
Ervaar de kleuren
van het leven met 
onze eerste-klasse 

outdoor spa’s



INNOVATIE. We stoppen veel moeite in de constante verbetering door continu
samen te werken met een van de leidende universiteiten van het land
(Kaunas University of Technology). Onze laatste projecten bevatten een 3D-geprinte
Bluetooth thermometer en 3D visualisatie technologieën die klanten helpen om het SPA 
model beter te begrijpen en hun voorkeur te selecteren. Leiderschap in klantbeheer.
De geavanceerde klantbeheersystemen die we gebruiken stellen ons in staat om het 
proces te doorstaan om de ISO 9001 standaard op te stellen. Omdat wij in de top 5% 
sterkste financiële ondernemingen staan in de lokale markt, schenken wij veel aandacht 
om een ISO geaccrediteerde en erkende onderneming op Europees niveau te zijn.

Dr. Alb ertas K lovas, CEO van TimberIN MB

BREDE SELECTIE AAN OUTDOOR SPA’S. We zijn erg blij dat we een van de grootste 
en meest aanpasbare SPA selectie hebben op het internet. Men kan kiezen uit meer dan 
20 verschillende hottub modellen, 6 verschillende outdoor houten gebouwen en sauna’s, 
en zelfs 5 verschillende ontworpen houtkachel hottub verwarmers.

KWALITEIT EN VERTROUWEN. Kwaliteit wordt verkregen door jarenlange ervaring. 
We bedanken elk van jullie die ons zijn vertrouwen heeft gegeven. Of je nu uit het VK,
Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, Denemarken, Italië, Noorwegen of Zweden 
komt, je bent niet alleen. We hebben tevreden klanten door heel Europa.
Maar neem ons niet voor ons woord aan, bekijk onze site op www.timberin.com, kies je 
huidige locatie en vraag ons om bepaalde contacten met je te delen zodat je de reviews 
kunt nagaan! Klinkt eerlijk? Ja, dat is het ook!

MAGNIFIEKE KLANTENSERVICE. Wees gerust dat alleen hoog opgeleide en 
professionele personen je zullen assisteren tijdens elke stap van je aankoop. We geloven 
dat klantenservice een van de belangrijkste ingrediënten is van een succesvolle
onderneming en daarom hebben wij het onderwijzen op de eerste plek staan!
Zoals Mr Horst Schulz, CEO van Starbucks ooit zei “Behalve als 100% van je klanten 
tevreden zijn, moet je verbeteren”, dus wij zijn constant aan het verbeteren.

GEEN HARDE VERKOOPSTRATEGIE. Onze belangrijkste prioriteit is om eerst de klant 
te onderwijzen zodat hij een expert kan worden voordat hij een hottub aanschaft.
We updaten onze website altijd met nieuwe SPA modellen, veel gestelde vragen en 
leveren waardevolle inzichten in de actuele markt situatie.

ONS
VERHAAL

 
   



INHOUD
 ONS VERHAAL

SPA DA GIARDINO
- Wellness
- Vintage

- Legno
- Ofuro

- Terrace
- Polipropilene (PP)

TUIN SPA’S
WELLNESS
- VINTAGE

- HOUT
- OFURO
- TERRAS

- POLYPROPYLENE
TUIN SAUNA’S

- IGLOO
- TON

- RECHTHOEKIG
- VERTICAAL

- BUITEN DOUCHE

HOUTKACHELS
VOOR HOTTUBS

BESCHIKBARE
MODIFICATIES

HOUTEN HOTTUBS EN SAUNA’S VOOR
ontspanning en familie p lezier

NEEM EEN KIJKJE
IN ONZE SELECTIENE

Hier bij TimberIN streven we voor harmonie tussen buitengewone kwaliteit en
competitieve prijzen. Een bad nemen in onze handgemaakte hottubs of
ontspannen in onze rustieke sauna’s zal zeker een van je favoriete tijdverdrijven worden!



WELLNESS

We zijn heel erg blij met onze tub! We genieten er enorm van.
Heerlijk met z’n tweetjes of de kinderen met wat vrienden.
De levering duurde wat langer dan verwacht, maar verder
was alles super geregeld. We hebben een binnenkant en
deksel van fiberglas en alles is goed geïsoleerd waardoor het
water lang warm blijft. De binnenkachel is van roestvrij staal
en bestand tegen chloride. Erg blij dat we hebben
gekozen voor Timberin!

Familie Bodde, Middelb eers, Nederland



WELLNESS MODEL

Luxueus design & onb erisp elijk comfort
Diameter: Intern - 1850 mm; Extern - 2050 mm
Hoogte van de banken: 300 mm
Glasvezel voering
2 roestvrijstalen spanbanden
Externe waterkraan
Houten paddle

ONS NR. 1BEST VERKOPEND MODEL

Ergonomische zitplaatsen - kegelvormige muren en banken

Glanzende, makkelijk
schoon-te-maken
glasvezel voering

Slim ontwerp - alle
uitrusting en connecties
onder de panelen geplaatst

Geïntegreerde          hachel - vloeiend ontwerp

Verhoogd
kinderzitje

35

• Intern - 850 mm
• Intern - 950mm

HOOGTE:

• Spar
• Lariks
• Thermohout
• Eik

HOUTEN LAMBRISERING:

• Blauw
• Wit
• Grijs
• Kies je RAL kleur

VOERING KLEUR:

• Lader
• A
• B
• C

TRAPPEN:

• Electrisch
EXTRA KACHEL:

• 430
• 316

ROESTVRĲ STALEN TYPE:

• Muren
• Vloer

ISOLERING:

• Glasvezel
• Hout

DEKSEL:

• Bubbelbad massage
• Hydro massage
• LED verlichting
• Water filtratie

SPA UITRUSTING:

• Houten dorpel
• Zwart geverfd
• Houten opslag
• Schoorsteen bescherming

ACCESOIRES:

Meer informatie over de aanpassingen is te vinden op blz. (buvo p.) 27

BESCHIKBARE MODIFICATIES



VINTAGE

Wij zijn erg blij met onze tub van Timberin!
We hebben eerst wel getwijfeld omdat hij van zover
weg kwam maar hebben tot nu toe nog geen seconde
spijt gehad. We hebben de tub met interne,
weggewerkte houtkachel. Laat onverlet dat we écht
een mooie, degelijke hottub in de tuin hebben staan.

Familie Verh�f, Boxtel, Nederland

 



VINTAGE MODEL
Uniek rustiek ont�rp

Totale hoogte: 1040 mm;
Hoogte van de banken: 320 mm

PP voering
2 roestvrijstalen spanbanden

Bodem water vrijlating

Verschillende soorten kachels
en hottub diameters
zijn beschikbaar Luxueuze wijde

houten dorpel

Uniek houten
lijstwerk voor extra
ondersteuning

Enige van zijn
soort houtafwerking
(dubbele vintage olieverf)

Kies een van de vier verschillende soorten

• Bubbelbad massage
• Hydro massage
• LED verlichting
• Water filtratie

SPA UITRUSTING:

• Hout
• Hout zonvorm
• PP open
• PP dicht

BANKEN:

• 430
• 316 

ROESTVRĲ STALEN TYPE:

• Muren
• Vloer

ISOLERING:

• Spar
• Lariks
• Thermohout

HOUTEN LAMBRISERING:

• Blauw
• Wit
• Grijs
• Zwart

VOERING KLEUR:

• Ladder
• A
• B
• C

TRAPPEN:

• Intern
• Extern
• Electrisch

KACHEL:

• 1600 mm
• 1800 mm
• 2000 mm
• 2200 mm

DIAMETER:
BESCHIKBARE MODIFICATIES

• Houten opslag
• Schoorsteen bescherming
• Deksel voor interne kachel
• Externe waterkraan
• Water schoonmaak set

ACCESOIRES:

Meer informatie over de aanpassingen is te vinden op blz. 27



HOUT

Na lang zoeken op het internet, via Timberin een geweldige
deal gevonden voor een houtgestookt bad.
Dit alles inclusief verzendkosten en betaling bij aflevering. Het
bad kwam binnen 2 weken en na wat werk (het bad moest over
de veranda in een gat in de achtertuin) kon het bad gevuld
worden en na een krappe 2 uur was het bad heerlijk op
lichaams temperatuur.. Hierna was het alleen maar genieten,
de afwerking is keurig en nagenoeg ondehoudsvrij. Al met al
zijn wij zeer tevreden met de levering en kwaliteit van het bad
en hopen er nog veel plezier van te hebben

Familie Hen�lman, Hoorn, Netherlands



Authentieke bad ervaring in een
volledig houten hottub

PEFC gecertificeerd,
afvalvrij hout uit
duurzame bossen

Drie roestvrij
stalen banden

08TimberinHOUTEN MODEL

Beschikbaar als 
montage kit

Eén met de natuur
Totale hoogte: 1040 mm
Hoogte van de banken: 280 mm
Hout voering
2 roestvrijstalen spanbanden
Bodem water vrijlating DIAMETER:

HOUTEN LAMBRISERING:

• 1600 mm
• 1800 mm
• 2000 mm
• 2200 mm

• Spar
• Lariks
• Thermohout

• 316
• 430

ROESTVRĲ STALEN TYPE:

• Intern
• Extern
• Electrisch

KACHEL:

• Houten opslag
• Schoorsteen bescherming
• Deksel voor interne kachel
• Externe waterkraan
• Water schoonmaak set
• Houten dorpel

ACCESOIRES:

• Ladder
• A
• B
• C

TRAPPEN:

• Bubbelbad massage
• LED verlichting
• Water filtratie

SPA UITRUSTING: 

• Hout
• Hout zonvorm

BANKEN:

• Volledig gemonteerd
• Montage kit

MONTAGE:

BESCHIKBARE MODIFICATIES

Meer informatie over de aanpassingen is te vinden op blz. 27



OFURO

Ik zou nog een review schrijven over het het Ofurobad, dat je
geleverd hebt. Het bad staat nog niet op de juiste plaats,
maar we hebben hem al twee keer in de lijnolie gezet en
hebben met oud en nieuw alvast een Nieuwjaarsduik genomen
en daarna nog maar een paar keer.
Buiten vroor het een beetje in het bad as het goed uit te
houden. Het Bad vind ik prachtig en de buitenkachel is netjes
afgewerkt en werkt ook prima.

Familie Lemmen, Oosterhout, Nederland



OFURO MODEL 

Beschikbaar als montage
kit - een leuk
DHZ project

Unieke
ovalen vorm

Glasvezel, hout of
PP - de keuze is
aan jou

Roestvrij stalen banden

Minder capaciteit - de meest
eco-vriendelijke optie

Alleen voor jullie t�etjes
Totale hoogte: 1040 mm

Glasvezel, PP, Hout voering
2 roestvrijstalen spanbanden

Bodem water vrijlating

Meer informatie over de aanpassingen is te vinden op blz. 27

• Bubbelbad massage
• Hydro massage
• LED verlichting
• Water filtratie

SPA UITRUSTING:

• Houten opslag
• Schoorsteen bescherming
• Deksel voor interne kachel
• Externe waterkraan
• Water schoonmaak set
• Houten dorpel

ACCESOIRES:

• Muren
• Vloer

ISOLERING:

• Volledig gemonteerd
• Montage kit

MONTAGE:
(Hout Ofuro):

• 316
• 430

ROESTVRĲ STALEN TYPE:

• Hout
• PP
• Glasvezel

TYPE VOERING: 

• Spar
• Lariks
• Thermohout

HOUTEN LAMBRISERING:

• Blauw
• Wit
• Grijs
• Zwart
• Kies je RAL kleur

VOERING KLEUR:

• Ladder
• A
• B
• C

TRAPPEN:

• Extern
• Electrisch

KACHEL:

BESCHIKBARE MODIFICATIES



TERRAS

Ik heb mijn tub, een week geleden geïnstalleerd en nu een
week met veel plezier gebruikt. Mijn ervaringen met Timberin
zijn erg goed, het overleg voor de verkoop ging prettig en
soepel. Ook nu bij een nabestelling van een extra uitlaat en
wat hout was de service erg goed. Het installeren gaat vrij
eenvoudig, het opwarmen van het water ging verbazend snel.
Zodra ik het bad gevuld heb met koud leidingwater, duurt het
ongeveer 1,5 uur om het bad op een aangename
temperatuur te krijgen.

Familie Rozema, Lochem, Nederland



TERRAS MODEL

• 430
• 316

ROESTVRĲ STALEN TYPE:

• Hout
• Glasvezel

BESCHERMINGSHEK VOOR KACHEL:

• Blauw
• Wit
• Gris
• Kies je RAL kleur

VOERING KLEUR:

• Bubbelbad massage
• Hydro massage
• LED verlichting
• Water filtratie

SPA UITRUSTING:

• Schoorsteen bescherming
• Water schoonmaak set

ACCESOIRES:

• Intern
• Extern

KACHEL:

• Muren
• Vloer

ISOLERING:

• Glasvezel
• Hout

DEKSEL:

Meer informatie over de aanpassingen is te vinden op blz. 27

E en moderne aanpak voor een klassiek model
Diameter: intern - 1850 mm; extern - 2150 mm
Hoogte: 1100 mm
Glasvezel voering
Glasvezel gesloten banken

Externe kachel
beschikbaar voor meer
ruimte in het bad

De mogelijkheden zijn
eindeloos! Verlaag het model
in de grond, installeer het op
een terras of verhoogd platform

Glanzende en makkelijk
schoon te maken glasvezel voering

Breed scala aan SPA
mogelijkheden

Lichtgewicht - <100 kg

BESCHIKBARE MODIFICATIES



POLYPROPYLENE

Breed scala aan SPA
mogelijkheden

Familie Haentjens, Wetteren, B elgië

Wij hebben onze hottub goed ontvangen, en zijn
zeer tevreden over de afwerking en de manier
waarop alles is afgehandeld! Wij hebben hem
ondertussen al tweemaal gebruikt en alles werkt
super goed, het is gewoon heerlijk genieten !!



CANADESE RODE CEDER MODEL

HANDGEMAAKT 
VAN DE FIJNSTE

CANADESE RODE 
CEDER

Breed scala aan SPA
uitrusting mogelijkheden

Luxueuze wijde
houten dorpel

Fraaiheid, duurzaamheid,
dimensionele stabiliteit,
weerstand tegen kromming,
draaiing en rotten

Luxueuze panellering van
Canadese rode cedar - 
het meest duurzame
bouwmateriaal

Elegantie op zijn hoogtepunt
Totale hoogte: 1040 mm
Hoogte van de banken: 320 mm
PP voering
Houtsoort: red cedar (Canad)
2 roestvrijstalen spanbanden
Bodem water vrijlating

BESCHIKBARE MODIFICATIES

Meer informatie over de aanpassingen is te vinden op blz. 27

• Bubbelbad massage
• Hydro massage
• LED verlichting
• Water filtratie

SPA UITRUSTING: 

• Hout
• Hout zonvorm
• PP open
• PP dicht

BANKEN:

• Ladder
• A
• B
• C

TRAPPEN:

• 316
• 430 

ROESTVRĲ STALEN TYPE: 

• Muren
• Vloer

ISOLERING:

• Blauw
• Wit
• Grijs
• Zwart

VOERING KLEUR:

• Intern
• Extern
• Electrisch

KACHEL:

• Houten opslag
• Schoorsteen bescherming
• Deksel voor interne kachel
• Externe waterkraan
• Water schoonmaak set

ACCESOIRES:

• 1600 mm
• 1800 mm
• 2000 mm
• 2200 mm

DIAMETER:



VIERKANT MODEL

Strak ont�rp, prachti� eenvoud
Totale hoogte: 1040 mm

Hoogte van de banken: 320 mm
PP voering

Trappen A Mega
Bodem water vrijlating

Voldoende ruimte – er passen
tussen de 8 en 16 badgasten in

Luxueuze wijde
houten dorpel

Breed scala een 
houten paneel opties

Modern vierkanten ontwerp

Kies uit spar, lariks, thermohout, eik of rode ceder
om je tub op te laten gaan in zijn omgeving

• 1600x1600
• 1800x1800
• 2000x2000
• 2200x2200

DIAMETER: 

• Blauw
• Wit
• Grijs
• Zwart

VOERING KLEUR: 

• Spar
• Lariks
• Thermohout

HOUTEN LAMBRISERING

• Bubbelbad massage
• Hydro massage
• LED verlichting
• Water filtratie

SPA UITRUSTING

• Houten opslag
• Schoorsteen bescherming
• Deksel voor interne kachel
• Externe waterkraan
• Water schoonmaak set

ACCESOIRES

• Intern
• Extern
• Electrisch

KACHEL:

• Hout
• Hout zonvorm
• PP open
• PP dicht

BANKEN

• 316
• 430

ROESTVRĲ STALEN TYPE

• Muren
• Vloer

ISOLERING

Per ulteriori informazioni riguardanti le modifiche vedere pagina 27.

BESCHIKBARE MODIFICATIES



VIERKANT MODEL

16Timberin

ROND MODEL

Van een gezellige
1600mm tot een ruime
2200mm - kies de maat
die het beste bij je past

Banksoort - zonnestraal

Glanzende PP voering

Klassieke ronde vorm

Luxueuze wijde
houten dorpel

Totale hoogte: 1040 mm
Hoogte van de banken: 320 mm
PP voering
2 roestvrijstalen spanbanden
Bodem water vrijlating

Per ulteriori informazioni riguardanti le modifiche vedere pagina 27.

• Houten opslag
• Schoorsteen bescherming
• Deksel voor interne kachel
• Externe waterkraan
• Water schoonmaak set

ACCESOIRES:

• Intern
• Extern
• Electrisch

KACHEL:

• Bubbelbad massage
• Hydro massage
• LED verlichting
• Water filtratie

SPA UITRUSTING:

• 430
• 316

ROESTVRĲ STALEN TYPE:

• Hout
• Hout zonvorm
• PP open
• PP dicht

BANKEN:

• Muren
• Vloer

ISOLERING:

• Ladder
• A
• B
• C

TRAPPEN:

• Blauw
• Wit
• Grijs
• Zwart

VOERING KLEUR:

• Spar
• Lariks
• Thermohout

HOUTEN LAMBRISERING:

• 1600
• 1800
• 2000
• 2200

DIAMETER: 
BESCHIKBARE MODIFICATIESZodat de hele familie kan �nieten



TUIN SAUNA’S
17

Op een zondagochtend met koffie op bed de knoop
doorgehakt. Een sauna in de achtertuin. Op internet al
snel de keuze voor de Iglo sauna van TimberIN.
Wel spannend, iets bestellen uit Litouwen.
Prima bedrijf, prima medewerkers, snelle
emailcontacten, betrouwbaar en met humor.
Albert voor de technische details en de bestelling.
Deimante voor de financiele afwikkeling en Ona voor
het transport. Mooi hout, goed verpakt, wij hebben
gekozen voor Larix. Inmiddels staat de sauna
opgebouwd. Kachel brand goed.
Heerlijk sauna in het weekend gehad.
Het huisje staat alsof het er is voorbestemd.

Familie P�lmann, Rijs, Nederland



08TimberinIGLOO MODEL
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Houten
versieringen

Ruimtelijke sauna
kamer

Het piekdak kan flinke
hoeveelheden sneeuw aan

Beschikbaar als 
montage kit

Het dak is beschikbaar in 
drie verschillende kleuren

Sauna in kabine stijl
Hoogte: 2400 mm
Breedte: 2350 mm
Vloer: hout 40 mm
Muren: hout 45 mm
Geïmpregneerde buitenmuren
Decoratieve kroonlijst

• 2000 mm
• 3000 mm
• 4000 mm
• 5000 mm

LENGTE:

• Spar
• Lariks
• Thermohout

HOUTEN LAMBRISERING:

• Holzofen Harvia M3
• Holzofen Harvia M3 SL
• Elektroofen Harvia VEGA

HARVIA KACHEL:

• Volledig gemonteerd
• Montage kit

MONTAGE:

• Half panorama raam
• Volledig panorama raam
• LED verlichting
• Water tank
• Harvia sauna set

ACCESSOIRES:

• Dak
• Kleedkamer
• Sauna kamer

PLATTEGROND:

• Zwart
• Bruin
• Groen

DAK KLEUREN:

• Glas
• Hout

DEUR:

Per ulteriori informazioni riguardanti le modifiche vedere pagina 26.

BESCHIKBARE MODIFICATIES



TON MODEL

19

Il tetto è disponibile  
in tre colorazioni

Unieke tonvorm

Open basis
structuur voor betere
luchtcirculatie

Roestvrij
stalen banden,
scharnieren en
bevestigingen

Half of volledig panorama raam beschikbaar

Beschikbaar als
montage kit

Iconisch Noordelijk ont�rp
Roestvrijstalen klembanden
Wanddikte: 45mm 
Geïmpregneerde buitenmuren
Decoratieve kroonlijst

• 1900 mm
• 2200 mm

DIAMETER:

• Holzofen Harvia M3
• Holzofen Harvia M3 SL
• Elektroofen Harvia VEGA

HARVIA KACHEL:

• Spar
• Lariks
• Thermohout

HOUTEN LAMBRISERING:

• Hout
• Glas

DEUR:

• Half panorama raam
• Volledig panorama raam
• LED verlichting
• Water tank
• Harvia sauna set

ACCESSOIRES:

• Volledig gemonteerd
• Montage kit

MONTAGE:

• 2000 mm
• 3000 mm
• 4000 mm
• 5000 mm

LENGTE:

• Dak
• Kleedkamer
• Sauna kamer

PLATTEGROND: 

• Zwart
• Bruin
• Groen

DAK KLEUREN:

Per ulteriori informazioni riguardanti le modifiche vedere pagina 26.

BESCHIKBARE MODIFICATIES



08Timberin
RECHTHOEKIG MODEL

20

Panorama raam beschikbaar
aan elke zijde

Uniek ontwerp,
meer ruimte

Houten
versieringen

Tijdelijk en ruimtelijk
Breedte: 2450 mm
Hoogte: 2450 mm
45mm Wanddikte
Geïmpregneerde buitenmuren;
Decoratieve kroonlijst

Il tetto è disponibile in 
tre colorazioni

• 2000 mm
• 3000 mm
• 4000 mm
• 5000 mm

LENGTE:

• Spar
• Lariks
• Thermohout

HOUTEN LAMBRISERING:

• Holzofen Harvia M3
• Holzofen Harvia M3 SL
• Elektroofen Harvia VEGA

HARVIA KACHEL:

• Half panorama raam
• Volledig panorama raam
• LED verlichting
• Water tank
• Harvia sauna set

ACCESSOIRES:

• Kleedkamer
• Sauna kamer

PLATTEGROND:

• Zwart
• Bruin
• Groen

DAK KLEUREN:

• Hout
• Glas

DEUR:

Per ulteriori informazioni riguardanti le modifiche vedere pagina 26.

BESCHIKBARE MODIFICATIES



VERTICAAL MODEL

Ideaal voor kleinere ruimtes
Diameter: 1900 mm
Hoogte: 2400 mm
Vloer: hout 40 mm
Muren: hout 45 mm
Geïmpregneerde buitenmuren

• Spar
• Lariks
• Thermohout 

HOUTEN LAMBRISERING:

• Holzofen Harvia M3
• Holzofen Harvia M3 SL
• Elektroofen Harvia VEGA

HARVIA KACHEL:

• Zwart
• Bruin
• Groen

DAK KLEUREN:

• LED verlichting
• Water tank
• Harvia sauna set

ACCESSOIRES:

• Volledig gemonteerd
• Montage kit

MONTAGE:

Per ulteriori informazioni riguardanti le modifiche vedere pagina 26.

BESCHIKBARE MODIFICATIES
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Een perfecte
oplossing voor
kleine smalle ruimtes

Piekdak

Il tetto è disponibile in 
tre colorazioni

4 Ramen - zeer veel licht

Warmt snel op

Kies uit spar, lariks of thermohout om je
sauna op te laten gaan in de omgeving



08TimberinBUITEN DOUCHE

• Spar
• Lariks
• Thermohout

HOUTEN LAMBRISERING:

• Open
• Dakspaan bedekt

DAK:

• Zwart
• Bruin
• Groen

COLORE DEL TETTO:

• Open
• Dichte houten deur

DEUR

• Volledig gemonteerd
• Montage kit

MONTAGE:

Per ulteriori informazioni riguardanti le modifiche vedere pagina 26.

BESCHIKBARE MODIFICATIES
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Beschikbaar met een open of
dakspaan-bedekt dak

Kies uit spar, lariks of
thermohout om je sauna
op te laten gaan in de

omgeving

Beschikbaar als
montage kit

Douchekop met een
flexibele slang

Geïmpregneerde
buitenmuren

Past p erfect bij een sauna
Geïmpregneerde buitenmuren
Roestvrijstalen klembanden
Diameter: 1000 mm
Hoogte: 2000 mm
Wanddikte: 45 mm



HOUTKACHELS VOOR HOTTUBS

23Timberin

RECHTHOEKIG MODEL
Interne kachel. Neemt minder ruimte in maar
warmt toch snel op

28 3522
OCTAGON MODEL
Effectievere warmteoverdracht door achthoekig ontwerp

28 3522

Y850HVC

Y850NBU

E150Y4E

E150M7H

H890N3H

E150N3H

H890R9G

E150HKP

Y850HPY

Y850VQT

Meer informatie over de aanpassingen is te vinden op blz. 25

ALLE KACHELS ZĲN BESCHIKBAAR
INEEN SCALA AAN KLEUREN



HOUTKACHELS VOOR HOTTUBS
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RECHTHOEKIG MODEL

INTERNE KACHEL
Interne kachel. Neemt minder ruimte in maar warmt toch snel op

22 2618

ROND MODEL
Ons krachtigste model - tot wel 40kW

24 4020



BESCHIKBARE MODIFICATIES VOOR KACHELS

Niet geschikt voor chloor, broom,
geactiveerde zuurstof of hardzout
behandelingen. Alleen voor nietschurende
waterschoonmaakbehandelingen.

Extreem duurzaam en geschikt voor gebruik
met chloor, broom, geactiveerde zuurstof
of hardzout behandelingen. Aanbevolen
voor zeeklimaten en locaties met
mineraalrijk water.

ROESTVRĲ STALEN TYPE ACCESSOIRES

DEUR MET GLAZEN PANEEL

SCHOORSTEEN BESCHERMING

AS SCHEP EN HARK

RECHTHOEKIG MODEL

28 KW: Breedte: 380 mm;
hoogte: 550 mm;
Lengte: 800 mm; 50 kg.

35 KW: Breedte: 380 mm;
hoogte: 550 mm;
Lengte: 1050 mm; 70 kg.

28

35

22 KW: Breedte: 380 mm;hoogte: 550 mm;
Lengte: 550 mm; 40 kg.22

ROND MODEL

20 KW: Breedte: 430 mm; Hoogte 530 mm;
Lengte: 670 mm; 40 kg.

24 KW: Breedte: 480 mm;
Hoogte 580 mm;
Lengte: 750 mm; 50 kg.

40 KW: Breedte: 600 mm;
Hoogte 700 mm;
Lengte: 950 mm; 100 kg.

24

40

20

OCTAGON MODEL

22 KW: Breedte: 480 mm; hoogte: 680 mm;
Lengte: 550 mm; 42 kg.

28 KW: Breedte: 480 mm;
hoogte: 680 mm;
Lengte: 750 mm; 55 kg.

35 KW: Breedte: 480 mm;
hoogte: 680 mm;
Lengte: 900 mm; 70 kg.

28

35

22

22 KW: Breedte: 600 mm;
hoogte: 850 mm;
Lengte: 300 mm; 40 kg.

26 KW: Breedte: 600 mm;
hoogte: 900 mm;
Lengte: 300 mm; 50 kg.

22

26

18 KW: Breedte: 600 mm; hoogte: 700 mm;
Lengte: 300 mm; 30 kg.18

INTERNE KACHEL

ALLE KACHELS ZĲN BESCHIKBAAR IN EEN SCALA AAN KLEUREN:

Y850HVC

Y850NBU

E150Y4E

E150M7H

H890N3H

E150N3H

H890R9G

E150HKP

Y850HPY

Y850VQT

430

316



BESCHIKBARE MODIFICATIES VOOR TUIN SAUNA’S

DIAMETER

1900 
mm

2200 
mm Alleen voor de Ton Sauna.

SPAR: Siberische spar is een perfecte 
keuze voor de meeste klimaten.
Lichte kleur.

LARIKS: Lariks is erg resistent tegen 
insecten en rotting. Graanachtige textuur. 
Lichte kleur

THERMO HOUT: Thermohout is verwerkt 
onder hoge temperaturen om de houtporiën
te dichten. Zeer resistent tegen rotten
en vervorming. Graanachtige textuur.
Lichte kleur.

HOUTEN LAMBRISERING

M3: Houtkachel gepositioneerd in
de sauna kamer.

SL: Houtkachel gemonteerd op de 
achterkant van de sauna met de deur aan
de buitenkant om de sauna eenvoudig te
verwarmen van een andere kamer of van
buiten de sauna.

VEGA: Electrische verwarming.
Kan geïnstalleerd worden aan de achterzijde 
van de sauna of op een speciaal ophangrek.

HARVIA KACHEL

ZWART

BRUIN

GROEN

KLEUR DAK

OPEN

DICHTE HOUTEN
DEUR

DOUCHE DEUR

OPEN

DAKSPAAN
BEDEKT

DOUCHE DAK

HOUT

GLAS

DEUR

PLATTEGROND
DAK: Een terras aan de voorkant van de
sauna met banken aan beide kanten.

KLEEDKAMER: Een gemakkelijke plek om je 
om te kleden voordat je de sauna in- of uitgaat. 
Aanbevolen minimumlente - 1m.

SAUNA KAMER: Een sauna kamer met lange 
banken aan beide kanten. Kies de lengte die
bij je past - van 2 tot 5 m!

ACCESSOIRES
HARVIA - SAUNA SET

HALF PANORAMA RAAM:
Geniet van de omgeving door een half of 
volledig panorama raam, dat aan de 
achterkant van de sauna is geïnstalleerd.

VOLLEDIG PANORAMA RAAM:
Geniet van de omgeving door een half of 
volledig panorama raam, dat aan de 
achterkant van de sauna is geïnstalleerd.

LED VERLICHTING: Luci LED installate 
sotto le
panchine nella sala sauna.

WATER TANK:
Een watertank is geïnstalleerd bovenop
de houtkachel om een stoomeffect
te creëren.

LENGTE
2000 
mm

3000 
mm

4000 
mm

5000 
mm

MONTAGE

MONTAGE KIT:
Vlak verpakte levering
voor DHV montage.

VOLLEDIG GEMONTEERD:
Volledige gemonteerde
levering.



NIEUWE 3D GEDRUKTE SLIMME

Wij zijn blij om u de lancering van onze nieuwe Bluetooth thermometer aan te kondigen - een revolutionaire accessoire om het
verwarmen van het water van een hot tub makkelijker te maken. Deze thermometer is een product van onze voortdurende

samenwerking met de Kaunas University of Technology (KTU) om innovaties op het gebied van outdoor kuuroorden te brengen.
De Bluetooth thermometer zal gratis cadeau worden gedaan in combinatie met al onze kunststof modellen voor een beperkte tijd.

Hoe werkt het? De thermometer komt met een app genaamd “TimberTemp” die u gratis kunt downloaden van de Google Play store
voor Android of van iTunes voor iOS apparaten. Verbind de thermometer met uw telefoon via Bluetooth, plaats het in het bad en volg

de temperatuurveranderingen in de app. De app maakt het mogelijk om in te stellen hoe vaak deze de temperatuur meldt en ook
kunt u notificaties instellen. Bijvoorbeeld: u wilt dat het water zich opwarmt tot 38°C. Voer deze temperatuur simpelweg in
op de app en het zal u op de hoogte brengen wanneer het water verwarmd wordt. Deze optie is ook zeer handig tijdens

de koudere maanden. Als u zich zorgen maakt dat het water wat achterblijft in de hot tub ’s nachts zal bevriezen, stel dan de
temperatuur in op 0°C en u zult op de hoogte worden gebracht wanneer het afkoelt tot

aan deze temperatuur zodat het geleegd moet worden.

SCAN DE QR CODE
VOOR MEERINFO



EIK: Eik is een luxueuze keuze. Absorbeert
veel water en heeft de eigenschap om snel
te krimpen en vereist daarom meer
onderhoud. Gemiddelde kleur.

RODE CEDER: Rode ceder wordt gezien als
het meest duurzame bouwmateriaal.
Resistent tegen buigen, krimpen en rotten.

1600 
mm

Voor 4-6
personen

2000 
mm

Voor 8-10
personen

1800 
mm

Voor 6-8
personen

2200 
mm

Voor 10-12
personen

HOOGTE

850
mm

950 
mm

Alleen voor het
welness model.

HOUTEN LAMBRISERING VOERING
KLEUR

Wit Blauw Grijs Zwart

Kies je kleur uit het RAL palet
(alleen voor glasvezel modellen).

BANKEN

HOUT: Volledig houten banken.

HOUTE ZONVORM: Houte zonvorm van de 
zitbanken lijkt op de stralen van de zon.

PP OPEN: Open PP
banken - meer voetenruimte.

PP DICHT: Dichte PP banken 
milieuvriendelijke keuze, minder water nodig 
om de hottub te vullen.

TYPE VOERING
HOUT: Een complete natuurlijke ervaring,
geen kunstmatige materialen worden
gebruikt. Vereist meer onderhoud.

PP: Gladde polypropyleen afwerking.
Gemakkelijk aanpasbaar - 4 maten en 3
bank opties zijn beschikbaar. Gemakkelijk 
schoon te maken en te onderhouden.
GLASVEZEL: Een glanzende glasvezel 
afronding. Gemakkelijk schoon te maken en
erg duurzaam. De glasvezel voering heeft
geen naden. Beschikbaar in één maat.

KACHEL
INTERN: De volledige hottub neemt
minder ruimte in.

EXTERN: Meer ruimte in het bad.

ELECTRISCH: 6kW elektrische
kachel aan de wand van de hottub.
Watercirculatiepomp inbegrepen.6

TRAPPEN

LADDER

A

B

C

DEKSEL

HOUT

GLASVEZEL: 
Alleen voor glasvezel modellen.

SPA UITRUSTING
LUCI LED: Komt in 5 wisselende kleuren - rood,
blauw, groen, geel en paars.

BUBBELBAD MASSAGE: 12 stralen in de 
wand van de hottub gemonteerd voor een 
zachte en kalmerende massage.

HYDRO MASSAGE: 6 krachtige stralen 
die het lichaam horizontaal masseren met 
aanzienlijke kracht.

WATER FILTRATIE: Krachtig zandfilter doet 
wat geen enkel chemisch filter kan - kleine
deeltjes filtreren.

ACCESOIRES

HOUTEN DORPEL: Luxueuze keuze
houten dorpel voor extra comfort.

ZWART GEVERFD: Zwarte bekleding voor 
een afgewerkte en moderne uitstraling.

HOUTEN OPSLAG: Houten opslag om de
filters of lucht-hydro massage uitrusting
op te bergen.

SCHOORSTEEN BESCHERMING: 
Roestvrij staalbescherming rondom de 
schoorsteen tegen brandwonden.

DEKSEL VOOR INTERNE KACHEL: 
Roestvrij stalen deksel voor de interne oven 
om het tegen weersomstandigheden te
beschermen.
EXTERNE WATERKRAAN: Externe waterkraan 
met kogelkraan om het bad snel leeg
te laten lopen. Kan aangesloten worden op
een langere slang.

ISOLERING
VLOER:
Allen voor glasvezel en PP modellen.

MUREN

BESCHIKBARE MODIFICATIES VOOR TUIN SPA’S

DIAMETER
SPAR: Siberische spar is een perfecte 
keuze voor de meeste klimaten.
Lichte kleur.

LARIKS: Lariks is erg resistent tegen 
insecten en rotting. Graanachtige textuur. 
Lichte kleur

THERMO HOUT: Thermohout is verwerkt 
onder hoge temperaturen om de houtporiën
te dichten. Zeer resistent tegen rotten
en vervorming. Graanachtige textuur.
Lichte kleur.

MONTAGE

MONTAGE KIT:
Vlak verpakte levering
voor DHV montage.

VOLLEDIG GEMONTEERD:
Volledige gemonteerde
levering.



HOTTUB 3D MODELLERING INSTRUMENT
SNEL BESCHIKBAAR!

www.timb erin.com

TimberIN MB
(00370) 61913266 I +44 (0)7596 195196

sales@timberin.com
www.timberin.com

Ik ben zeer tevreden met de Hottub van TimberIN.
Het is echt een goede kwaliteit. De kachel heb ik
kunnen overzetten vanuit mijn oude tub en dat
paste perfect. Ze komen netjes hun afspraken na en
overleggen uitvoerig tijdens de aflevering.
Ik had direct telefonisch contact met de chauffeur.
Ook had ik een extra diepe Hottub besteld en ook
dat is keurig uitgevoerd. Bedankt. Ik was eerst een
beetje huiverig om direct uit Litouwen te bestellen
maar ik ga na deze ervaring de volgende keer zeker
weer bij TimberIN bestellen.

Familie S e�nster, Venhuizen, Nederland

De sauna en hot tub van Timberin zijn van hoge
kwaliteit en het was prettig werken met het bedrijf!
Een aanrader waar je geen spijt van zal krijgen.

Familie Marijnen, Emst, Nederland

Nu het hier warmer wordt maken wij meer gebruik
van de prachtige Hottub. De hottub van Timberin is
een aanrader. Het product voldoet aan alle
verwachtingen. De afwerking is prachtig.
De bestelling, betaling en aflevering zijn prima en
volgens afspraak geregeld. Wij zijn dan ook
bijzonder tevreden.

Familie Hermans, Zandvoort, Nederland


