking 
in onze sauna’s. Dat is de reden waarom wij onze eigen kwaliteitsnormen hebben ontwikkeld en uitsluitend met 
geselecteerde zagerijen samenwerken. 

MASSIEF HOUTEN SAUNA’S
VAN HET BESTE MASSIEF HOUT
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De massief houten Klassik sauna van fijnjarig fichte, 
afkomstig uit Noord-Scandinavië - wanddikte 44 mm 
- hoogte 2020 mm. 

Horizontaal gerangschikte balken van massief 
sparrenhout. Volledig vrij van vervormingen. 
Vervaardigd met speciale hoekverbindingen 
waardoor er geen klemmen of bevestigingsmaterialen 
benodigd zijn. Het plafond is, evenals de 
wandelementen, gemaakt van massief hout.

Voorzien van een brede drempelloze glazen deur 
(734 mm x 1890 mm) met een elegante handgreep 
van hout en RVS. Op verzoek ook verkrijgbaar met 
hoekinstap en variabele grootte glaselement. 

De grondbalken bestaan uit bijzonder 
vochtbestendig essenhout uit het Zwarte Woud. 

Interieur van noestvrij abachi hout dat vanwege 
zijn specifieke karakter de warmte slechts licht 
absorbeert. 

Overige onderdelen Viliv Klassik: rugleuning, houten 
ovenrek (2-3 delig), bankblindering,  saunaverlichting 
met afwerkkap, hoofdsteunen, ook als ergonomische 
rugleuning te gebruiken (2-4 stuks).

Technologie: Viliv D1 Saunaoven 6-9 KW, 
roestvrijstalen behuizing, digitale bediening, 20 kg 
originele Finse saunastenen 

VILIV KLASSIK 
ERVAAR DE OORSPRONG VAN DE NATUUR 
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VILIV KOMFORT
PERFECTE WELLNESS VOOR MEER VRIJHEID IN DESIGN

Een massief houten sauna van fijnjarig fichte uit Noord-
Scandinavië – wanddikte 44 mm, saunahoogte 1995 mm.

Massief houten wandelementen, die uit verticaal 
gerangschikte balken van massief hout bestaan, 
creëren een rustig en harmonieus geheel. Zonder 
storende strips. De grondbalken, midden en plafond 
frames vormen samen met de hoekposten een extreem 
belastbaar frame waardoor de balken nagenoeg vrij zijn 
van vervorming. 

Speciale hoogtes 1890mm, 2100 mm, 2205 mm en 
de mogelijke aanpasbare ruimtelijke condities zoals 
een hellend dak en cabine uitsparingen maken de 
sauna uiterst flexibel. Het plafond is, evenals de 
wandelementen, gemaakt van massief hout.

Voorzien van een brede drempelloze glazen deur (734 
mm x 1890 mm) met een elegante handgreep van hout 

en RVS. Op verzoek ook in andere deurbreedte en 
-hoogte verkrijgbaar. Ook met een volledig glazen front 
met geïntegreerde deur en hoekinstap verkrijgbaar.

Het smaakvolle interieur uit noestvrij abachi hout met 
verstelbare rugleuningen maken de elegante sauna af. 

Overige onderdelen Viliv Komfort: rugleuning, houten 
ovenrek (2-3 delig), bankblindering,  saunaverlichting 
met afwerkkap, hoofdsteunen, ook als ergonomische 
rugleuning te gebruiken (2-4 stuks).

Viliv-FINN 2 (D2) pakket: krachtige, compacte Finse 
saunaoven 6/8 kW, antracietkleurige stalen behuizing. 
Alternatief: kolomoven ECO wit 7/9 kW vrijstaand. 
Digitale bediening met timer, 20 kg (kolomoven ECO 80 
kg) originele Finse sauna stenen.
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Een massief houten sauna van schwabisch hemlock 
afkomstig uit de hoge regionen van het Zwarte Woud. 
Wanddikte 44 mm – saunahoogte 2100 mm.

Massief houten wandelementen, die uit verticaal 
gerangschikte balken van massief hout bestaan, 
creëren een rustig en harmonieus geheel. Zonder 
storende strips. De grondbalken, midden en plafond 
frames vormen samen met de hoekposten een extreem 
belastbaar frame waardoor de balken nagenoeg vrij zijn 
van vervorming. 

Speciale hoogtes 1890mm, 2100 mm, 2205 mm 
en de mogelijke aanpasbare ruimtelijke condities 
zoals een hellend dak en cabine uitsparingen maken 
de sauna uiterst flexibel. Het plafond is, evenals de 
wandelementen, gemaakt van massief hout. 

Voorzien van een brede drempelloze glazen deur (734 
mm x 1890 mm) met een elegante handgreep van hout 

en RVS. Op verzoek ook in andere deurbreedte en 
-hoogte verkrijgbaar. Ook met een volledig glazen front 
met geïntegreerde deur en hoekinstap verkrijgbaar.

Het elegante interieur van noestvrij espenhout met 
verstelbare rugsteunen straalt exclusiviteit uit.

Overige onderdelen Viliv Komfort Rugleuning, 
bankblindering, houten ovenrek (2-3 deling), 
bankblindering, saunaverlichting met afwerkkap, 
hoofdsteunen, ook als ergonomische rugleuning te 
gebruiken (2-4 stuks).

Viliv-FINN 2 (D2) pakket: krachtige, compacte Finse 
saunaoven 6/8 kW, antracietkleurige stalen behuizing. 

Alternatief: kolomoven ECO wit 7/9 kW vrijstaand. 
Digitale bediening met timer, 20 kg (kolomoven ECO 80 
kg) originele Finse sauna stenen.

VILIV KOMFORT PLUS 
STIJLVOLLE UITSTRALING GECOMBINEERD MET LUXE INTERIEUR 
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Deze massief houten Perfektion sauna van massief 
schwabisch hemlock afkomstig uit de hogere regionen 
van het Zwarte Woud en wordt gekenmerkt door haar 
uitstekende warmte-opslagcapaciteit. Wanddikte 58mm - 
standaardhoogte 2118 mm (ook verkrijgbaar in 2017 mm, 
2219 mm en 2320 mm)

Horizontaal gerangschikte balken van massief hout.
Zeer rustige en gladde uitstraling door speciale snede. 
Verfijnde details zoals onzichtbare plafondhulpstukken 
en het interieur van licht espenhout onderstrepen het 
nobele karakter van de sauna. Voelbare gladde en 
reinigingsvriendelijke oppervlakken dankzij speciale 
afwerkingstechnieken.  

Brede glazen drempelloze glasdeur met een design 
handgreep van duurzaam hardhout aan de binnenzijde en 
van roestvrijstaal aan de buitenzijde.

Optioneel: wandelementen nabij de saunaoven (open 
kolomoven) uitgevoerd met binnenbekleding van leisteen. 
Voor een decoratieve, hittebestendige afwerking.

Overige onderdelen Viliv Perfektion: hoogwaardige 
rugleuningen, bankblindering, houten ovenrek (2-3 
deling), saunaverlichting van espenhout, ergonomisch 
gevormde hoofdsteunen, ook als ergonomische, 
verstelbare rugsteunen te gebruiken. 

Technologie VILIV-FINN3 (D3): Finse saunaoven met grote 
open steenkorf 6/8 kW, roestvrijstalen behuizing, Touch 
bediening met timer, 37 kg originele Finse saunastenen/ 
160 kg steenkorf.

VILIV PERFEKTION
STIJLVOL ONTWERP EN VAKMANSCHAP TOT IN PERFECTIE 
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MODELLEN MASSIEF HOUT

Sparrenhout

Schwabisch Hemlock

Luxe interieur

Lengte en breedte

Hogere of lagere uitvoering

Volledig glazen front

Volledig glazen front 

Hellend dak/ uitsparing cabine

Optie verlichting rugleuning

Optie Klima-oven

Optie audiopakket

Optie hoekinstap

Optie LED-verlichting

Optie afwerklijsten

Optie plafond en wand met gipsafwerking

Optie wand met leisteentegels

Optie wandafwerking 
buitenzijde met gekleurd glas

•

optioneel

op de cm 
nauwkeurig

•

•

•

•

•

•

•

optioneel

•

•

optioneel

raster 105 mm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

raster 105 mm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

op aanvraag

•

•

op de cm 
nauwkeurig

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

KLASSIK   KOMFORT KOMFORT PLUS      PERFEKTION

(premium uitvoering)
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Estheten maken met een op maat gemaakte Viliv elementsauna een persoonlijk design-statement. 
Scandinavische traditie treft moderne levenskunst: de elegante uitstraling in samenspel met 
ambacht, perfecte afwerking en de beste materialen resulteren in een overtuigend resultaat. 
Dankzij het speciale ontwerp en de hoogwaardige isolatie bieden de twee uitvoeringen van de 
Viliv elementsauna’s een aangenaam klimaat. Zo wordt iedere saunagang een ontspannende en 
esthetische belevenis.

ELEMENTSAUNA’S 
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Een elementsauna met een binnenafwerking van 
decoratieve, extra brede panelen. Ruime keus op het 
gebied van houtsoorten: esdoorn, spar, hemlock. Op 
verzoek ook andere houtsoorten mogelijk zoals olijf 
en wengé. Op verzoek voeren we de verbindingsveren 
uit in een schitterende contrast kleur. Dit harmoniseert 
mooi met het ergonomische interieur uit helder 
espenhout. Een samenstelling die ambacht met design 
verenigd. Centimeter nauwkeurige aanpassingen, 
hellend dak, cabine uitsparingen mogelijk. Wanddikte 
89 mm – saunahoogte 2160 mm. 

Glazen front met in het midden een brede drempelloze 
glazen deur met een design handgreep is standaard 
inbegrepen. Op verzoek kunnen wij de sauna aan de 
buitenzijde ter plaatse met gipsplaten of Fermacell 
uitvoeren om af te werken in de lijn van de rest van de 
ruimte.

Bankeninrichting van helder espenhout. Verstelbare 
en ergonomische rugleuningen, uitneembare 

hoofdsteunen, rugleuningen met geïntegreerd LED-
verlichting die naar wens naar onder en/of boven gericht 
kan worden.

Techniekpakket Viliv-Finn 4: compacte Finse 
saunaoven, Viliv Protec met verstelbare stenen mand 
voor 20 kg, 28 kg of 35 kg saunastenen. Afgeronde 
hoeken, een koelelement en een zwarte gepoedercoate 
behuizing. Digitale bediening  Viliv EasyTouch met 
timer. Glas Touch controlepaneel voor externe montage. 
Optioneel in wit of zwart design.

Optioneel Techniekpakket Viliv-Finn 5: Finse 
vrijstaande saunaoven Viliv Kvadrat, extra grote stenen 
korf van 60 kg in antracietkleur of Viliv Linea een design 
staande saunaoven met snelle opwarming en 40 kg 
saunastenen met railing passend bij het interieur.

Optioneel: lucht verwarmingsystem Viliv-Klima 5, 
Viliv Kvadrat Air, of Viliv Linea Air met Viliv EasyTouch 
bediening.  

VILIV OPUS
PERSOONLIJK ONTWERP ZONDER GRENZEN

Eine individuelle  
Design-Komposition

www.viliv-sauna.de
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Een elementsauna met een hoogwaardig 
binnenafwerking van noestvrij schwabisch hemlock. 
Wanddikte 77 mm – saunahoogte 2160 mm. 

Volledig glazen voorkant met in het midden een 
drempelloze glasdeur met designhandgreep. Elegant 
afgewerkt met heat treated espenhout. Buitenzijde 
kan op verzoek ter plaatse uitgevoerd worden met 
gipsplaten of Fermacell om af te werken in de lijn van 
de rest van de ruimte. Plafond/wand aansluiting en 
wandaansluitingen onderling uitgevoerd met terug 
liggende nis, naar wens uit te voeren in contrasterende 
kleur. Zonder storende zichtbare afwerklatten.

De hoogwaardige bankeninrichting, gemaakt van 
heat treated espenhout, kenmerkt de elegante 
uitstraling van de Novum elementsauna. Extra sterke 
banken en onderliggende constructie, bankbreedte 
van 640 mm. Rugleuningen en hoofsteunen van heat 
treated espenhout met een comfortabele zithouding. 

Rugleuningen geïntegreerd met LED-verlichting die naar 
wens naar boven en/of naar onder gericht kan worden.  

Techniekpakket Viliv-Finn 4: compacte Finse saunaoven, 
Viliv Protec met verstelbare stenen mand voor 20 kg, 
28 kg of 35 kg saunastenen. Afgeronde hoeken, een 
koelelement en een zwarte gepoedercoate behuizing. 
Digitale bediening Viliv EasyTouch met timer. Glas Touch 
controlepaneel voor externe montage. Optioneel in wit 
of zwart design.

Optioneel techniekpakket Viliv-Finn 5: Finse vrijstaande 
saunaoven Viliv Kvadrat, extra grote stenen korf van 60 
kg in antracietkleur of Viliv Linea een design staande 
saunaoven met snelle opwarming en 40 kg saunastenen 
met railing passend bij het interieur.

Optioneel: lucht verwarmingssysteem Viliv-Klima 5, 
Viliv Kvadrat Air, of Viliv Linea Air met Viliv EasyTouch 
bediening.  

VILIV NOVUM 
RUST DOOR MOOI LIJNENSPEL

Die neue Leichtigkeit  
der klaren Linien

www.viliv-sauna.de
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Elke Viliv-sauna is exclusief. De persoonlijke wensen van onze klanten zijn de basis waarop we de 
sauna’s vervaardigen. Van uniek ontwerp tot de millimeter nauwkeurige aanpassingen. Een Viliv-sauna 
past naadloos in elke woonomgeving. Van extravagant vrijstaand huis tot comfortabele gezinswoning. 
In Viliv vinden klanten, door veelzijdige ontwerpmogelijkheden en moderne afwerkingen als Kolorglas 
hun eigen authentieke stijl. Van klassiek tot verfijnd. Een unicum van Viliv, een sauna met karakter. 

OP MAAT GEMAAKT DESIGN
NAAR UW PERSOONLIJKE WENSEN
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Beste interieur

Interieur variant 1: hoogwaardige standaard 
inrichting van de Klassik- en de Komfortmodellen. 
Gemaakt van noestvrij abachi hout met verstelbare 
en verwijderbare rugleuning. Het type Komfort heeft 
een extra bankblindering onder de hoekbank en een 
houten ovenrek met staanders.     

Interieur variant 2: luxe interieur van noestvrij 
espenhout met verstelbare, ergonomische 
rugleuning. Deze zijn uitneembaar en kunnen 
worden gebruikt als hoofdsteun. Meegeleverd met 
de Komfort plus en Perfektion sauna’s.

Millimeter nauwkeurige afwerking

De traditionele en hoogwaardige afwerking van 
de Viliv sauna’s uiten zich in veel ambachtelijke 
details: de zitplaatsen zijn vervaardigd met 
traditionele ambachtelijke houtverbindingen die 
uiterst veerkrachtig zijn gedurende vele jaren. 
Hun ergonomische afgeronde vorm zorgt voor 
een maximaal zitcomfort. Hier treffen stabiliteit 
en esthetiek elkaar. Het zorgvuldige profiel past 
harmonieus in de achterwand. De zijdelingse 
rugleuning afdekking maakt het plaatje af. De 
luchttoevoer is subtiel geïntegreerd in het geraamte.

Hout en glas in harmonie

Balken uit het noorden van Scandinavië worden 
gebruikt als wandmateriaal voor de Klassik- en 
de Komfort sauna’s. Bij de Komfort Plus en de 
Perfektion sauna’s worden massieve balken van 
noestvrij hout uit de hogere regionen van Het 
Zwarte Woud gebuikt als wandmateriaal. 

De wanddikte van de Komfort Plus is 44 mm en 
de dikte van de Perfektion is 58 mm. Interieur van 
noestvrij abachi hout bij de modellen Klassik en 
Komfort en noestvrij espenhout in de modellen 
Komfort Plus en Perfektion. Daarnaast is het 
mogelijk om bij de modellen Komfort, Komfort Plus 
en Perfektion aan de buitenzijde te bekleden met 
gekleurd glas. 

Aantrekkelijk en uitnodigend

De drempelloze, extra brede en hoge glazendeur 
met drie hoogwaardige scharnieren en een stevige 
design handgreep zorgt voor extra functionaliteit. 
Het volledig glazen front is in alle technisch haalbare 
varianten beschikbaar en past naadloos in de sauna.

Perfect aanpasbaar aan de ruimte

Afwerklijsten als wandafdichting (inbegrepen; bij 
model Klassik optioneel verkrijgbaar). Op verzoek 
afwerking met gipsplaten tot aan plafondhoogte 
ruimte. Serviceluiken en uitsparingen voor 
bestaande deuropeningen en ramen.

Individuele extra’s

Indirecte of sterrenhemelverlichting door middel 
van fiber optic verlichting. Infrarood technologie 
geïnstalleerd in saunawanden en plafonds zonder 
verlies van warmte. Omgevingsgeluiden via 
onzichtbare geïntegreerde luidspreker. Speciale 
saunaovens, saunacontrole via smartphone of bus 
systeem. Verdere individuele extra’s mogelijk.    
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