
Moderne tentoonstellingshal (showroom) geopend

„Leefwereld woning“ – zich binnen de eigen vier muren te ontspannen, beantwoordt aan een modern

levensgevoel. Voor steeds meer mensen behoort tot het genot ook hun heel persoonlijke wellness-

wereld, die thuis kan worden ingebouwd. Innovatieve tentoonstellingsruimten met perfect design

maken het mogelijk de klant een informatief overzicht van het nagenoeg onbegrensde aanbod van een

boomende markt  te verschaffen. Naast het vakkundige advies kan de geïnteresseerde proefzitten, 

proefliggen, verschillende materialen, kleuren en oppervlakken met elkaar vergelijken en alternatieven

in overweging nemen. De tentoongestelde stukken kunnen vaak individueel voor elke grootte van 

ruimte en elke portemonnee worden veranderd. 

Sierlijk vormgegeven stoombad, private slakhuisvormige douche of „slechts“ een handige, 

verwarmbare ligstoel – het aanbod is even breed uitgewaaierd als de eisen aan de individuele 

ervaring van welgevoelen.
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Spatec Freizeitanlagen GmbH
in het Zwitserse Herisau heeft
één van deze veeleisende
tentoonstellingshallen  opge-
richt. Een oud magazijn, 
dat tot op heden een schijn-
bestaan als opbergruimte
had geleid, werd in een
moderne showroom omge-
vormd, waarin ook diverse
wellnessproducten van 
LUX ELEMENTS zijn tentoon-
gesteld.

De samenwerking tussen 
de producent uit Leverkusen
en de Zwitserse specialist 
in wellnessbouw begon

reeds in de planningsfase.
Medewerker in buitendienst
Georg Tholey raadde de 
eigenaars Angela en Stefan
Vincenz aan het vochtige 
metselwerk te bekleden met
dragende hardschuimelementen
in plaats van de gipsplaten
waaraan eerst werd gedacht.
Het geexpandeerde schuim
(EPS) is ideaal voor de 
ondergrond, aangezien de
vochtresistente polystyrolkern
niet opzwelt door natheid,
gemakkelijk te bewerken en
duurzaam vormstabiel is.

PROBLEEMGEVAL: 
VOCHTIG METSELWERK

De dragende hardschuimele-
menten die in zelfproductie
– zo is de hoge kwaliteit en
deugdelijkheid van het
bouwmateriaal gewaar-
borgd – zonder gebruik van
FCKW, HFCKW, HFKW of
CO2 worden geproduceerd,
kunnen als universeel bouw-
paneel LUX ELEMENTS®-
ELEMENT in verschillende
groottes en diktes als plaat of
pasvorm worden geleverd.
Aangezien de gemakkelijke
bewerkbaarheid speciale
vervaardigingen op maat
mogelijk maakt, werd het
materiaal niet enkel voor de
bekleding van de muren en
rondbogen boven de dicht-
gemetselde vensters benut.
Het werd eveneens bij de
draagbalken, zuilen en
scheidingswanden ingezet,
waar ronde en gebogen 
vormen vereist waren. Het
segment van de speciale ver-
vaardigingen en vervaar-
digingen op maat is bij 
LUX ELEMENTS samengevat
onder de exclusieve product-
lijn LUX ELEMENTS®-
CONCEPT.

Op de milieuvriendelijke
grondstof is ook een grote
variëteit aan geprefabriceerde

systeembouwpakketten in con-
fectie of als compleet bouw-
element gebaseerd. In het ten-
toonstellingsbereik kunnen ettelijke
tentoonstellingsstukken uit het

� Begin van de werken: Voor het vochtige
metselwerk werd eerst het regelwerk
gemonteerd.

� De muren, …

� … de rondbogen boven de dichtgemetselde vensters en …

assortiment van LUX ELEMENTS
worden bezichtigd. Zo bijvoor-
beeld een slakhuisvormige
douche en een ruimtebe-
sparende hoekdouche uit de

HANDELSMERK: 
INDIVIDUELE VORMGEVING
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PROJECTGEGEVENS:

Klanten die van
iets bijzonders
houden, doen op
de tentoonstelling
in Herisau bij de
stoomdouchebaden
en ligstoelen van de
productserie RELAX
een ontdekking.
RELAX, de naam is
het programma,
combineert de
modernste wellness-
techniek met indi-
viduele esthetiek
en is helemaal 
afgestemd op de 
individuele ont-
spanning thuis. De
tentoongestelde
stoomdouchebad 
LUX ELEMENTS®-
RELAX-DDB-MORE
beschikt naast
water, stoom, nevel
en gekleurd licht
bijkomend over
twee elektronisch
regelbare geurpompen met
verschillende aroma’s. Het
design kan naar eigen smaak
en ruimteconcept worden 
gekozen uit tegels of natuur-
stenen. De basis van elk RELAX
stoomdouchebad zijn voorge-
fabriceerde systeembouw-
pakketten uit dragende hard-
schuimelementen die dienen
als bouwmateriaal voor wand-,
plafond- en vloerconstructies.

UITGAVE 1/2006

� … alle draagbalken, zuilen en scheidingswanden werden met de vochtresistente 
dragende hardschuimelementen van LUX ELEMENTS bekleed.

� Sierlijke luxe – het stoomdouchebad LUX ELEMENTS®-
RELAX-DDB-MORE in donkere steenoptiek.

� Pure ontspanning – ook de ligstoel LUX ELEMENTS®-RELAX RL is op de tentoonstelling
te zien.

serie LUX ELEMENTS®-TUB. De
douche-installaties bestaan uit
geprefabriceerde afzonderlijk
onderdelen – met de vloer 
gelijkgewerkte, betegelbare
douchebakken, aflopen, onder-
bouw-, scheidingswand- en
plafondelementen. De segmenten
worden ter plaatse enkel nog
gemonteerd, vastgelijmd en aan
de voegen van de elementen
gewapend. Aangezien het

design ook door de individuele
betegeling wordt bepaald, zijn
de tentoonstellingsmodellen 
uitgerust met verscheidene
oppervlaktematerialen – tegels,
mozaïeken of natuursteen. In
het private bereik, dat 
uitsluitend op blote voeten kan
worden bezichtigd, kan zelfs
kleine mozaïek van het 
formaat = 20 x 20 mm worden
geplaatst.

Ter vervollediging van de 
private wellnessoase biedt 
LUX ELEMENTS verscheidene
ligstoelen aan die telkens met
of zonder verwarming kunnen
worden geleverd.

RELAX: NAAM ALS 
PROGRAMMA

Object: 
Wellnesstentoonstelling, Herisau
b. St. Gallen (Zwitserland)

Opdrachtgever:
Spatec Freizeitanlagen
GmbH, Herisau

Bewerker:
Spatec Freizeitanlagen
GmbH, Herisau

Vakhandel:
Spatec Freizeitanlagen
GmbH, Herisau

Ingezette producten:
LUX ELEMENTS®-ELEMENT
LUX ELEMENTS®-CONCEPT
Slakhuisvormige douche  
LUX ELEMENTS®-TUB-SD
Ruimtebesparende hoekdouche
LUX ELEMENTS®-TUB-RSE
Stoomdouchebad 
LUX ELEMENTS®-
RELAX-DDB-MORE
Ligstoel 
LUX ELEMENTS®-RELAX RL

Beeldmateriaal: 
LUX ELEMENTS

Fabrikant:
LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7 · D - 51379 Leverkusen
Tel.: +49(0)2171/7212-0 · Fax: +49(0)2171/7212-40
info@luxelements.de · www.luxelements.com
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� In het tentoonstellingsbereik zijn ook een slakhuisvormige douche en een 
ruimtebesparende hoekdouche LUX ELEMENTS te bezichtigen.

Gemakkelijk te bewerken,
snel te verwerken, dat is een
belangrijke kenmerkende
eigenschap van de dragende
hardschuimelementen van

� Sterk team - als verantwoordelijke
medewerker van de buitendienst
van LUX ELEMENTS heeft Georg
Tholey Angela en Stefan Vincenz
geadviseerd bij de verbouwing van
de tentoonstellingsruimte.

LUX ELEMENTS. Niet in het
minst omwille van deze eigen-
schap werd de verbouwing in
Herisau binnen acht weken
afgehandeld. Op 10 december

2005 openden Angela en
Stefan Vincenz hun moderne
wellnesstentoonstelling van
110 m2 oppervlakte met een
opendeurdag.

STUUR MIJ A.U.B.________ EXEMPLAREN VAN DE LUX ELEMENTS-PRIJSLIJST

F NL GB I

D

D

F NL GB I N S E

E-MAIL:

TELEFAX:

TELEFOON:

POSTCODE/GEMEENTE:

LAND:

STRAAT:

CONTACTPERSOON: 

FIRMA:

STUUR MIJ A.U.B.________ EXEMPLAREN VAN DE BROCHURE LUX ELEMENTS-BADKAMERINRICHTING

F NL GB SD FIN

BESTELLING – GEWENSTE ARTIKELEN AANKRUISEN:

STUUR MIJ A.U.B.________ EXEMPLAREN VAN DE LUX ELEMENTS-PROGRAMMA

Verdere informaties...
...i.v.m. het gebruik van dragende hardschuimelementen vindt U in het internet onder www.luxelements.com

UITGAVE 1/2006LUX ELEMENTS-PROJECT
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LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
Fax +49 (0) 21 71/72 12-10

E-Mail info@luxelements.de
Web www.luxelements.com

NL

Servicekantoor voor Nederland:
D. v. Mourik
GSM +31 (0) 65 14 72 77 1
Fax +31 (0) 26 47 21 92

B

Servicekantoor voor België:
Antoine Cools
GSM +32 (0) 49 52 31 42 2
Fax +32 (0) 34 88 32 35

SNEL 
LICHTGEWICHT

ACTIVITEITENSECTOR:

ARCHITECT

TEGELHANDEL

TEGELZETTERSBEDRIJF

HANDEL IN BOUWMATERIALEN

SANITAIR

ONTWERPER VAN BADKAMERS/WELLNESSCENTRA

INSTALLATEUR

ANDERE:
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