




Next Level Wellness Products
SpaPanels

Wellness Producten gericht op de moderne tuin en architectuur. 
Niet van plastic, maar met de materialen en kwaliteitseisen die daarbij passen. 

Dat was de uitdaging. 
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byby Studio Stunning
Stunning is een ontwerpstudio die zich focust op alles wat met een geweldig, boeiend en leefbaar interieur te maken heeft. 

De focus ligt daarbij op de allertofste en meest verrassende ontwerpen. Ingenieuze ontwerpen met krachtige kenmerken, luxe materialen 
en de aller hoogste afwerking. Onze ervaring met zowel design als Jacuzzi® heeft geresulteerd in collectie producten die de wellnesservaring 

van een spa de uitstraling geeft die het verdient. Bied iets extra's met de nieuwste Steps en accessoires van SpaPanels.

Design is meer dan een mooi plaatje maken. 
Het is toegepaste wetenschap gecombineerd met emotie waarin de liefde voor het geheel gelijk is aan de liefde voor details.Het is toegepaste wetenschap gecombineerd met emotie waarin de liefde voor het geheel gelijk is aan de liefde voor details.

www.stunning.nl 
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ARC
SpaSteps



Frame                                                  Black                                         White                                         Antracite                                         Quarts
 

Trede      New York                                   Santorini                                        Ibiza                                      Cambridge

Specs
 ARC
afmetingen                                   gewicht                                    materiaal                                  locatie                                   componenten         
Lengte: 76cm                                15KG                                        RVS                                           Binnen + Buiten                     TredenLengte: 76cm                                15KG                                        RVS                                           Binnen + Buiten                     Treden
Breedte: 56cm                                                                                Eiken                                         Alle weerstypen                     Frame
Hoogte: 39cm                                                                                                                                                                                 Bevestiging m8
                                                                                                                                                                                                        RVS strips                                                                                                                                                                                                        RVS strips
                                                                                                                                                                                                        Rubber voetjes



Materiaal
Elements of Nature

 
Een Jacuzzi trapje gericht op de moderne tuin 
en architectuur. Niet van plastic, maar met de 
materialen en kwaliteitseisen die daarbij
passen. Dat was de uitdaging. passen. Dat was de uitdaging. 

Europees Eiken
Massieve planken inlands eiken leiden de weg 
naar een heerlijke wellness ervaring

4mm RVS
Een stevig frame van RVS maakt een minimalistisch, 
maar sterk design mogelijk.



Verbindingen
Smart Solutions

 
Om de Jacuzzi Steps zo simplistisch,
maar solide mogelijk te houden, zijn
verborgen verbindingen toegepast.

  

Strip
Verzonken RVS strips en bouten 
vergrendelen het frame onzichtbaar 
binnenin de eiken trede.

 

Feet
Stevigheid en stabiliteit. Een aangelasteStevigheid en stabiliteit. Een aangelaste
verbinding maakt dat voetjes niet onder
de Jacuzzi trap weg kunnen breken bij
verschuiven. 



One
SpaSteps



Frame                                                  Black                                         White                                         Antracite                                         Quarts
 

Trede      New York                                   Santorini                                        Ibiza                                      Cambridge

Specs
ONE
afmetingen                                   gewicht                                    materiaal                                  locatie                                   componenten         
Lengte: 66cm                                10KG                                        Aluminium                                 Binnen + Buiten                     TredenLengte: 66cm                                10KG                                        Aluminium                                 Binnen + Buiten                     Treden
Breedte: 59cm                                                                                Eiken                                         Alle weerstypen                     Frame
Hoogte: 39cm                                                                                                                                                                                 Bevestiging m8
                                                                                                                                                                                                        Brug (optioneel)                                                                                                                                                                                                        Brug (optioneel)
                                                                                                                                                                                                        Rubber voetjes



Materiaal
Elements of Nature

 
Een Jacuzzi trapje gericht op de moderne tuin 
en architectuur. Niet van plastic, maar met de 
materialen en kwaliteitseisen die daarbij
passen. Dat was de uitdaging. passen. Dat was de uitdaging. 

Europees Eiken
Massieve planken inlands eiken leiden de weg 
naar een heerlijke wellness ervaring

4mm aluminium
Een stevig frame van aluminium maakt een 
minimalistisch, maar sterk design mogelijk.



Verbindingen
One

 
Niet voor niets de One, het frame dat
de treden draagt en op hun plek houdt 
is gemaakt uit één solide aluminium deel.

  

Feet
Stevigheid en stabiliteit. Een aangelaste
verbinding maakt dat voetjes niet onder
de Jacuzzi trap weg kunnen breken bij
verschuiven. 

 





 

Trede        Black                         White                                        Antracite                                                                                         Quarts

Specs
HandRail ARC
afmetingen                                   gewicht                                    materiaal                                  locatie                                   componenten         
Lengte: 132cm                              5KG                                          RVS                                           Binnen + Buiten                     Leuning
Breedte: 35cm                                                                                                                                 Alle weerstypen                     Bodemplaat LinksBreedte: 35cm                                                                                                                                 Alle weerstypen                     Bodemplaat Links
Hoogte: 44cm                                                                                                                                                                                 Bodemplaat Rechts
                                                                                                                                                                                                        RVS Versteviging
                                                                                                                                                                                                        Rubber voetjes                                                                                                                                                                                                        Rubber voetjes



ONE
HandRails



 

Trede        Black                         White                                        Antracite                                                                                         Quarts

Specs
HandRail ONE
afmetingen                                   gewicht                                    materiaal                                  locatie                                   componenten         
Lengte: 132cm                              5KG                                          RVS                                           Binnen + Buiten                     Leuning
Breedte: 35cm                                                                                                                                 Alle weerstypen                     Bodemplaat LinksBreedte: 35cm                                                                                                                                 Alle weerstypen                     Bodemplaat Links
Hoogte: 44cm                                                                                                                                                                                 Bodemplaat Rechts
                                                                                                                                                                                                        RVS Versteviging
                                                                                                                                                                                                        Rubber voetjes                                                                                                                                                                                                        Rubber voetjes





Treat Nature with Care
SpaCare

Voor de SpaPanels producten wordt gebruik gemaakt van de mooiste materialen passend bij het ontwerp. 
Waaronder Europes eiken. Een natuurproduct dat de juiste zorg verdient. Om deze zo lang mogelijk mooi te houden 

zijn de houten elementen voorbehandeld met een speciale coating. Om de levensduur te verlengen en
de juiste nazorg te bieden, kan ééns in de zoveel tijd een nieuwe coating aangebracht worden.

Deze kan in losse flacons nabesteld worden in de juiste kleur en met een duidelijke gebruiksinstructie.Deze kan in losse flacons nabesteld worden in de juiste kleur en met een duidelijke gebruiksinstructie.

Kijk voor meer informatie of toepassinen op de website van SpaPanels.
www.spapanels.com



All SpaPanels products are proudly designed and developed by Stunning

www.spapanels.com


