
Ontwerpen, leveren, bouwen en 
installeren van zwembaden:

Heeft u in de toekomst plannen om een zwembad 
aan te scha	 en dan bent u bij ons op het juiste adres.
Wij ontwerpen, leveren, bouwen, installeren en on-
derhouden alle soorten zwembaden. Met de kennis 

binnen onze organisatie wordt uw droom 
werkelijkheid. 

Zomer en winterklaar maken van 
Zwembaden en het geven van 

preventief onderhoud: 

Voor het zomer en winter klaarmaken van uw 
zwembad bent u bij ons op het juiste adres. Met goed 

onderhoud geniet u zorgeloos en langer van uw 
product. Wij adviseren u graag over de 

mogelijkheden, natuurlijk afgestemd op uw 
product en/of wens.

Preventief onderhoud 
en uitstekende service:

Helios Wellness Group Europe is gespecialiseerd 
in het preventief onderhouden van Stoomcabine’s, 
Sauna’s, Buiten spa’s,-whirlpoolbaden, Stoom-dou-
chepanelen en Zwembaden. Ervaring leert ons dat, 
storingen vaak veroorzaakt worden door geen of 

slecht onderhoud. Preventief onderhoud voorkomt 
storingen en verlengd tevens de levensduur van uw 

wellnessproduct.

Gebruik onze kennis om uw Stoomcabine, Sauna, 
Buiten spa,- whirlpoolbad, Stoom-douchepaneel en/of 
Zwembad in goede staat te houden. Met onze service 

blijft u zorgeloos genieten.

Wilt u nader informatie hebben i.v.m. onze producten 
en diensten dan kunt u ons bereiken via:

W W W . H W G R O U P . E U

W W W . H W G R O U P . E U

Scan de QR voor meer informatie

Bezoekadres:
 Verlengde Hoofdstraat 1C, 9693 AB, Nieuweschans

Mail: info@hwgroup.eu   Web: www.hwgroup.eu   Fax: +31-85-9020290

Tel: +31-85-8772989
Wellness Total Service

Service & Onderhoud voor 
al uw Wellness Producten

Natuurlijk leveren 
en plaatsen wij ook:

• Stoomdouches 
• Stoomcabines
• Sauna’s • Maat Sauna’s
• Spa’s / Whirlpools
• Zwembaden



Ontwerpen, leveren, bouwen en 
installeren van Stoom-douchecabines:

Door jaren lange ervaring in het ontwerpen, 
leveren, bouwen en installeren van stoom douche-

cabines kunnen wij u, als geen ander de beste 
informatie verscha� en. Zo wordt voor u, het maken 

van de juiste keuze, een stuk gemakkelijker. Uw gevoel 
en onze kundige advisering, zal uiteindelijk 

doorslagevend zijn voor de uiteindelijke keuze 
voor uw stoom douchecabine.

Ontwerpen, leveren, bouwen en 
installeren van Infraroodcabines:

Een infrarood cabine is een cabine waarin de 
temperatuur en de luchtvochtigheid niet zo hoog 

oplopen als in de traditionele sauna. Infraroodsauna’s 
zijn e�  ciënter, omdat de energie in hoofdzaak zorgt 
voor de verwarming van je lichaam en niet voor de 

verwarming van de lucht er omheen. Ook deze sauna-
cabines staan voor een exclusieve sauna en is leverbaar 

in alle denkbare houtsoorten en met alle mogelijke 
accessoires. Laat u door ons inspireren waardoor 

uw keuze makkelijker wordt gemaakt.

Gelukkig bestaan er Sauna’s, Stoombaden en Infraroodcabines, waarmee we op een gezonde manier 
een verhoogde lichaamstemperatuur, preventief als therapie tegen ziektes en kwalen in kunnen zetten. 
Zo vergroten we ons gevoel van welzijn. Om de positieve e� ecten van de ontspannende en genezende 
warmte van de Stoombaden, Sauna’s en Infraroodcabines te begrijpen, is het nuttig om het fenomeen 

“koorts” te bestuderen. Surf naar: www.hwgroup.eu/koorts voor meer informatie.

De Griekse arts Parmenides zei al in de 
oudheid: ,,geef mij een middel om koorts 

op te wekken en ik genees elke ziekte”.  
Misschien ver gezocht, maar er zit wel 

degelijk een kern van waarheid in. Warmte 
werkt nu eenmaal ontspannend 

en genezend.

Ontwerpen, leveren, bouwen 
en installeren van Sauna’s:

Buiten de Zwembaden en Stoomcabines ontwerpen, 
bouwen, leveren en installeren wij ook Sauna’s. Onze 
Saunacabines zijn uitsluitend exclusief. Leverbaar in 

alle denkbare houtsoorten en met alle mogelijke 
accessoires. Onze adviseurs werken graag met u 

samen om een Saunacabine samen te stellen.
Zo stemmen wij de mogelijkheden af geheel op 

uw wensen.

Ontwerpen, leveren, bouwen en 
installeren van combinatie 

Stoom-sauna cabines:

U kunt ook terecht voor het ontwerpen, leveren, 
bouwen en installeren van een combinatie Stoom-

sauna cabine. Deze cabines worden intern ontwikkeld 
en gebouwd naar uw wensen. De combinatie Stoom-

sauna’s is een cabine dat bestaat uit twee ruimtes. 
Deze cabines zijn leverbaar in alle denkbare hout-

soorten voor het sauna gedeelte en leverbaar in alle 
denkbare tegelsoorten voor het stoomgedeelte. Een 

droomcabine waarin uw wensen en ideeën zijn samen 
gevoegd en waarin u maximaal ontspant.

W W W . H W G R O U P . E U W W W . H W G R O U P . E U



Ontwerpen, leveren, bouwen en 
installeren van Stoom-douchecabines:

Door jaren lange ervaring in het ontwerpen, 
leveren, bouwen en installeren van stoom douche-

cabines kunnen wij u, als geen ander de beste 
informatie verscha� en. Zo wordt voor u, het maken 

van de juiste keuze, een stuk gemakkelijker. Uw gevoel 
en onze kundige advisering, zal uiteindelijk 

doorslagevend zijn voor de uiteindelijke keuze 
voor uw stoom douchecabine.

Ontwerpen, leveren, bouwen en 
installeren van Infraroodcabines:

Een infrarood cabine is een cabine waarin de 
temperatuur en de luchtvochtigheid niet zo hoog 

oplopen als in de traditionele sauna. Infraroodsauna’s 
zijn e�  ciënter, omdat de energie in hoofdzaak zorgt 
voor de verwarming van je lichaam en niet voor de 

verwarming van de lucht er omheen. Ook deze sauna-
cabines staan voor een exclusieve sauna en is leverbaar 

in alle denkbare houtsoorten en met alle mogelijke 
accessoires. Laat u door ons inspireren waardoor 

uw keuze makkelijker wordt gemaakt.

Gelukkig bestaan er Sauna’s, Stoombaden en Infraroodcabines, waarmee we op een gezonde manier 
een verhoogde lichaamstemperatuur, preventief als therapie tegen ziektes en kwalen in kunnen zetten. 
Zo vergroten we ons gevoel van welzijn. Om de positieve e� ecten van de ontspannende en genezende 
warmte van de Stoombaden, Sauna’s en Infraroodcabines te begrijpen, is het nuttig om het fenomeen 

“koorts” te bestuderen. Surf naar: www.hwgroup.eu/koorts voor meer informatie.

De Griekse arts Parmenides zei al in de 
oudheid: ,,geef mij een middel om koorts 

op te wekken en ik genees elke ziekte”.  
Misschien ver gezocht, maar er zit wel 

degelijk een kern van waarheid in. Warmte 
werkt nu eenmaal ontspannend 

en genezend.

Ontwerpen, leveren, bouwen 
en installeren van Sauna’s:

Buiten de Zwembaden en Stoomcabines ontwerpen, 
bouwen, leveren en installeren wij ook Sauna’s. Onze 
Saunacabines zijn uitsluitend exclusief. Leverbaar in 

alle denkbare houtsoorten en met alle mogelijke 
accessoires. Onze adviseurs werken graag met u 

samen om een Saunacabine samen te stellen.
Zo stemmen wij de mogelijkheden af geheel op 

uw wensen.

Ontwerpen, leveren, bouwen en 
installeren van combinatie 

Stoom-sauna cabines:

U kunt ook terecht voor het ontwerpen, leveren, 
bouwen en installeren van een combinatie Stoom-

sauna cabine. Deze cabines worden intern ontwikkeld 
en gebouwd naar uw wensen. De combinatie Stoom-

sauna’s is een cabine dat bestaat uit twee ruimtes. 
Deze cabines zijn leverbaar in alle denkbare hout-

soorten voor het sauna gedeelte en leverbaar in alle 
denkbare tegelsoorten voor het stoomgedeelte. Een 

droomcabine waarin uw wensen en ideeën zijn samen 
gevoegd en waarin u maximaal ontspant.

W W W . H W G R O U P . E U W W W . H W G R O U P . E U



Ontwerpen, leveren, bouwen en 
installeren van Stoom-douchecabines:

Door jaren lange ervaring in het ontwerpen, 
leveren, bouwen en installeren van stoom douche-

cabines kunnen wij u, als geen ander de beste 
informatie verscha� en. Zo wordt voor u, het maken 

van de juiste keuze, een stuk gemakkelijker. Uw gevoel 
en onze kundige advisering, zal uiteindelijk 

doorslagevend zijn voor de uiteindelijke keuze 
voor uw stoom douchecabine.

Ontwerpen, leveren, bouwen en 
installeren van Infraroodcabines:

Een infrarood cabine is een cabine waarin de 
temperatuur en de luchtvochtigheid niet zo hoog 

oplopen als in de traditionele sauna. Infraroodsauna’s 
zijn e�  ciënter, omdat de energie in hoofdzaak zorgt 
voor de verwarming van je lichaam en niet voor de 

verwarming van de lucht er omheen. Ook deze sauna-
cabines staan voor een exclusieve sauna en is leverbaar 

in alle denkbare houtsoorten en met alle mogelijke 
accessoires. Laat u door ons inspireren waardoor 

uw keuze makkelijker wordt gemaakt.

Gelukkig bestaan er Sauna’s, Stoombaden en Infraroodcabines, waarmee we op een gezonde manier 
een verhoogde lichaamstemperatuur, preventief als therapie tegen ziektes en kwalen in kunnen zetten. 
Zo vergroten we ons gevoel van welzijn. Om de positieve e� ecten van de ontspannende en genezende 
warmte van de Stoombaden, Sauna’s en Infraroodcabines te begrijpen, is het nuttig om het fenomeen 

“koorts” te bestuderen. Surf naar: www.hwgroup.eu/koorts voor meer informatie.

De Griekse arts Parmenides zei al in de 
oudheid: ,,geef mij een middel om koorts 

op te wekken en ik genees elke ziekte”.  
Misschien ver gezocht, maar er zit wel 

degelijk een kern van waarheid in. Warmte 
werkt nu eenmaal ontspannend 

en genezend.

Ontwerpen, leveren, bouwen 
en installeren van Sauna’s:

Buiten de Zwembaden en Stoomcabines ontwerpen, 
bouwen, leveren en installeren wij ook Sauna’s. Onze 
Saunacabines zijn uitsluitend exclusief. Leverbaar in 

alle denkbare houtsoorten en met alle mogelijke 
accessoires. Onze adviseurs werken graag met u 

samen om een Saunacabine samen te stellen.
Zo stemmen wij de mogelijkheden af geheel op 

uw wensen.

Ontwerpen, leveren, bouwen en 
installeren van combinatie 

Stoom-sauna cabines:

U kunt ook terecht voor het ontwerpen, leveren, 
bouwen en installeren van een combinatie Stoom-

sauna cabine. Deze cabines worden intern ontwikkeld 
en gebouwd naar uw wensen. De combinatie Stoom-

sauna’s is een cabine dat bestaat uit twee ruimtes. 
Deze cabines zijn leverbaar in alle denkbare hout-

soorten voor het sauna gedeelte en leverbaar in alle 
denkbare tegelsoorten voor het stoomgedeelte. Een 

droomcabine waarin uw wensen en ideeën zijn samen 
gevoegd en waarin u maximaal ontspant.

W W W . H W G R O U P . E U W W W . H W G R O U P . E U



Ontwerpen, leveren, bouwen en 
installeren van zwembaden:

Heeft u in de toekomst plannen om een zwembad 
aan te scha	 en dan bent u bij ons op het juiste adres.
Wij ontwerpen, leveren, bouwen, installeren en on-
derhouden alle soorten zwembaden. Met de kennis 

binnen onze organisatie wordt uw droom 
werkelijkheid. 

Zomer en winterklaar maken van 
Zwembaden en het geven van 

preventief onderhoud: 

Voor het zomer en winter klaarmaken van uw 
zwembad bent u bij ons op het juiste adres. Met goed 

onderhoud geniet u zorgeloos en langer van uw 
product. Wij adviseren u graag over de 

mogelijkheden, natuurlijk afgestemd op uw 
product en/of wens.

Preventief onderhoud 
en uitstekende service:

Helios Wellness Group Europe is gespecialiseerd 
in het preventief onderhouden van Stoomcabine’s, 
Sauna’s, Buiten spa’s,-whirlpoolbaden, Stoom-dou-
chepanelen en Zwembaden. Ervaring leert ons dat, 
storingen vaak veroorzaakt worden door geen of 

slecht onderhoud. Preventief onderhoud voorkomt 
storingen en verlengd tevens de levensduur van uw 

wellnessproduct.

Gebruik onze kennis om uw Stoomcabine, Sauna, 
Buiten spa,- whirlpoolbad, Stoom-douchepaneel en/of 
Zwembad in goede staat te houden. Met onze service 

blijft u zorgeloos genieten.

Wilt u nader informatie hebben i.v.m. onze producten 
en diensten dan kunt u ons bereiken via:

W W W . H W G R O U P . E U

W W W . H W G R O U P . E U

Scan de QR voor meer informatie

Bezoekadres:
 Verlengde Hoofdstraat 1C, 9693 AB, Nieuweschans

Mail: info@hwgroup.eu   Web: www.hwgroup.eu   Fax: +31-85-9020290

Tel: +31-85-8772989
Wellness Total Service

Service & Onderhoud voor 
al uw Wellness Producten

Natuurlijk leveren 
en plaatsen wij ook:

• Stoomdouches 
• Stoomcabines
• Sauna’s • Maat Sauna’s
• Spa’s / Whirlpools
• Zwembaden



Ontwerpen, leveren, bouwen en 
installeren van zwembaden:

Heeft u in de toekomst plannen om een zwembad 
aan te scha	 en dan bent u bij ons op het juiste adres.
Wij ontwerpen, leveren, bouwen, installeren en on-
derhouden alle soorten zwembaden. Met de kennis 

binnen onze organisatie wordt uw droom 
werkelijkheid. 

Zomer en winterklaar maken van 
Zwembaden en het geven van 

preventief onderhoud: 

Voor het zomer en winter klaarmaken van uw 
zwembad bent u bij ons op het juiste adres. Met goed 

onderhoud geniet u zorgeloos en langer van uw 
product. Wij adviseren u graag over de 

mogelijkheden, natuurlijk afgestemd op uw 
product en/of wens.

Preventief onderhoud 
en uitstekende service:

Helios Wellness Group Europe is gespecialiseerd 
in het preventief onderhouden van Stoomcabine’s, 
Sauna’s, Buiten spa’s,-whirlpoolbaden, Stoom-dou-
chepanelen en Zwembaden. Ervaring leert ons dat, 
storingen vaak veroorzaakt worden door geen of 

slecht onderhoud. Preventief onderhoud voorkomt 
storingen en verlengd tevens de levensduur van uw 

wellnessproduct.

Gebruik onze kennis om uw Stoomcabine, Sauna, 
Buiten spa,- whirlpoolbad, Stoom-douchepaneel en/of 
Zwembad in goede staat te houden. Met onze service 

blijft u zorgeloos genieten.

Wilt u nader informatie hebben i.v.m. onze producten 
en diensten dan kunt u ons bereiken via:

W W W . H W G R O U P . E U

W W W . H W G R O U P . E U

Scan de QR voor meer informatie

Bezoekadres:
 Verlengde Hoofdstraat 1C, 9693 AB, Nieuweschans

Mail: info@hwgroup.eu   Web: www.hwgroup.eu   Fax: +31-85-9020290

Tel: +31-85-8772989
Wellness Total Service

Service & Onderhoud voor 
al uw Wellness Producten

Natuurlijk leveren 
en plaatsen wij ook:

• Stoomdouches 
• Stoomcabines
• Sauna’s • Maat Sauna’s
• Spa’s / Whirlpools
• Zwembaden


