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TIMELESS
PASSION

Bellezi has grown exponentially in recent decades. From a Dutch 
family-run business into a globally renowned brand in the  
premium Beauty Spa & Wellness Equipment segment. From 
treatment chairs to total concepts for renowned Spas, Hotel 
chains, or Cosmetics brands. From in-house product  
development to collaboration with the best designers to achieve 
the optimal end product. These developments are driven by am-
bition and verve. In addition, everything we do is characterised 
by our motto ‘Obsessed with details’. From product to process 
and from strategy to service. Because it is precisely those details 
that mean the difference between good and perfect.

Unique Beauty Salons and luxury Spas. Hotels and wellness
centres. Training centres for schools or Cosmetics brands.   
We love the way they influence the ambience of a space along 
with other designer products.

Our head office is located in the Netherlands, where it all start-
ed. However, we have been active in over 40 countries for many 
years, supported by our network of distributors and agents. So 
service and advice are always close to hand. We go that little bit 
further in that respect. We also offer customised solutions and 
where possible, we adapt our products to country standards. We 
carry modified lines for Great Britain, the United States and Asia, 
amongst others.

Bellezi is de laatste decennia enorm gegroeid. Van Nederlands 
familiebedrijf tot wereldwijd gerenommeerd merk in het hoogste 
segment Beauty Spa & Wellness Equipment. Van behandelstoelen 
tot totaalconcepten voor gerenommeerde Spa’s, Hotelketens of 
Cosmeticamerken. Van productontwikkeling in huis tot samenw-
erkingen met de beste designers, om zo tot het optimale  
eindproduct te komen. Deze ontwikkelingen hebben alles te 
maken met ambitie en durf. Daarnaast is het motto ‘Obsessed 
with details’ kenmerkend voor alles wat wij doen. Van product tot 
proces en van strategie tot service. Want juist die details maken 
het verschil tussen goed en perfect.

Unieke Schoonheidssalons en luxe Spa’s. Hotels en wellness
centra. Trainingscentra van scholen of Cosmeticamerken. We 
vinden het geweldig om te zien hoe ze samen met andere
designproducten de sfeer van een ruimte beïnvloeden.

Ons hoofdkantoor bevindt zich in Nederland, waar het allemaal
begon. We zijn echter al vele jaren actief in meer dan 40 landen, 
waarbij ons netwerk van distributeurs en agenten ons hierin 
ondersteunt. Service en advies zijn dus altijd dichtbij. Daarin 
gaan we nét dat stapje verder. Zo hebben we ook maatwerk- 
oplossingen en passen we waar mogelijk onze producten aan op
de landsnormen. Er zijn aangepaste lijnen voor o.a.  
Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Azië.

ABOUT US OVER ONS
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TIMELESS
THINKING

We are overwhelmed by the vast array of choices and the speed of constant change 

in the 21st century. That is why we keep things simple at Bellezi, with the focus on the 

highest achievable quality. At Bellezi, you choose from a selection of only the best. We 

guarantee timeless quality combined with modern, minimalist designs. Although this is 

central, service is one of our principles above all else. We are flexible, we are engaged, 

and we offer input. Our standard range which is available from stock, the 5-year  

factory guarantee and 24-hour service underscore our view that your success is our top 

priority at all times.

In de 21e eeuw verdrinken we in de grote hoeveelheden aan keuzemogelijkheden en de 

snelheid van constante veranderingen. Daarom houden we het bij Bellezi simplistisch, 

met de focus op de hoogst haalbare kwaliteit. Bij Bellezi maakt u de keuze uit een  

selectie van enkel het beste. Wij garanderen tijdloze kwaliteit gecombineerd met  

moderne, minimalistische designs. Hoewel dit centraal staat, is service boven alles 

een van onze speerpunten. We zijn flexibel, voelen ons betrokken en denken mee. Het 

standaard assortiment dat uit voorraad leverbaar is, de fabrieksgarantie van 5 jaar en 

24-uur service markeren onze zienswijze waarbij uw succes continu bij ons  

voorop staat.

OUR VISION ONZE VISIE
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TIMELESS
QUALITY

Moderne levensstijlen en designtrends concurreren voortdurend 

met functionaliteit, comfort en gebruiksgemak. Door creativiteit, in-

novatie en het toepassen van de modernste techniek weet Bellezi 

ergonomie te koppelen aan design. Bij het ontwerpen van onze 

producten werken onze vaste Nederlandse designers altijd samen 

met ervaringsdeskundigen. Door eigen ontwikkeling en productie 

garanderen wij dat de wellnessbanken en behandelstoelen vol-

doen aan alle Europese kwaliteits- en veiligheidsnormen. 

Om 5 jaar garantie te kunnen waarborgen maken we gebruik van 

ons 8 point QC-systeem. Dit houdt in dat alle behandels toelen en well-

nessbanken handmatig op acht cruciale punten worden gecontroleerd. 

Pas na deze strenge controle worden ze afgetekend en verzonden.

Ieder product krijgt het Bellezi QC label met een uniek serienummer, 

zodra de producten op de volgende 8 punten is gecheckt:

1 Elektra

2 Frame

3 Matrassamenstelling

4 Bekleding

5 Stiksels, logo’s en label

6 Functionaliteit

7 Onderdelen (i.e. armsteunen, hoofdsteun, etc.)

8 Verpakking van stoelen

Modern lifestyles and design trends constantly compete with func-

tionality, comfort and user-friendliness. Bellezi combines  

ergonomics with design through creativity, innovation and applica-

tion of the most modern technology. When designing our  

products, our regular team of Dutch designers always works with 

experiential experts. Because development and production take 

place in-house, we guarantee that our wellness beds and treatment 

chairs comply with all European quality and safety standards. 

We employ our 8-point QC system to be able to offer a 5-year 

guarantee. This entails all treatment chairs and wellness beds 

being manually checked against crucial criteria. They are only 

signed off and shipped after this stringent inspection.

Each product gets the Bellezi QC label with a unique serial number 

as soon as it has been checked against the following 8 criteria:

1 Electronics

2 Frame

3 Mattress composition

4 Upholstery

5 Stitching, logos and label

6 Functionality

7 Parts (i.e. arm rests, head rest, etc.)

8 Packaging of chairs

BELLEZI QUALITY
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Timeless quality also means durability. Bellezi learns every day and invests 

where necessary to optimise the whole range continually. The range has  

therefore been covered with Anti-bacterial SilverGuard upholstery as standard 

since 2021. SilverGuard assures you of high quality upholstery for optimal and 

durable comfort. It meets the most stringent international fire safety standards 

and is suitable for spaces where optimal hygiene is important. With over 60  

original, contemporary or classic colours, SilverGuard is the ideal, versatile  

material for furniture intended for intensive, communal and professional use. 

With a Martindale anti-resistance score of 300 000, it is exceptionally robust. 

EPA registration and FDA approval provide reassurance.

The synthetic leather contains silver ions, a natural and environmentally friendly 

anti-bacterial agent that provides the ultimate anti-bacterial protection. 100% 

Anti-bacterial, Anti-fungal, Anti-static, Blood-resistant, low temperature- 

resistant (-23 C), Oil-resistant, Sulphide-resistant, Urine-resistant, UV-resistant, 

Stain-resistant and Flame-retardant.

Daily care contributes to durability of the upholstery, Bellezi therefore advises 

cleaning the treatment chair or wellness bed with Bellezi Cleaning Spray at the 

end of your working day.

In addition to SilverGuard, our 1st choice, we can also cover our products with 

Ferrari Stamskin® Top, Ferrari Stamskin® Zen, Viper, Maglia, Hitch and Globe.

Tijdloze kwaliteit, betekent ook duurzaamheid. Op dit gebied leert Bellezi 

elke dag en investeren zij waar nodig, om zo de volledige collectie continu te 

optimaliseren. Het assortiment is daarom sinds 2021 standaard bekleed met 

Antibacteriële SilverGuard bekleding. Met Silverguard bent u verzekerd van een 

hoogwaardig bekleding voor optimaal en duurzaam comfort. Het voldoet aan de 

strengste internationale brandveiligheidsnormen en is geschikt voor ruimten waar 

een optimale hygiëne in acht genomen moet worden. Met meer dan 60 originele, 

hedendaagse of klassieke kleuren vormt Silverguard de ideale en veelzijdige stof 

voor uw meubilair voor intensief, gemeenschappelijk en professioneel gebruik. 

Met een hoge slijt-weerstand van 300 000 toeren Martindale blijft het ijzersterk. 

Betrouwbaar door de EPA-registratie en FDA-goedkeuring.

Het kunstleer bevat zilverionen dat als natuurlijke en milieuvriendelijke  

bacterie-bestrijder zorgt voor de ultieme antibacteriële bescherming. 100% 

Antibacterieel, Antischimmel, Antistatisch, Bloedbestendig, Bestand tegen lage 

temperaturen (-23 C), Oliebestendig, Sulfide bestendig, Urinebestendig,  

UV-bestendig, Vlekbestendig en Vlamvertragend.

Dagelijkse verzorging draagt bij aan de duurzaamheid van de bekleding, 

daarom adviseert Bellezi om aan het einde van uw werkdag de behandelstoel of 

wellnessbank te reinigen met Bellezi Cleaning Spray.

Naast onze 1e keuze Silverguard, kunnen wij onze producten ook bekleden met 

Ferrari Stamskin® Top, Ferrari Stamskin® Zen, Viper, Maglia, Hitch en Globe.

SILVERGUARD VINYL / SILVERGUARD KUNSTLEER

BELLEZI QUALITY SILVERGUARD VINYL
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Cloud 9 Super Soft Mattress™

All Bellezi treatment chairs and wellness beds are equipped with our Cloud 9 

Super Soft Mattress™ as standard. Bellezi looked primarily at market leaders in 

the field of sleeping when developing our own mattresses. It became important 

to develop a mattress compound suitable for every client and therefore without 

a comfort differential related to posture or body weight. This led us to a unique 

compound of HR cold foam, Latex and Premium Memory foam.

HR cold foam

The base layer of the Cloud 9 Super Soft Mattress™ consists of HR cold foam. 

This type of foam has an openwork cell structure, so there is empty or hollow 

space between the cells. Think of it as a kind of honeycomb structure. When 

weight is placed on cold foam, the cells do not press against one another, but 

past one another. This makes it more resilient and above all, it lasts much longer.

Latex

The second layer of the Cloud 9 Super Soft Mattress™ consists of latex. This 

material can adapt to your body shape very well and has a pressure-reducing 

effect. The natural curve of your spine is supported effectively. When the load is 

heavier, the mattress provides counter pressure and thus offers good support, 

and when the load is lighter, the mattress has a slight spring effect. That way, you 

always get the right support, regardless of weight or posture.

Premium Memory Foam

The top layer of the mattress consists of Premium Memory Foam. This is a  

memory foam that reacts to body heat and forms a mold that fits around your 

body and completely distributes bodyweight. In combination with latex, it  

reduces pressure, it is exceptionally comfortable, and feels soft. Very beneficial if 

you suffer from aches and pains, or to prevent them. In addition, it keeps muscles 

supple and contributes to blood flow to the skin. An additional benefit is that 

it works regardless of temperature. It therefore retains the pressure-reducing 

qualities of memory foam and the mattress always feels equally supple,  

regardless of room temperature.

An additional benefit is that it works regardless of temperature. It therefore 

retains the pressure-reducing qualities of memory foam and the mattress always 

feels equally supple, regardless of room temperature.

Cloud 9 Super Soft Mattress™

Alle Bellezi behandelstoelen en wellnessbanken zijn standaard voorzien van onze Cloud 9 

Super Soft Mattress™. Bij de ontwikkeling van onze eigen matrassen, heeft Bellezi vooral 

gekeken bij marktleiders op het gebied van slapen. Waarbij het belangrijk werd om een 

matrassamenstelling te ontwikkelen, die geschikt is voor iedere cliënt en dus geen onder-

scheid maakt in comfort op basis van postuur of lichaamsgewicht. Hierdoor zijn wij tot 

een unieke samenstelling gekomen van HR koudschuim, Latex en Premium Memoryfoam.

HR koudschuim

De basis van Cloud 9 Super Soft Mattress™ bestaat uit HR koudschuim. Deze schuim-

soort is opgebouwd middels een opengewerkte celstructuur, waardoor er lege of loze 

ruimte aanwezig is tussen de cellen. U zou dit kunnen zien als een soort honingraat.  

Als koudschuim belast wordt, dan duwen de cellen niet óp elkaar, maar net langs elkaar 

heen. Hierdoor is het veerkrachtiger en gaat het vooral veel langer mee.

Latex

De tweede laag van de Cloud 9 Super Soft Mattress™ bestaat uit latex. Dit mate-

riaal kan zich zeer goed aanpassen aan de vormen van uw lichaam en heeft een 

druk verlagende werking. De natuurlijke curve van uw ruggengraat wordt goed 

ondersteund. Wanneer de belasting zwaarder is, zal het matras tegendruk bieden 

en biedt dus goede steun en bij een lichte belasting veert het matras licht mee. 

Zo wordt ongeacht het gewicht of postuur, altijd de juiste ondersteuning geboden.

Premium Memory Foam

De toplaag van het matras bestaat uit Premium Memory Foam. Dit is een 

traagschuim dat reageert op lichaamswarmte en zich vormt als een passende 

mal om uw lichaam, waardoor het lichaamsgewicht volledig wordt verdeeld. In 

combinatie met latex werkt het druk verlagend, is het uiterst comfortabel en voelt 

het zacht aan. Heel prettig bij lichamelijke klachten of ter voorkoming daarvan. 

Daarnaast blijven spieren soepel en draagt het bij aan de doorbloeding van de 

huid. Ook heeft het een temperatuur onafhankelijke werking. Het behoudt de 

druk verlagende eigenschappen van traagschuim en het matras voelt altijd even 

soepel aan, ongeacht de kamertemperatuur.

Een ander voordeel is de temperatuur onafhankelijke werking. Daardoor behoudt 

het de druk verlagende eigenschappen van traagschuim en voelt het matras 

altijd even soepel aan, ongeacht de kamertemperatuur.

MATTRESS / MATRAS

BELLEZI QUALITY MATTRESS

14 15

3 cm latex

6 cm memory foam 
1,5 cm Bellezi dream foam

1 cm protection layer

SilverGuard upholstery / 
SilverGuard bekleding 4 cm polyurethane foam / 

                               koudschuim 

Delightfully soft with a sense of floating / Aangenaam zacht en zwevend gevoel



The most authentic innovation concepts have their origins in partnerships. All 

Bellezi chairs and beds are therefore tested to the extreme in partnership with 

LINAK® actuator technology to offer you and your clients security. “It requires the 

right set-up and approved processes to ensure the quality is of the same  

consistent standard all over the world.”

The use of LINAK® actuator solutions for Bellezi beds ensures greater comfort, 

improves ergonomics for those who work with them, and offers Bellezi numerous 

advantages in terms of our international aspirations:

 Flexible systems with many optional safety features.

 Tried and tested parts that meet international medical standards.

 Worldwide Bellezi partner with over 30 years’ experience.

De meeste échte innovatieconcepten ontstaan binnen partnerships. Alle Bellezi 

stoelen en banken worden daarom tot het uiterste getest in samenwerking met  

LINAK® actuator technology om zekerheid te kunnen bieden voor u en uw klanten. 

“Het vereist een juiste opstelling en goedgekeurde processen om ervoor te zorgen 

dat de kwaliteit overal ter wereld van eenzelfde hoge en uniforme standaard is.”

Het gebruik van actuator oplossingen van LINAK® voor de Bellezi bedden zorgt 

voor meer comfort, verbetert de ergonomie voor diegene die er mee moeten  

werken en biedt Bellezi tal van voordelen bij de internationale ambities:

 Flexibele systemen met vele optionele veiligheidsvoorzieningen.

 Geteste en beproefde onderdelen die voldoen aan internationale medische normen.

 Wereldwijde partner voor Bellezi met meer dan 30 jaar ervaring.

LINAK ACTUATORS / LINAK MOTOREN

BELLEZI QUALITY LINAK ACTUATORS
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Door het grote aanbod is het kiezen van de juiste stoel of bank 

niet eenvoudig. De exacte afmetingen, technische  capaciteiten, 

specifieke functies en gebruiksgemak: aspecten die van essentieel 

belang kunnen zijn bij de keuze voor een bepaald model.

BELLEZI CARE

It is no easy task to select the right chair or bed because of the 

wide range. The precise measurements, technical capabilities, 

specific functions and user-friendliness: aspects that can be of 

critical importance in the choice of a particular model.

Laat Bellezi u helpen bij deze keuze. Bij ons krijgt elke klant individueel 

 advies. Iedere klant heeft immers eigen voorkeuren en wensen.  

Dit kan bij ons of bij u op locatie. 

Alle producten van Bellezi zijn standaard voorzien van vijf jaar  

fabrieks garantie inclusief 24 uur service. 

Uw bedrijf is afhankelijk van goed werkende behandelstoelen en  

wellnessbanken. Daarom handelen we bij Bellezi snel. Ons serviceteam 

staat zeven dagen per week voor u klaar.

Allow Bellezi to assist you with this choice. We give every client individual 

advice. After all, every client has their own preferences and needs.  

This can be done here with us, or onsite with you.

All Bellezi products come with a five-year factory guarantee, including  

24-hour service, as standard.

Your business is reliant on properly functioning treatment chairs and  

wellness beds. That is why we act quickly at Bellezi. Our service team is at 

your disposal seven days a week.

BELLEZI CARE
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OUR PARTNERS ONZE PARTNERS

2120

Sinds 2009 heeft Bellezi een prachtige ontwikkeling doorgemaakt. 

Van een kleine organisatie zijn we uitgegroeid tot een internationale 

speler met een mooi en vooraanstaand klantenbestand.

Wij zijn enorm trots op het team dat we door de jaren heen  

hebben opgebouwd en ons heeft ondersteund om te komen 

waar we nu staan! Het samenwerken, de betrokkenheid en 

vooral het plezier heeft Bellezi tot een uniek bedrijf gemaakt.

Vol vertrouwen kijken we naar de toekomst en gaan met  

onverminderd enthousiasme en professionaliteit door op de 

ingeslagen weg. Wij willen de volgende collega’s, klanten en 

partners bedanken voor het vertrouwen in Bellezi:

Bellezi has undergone impressive development since 2009.  

We have grown from a small organisation into an international 

player with a wonderful and prestigious client base.

We are incredibly proud of the team we have built up over the 

years and which has supported us in getting to where we are 

now! The collaboration, the engagement, and especially the 

pleasure we take in our work has made Bellezi a unique company.

We look to the future with confidence and continue along our 

chosen path with undiminished enthusiasm and professionalism. 

We would like to thank the following colleagues, clients and  

partners for their confidence in Bellezi:

OUR PARTNERS



WELLNESS BEDS
WELLNESSBANKEN



VELVET EVO W4 PRO

VELVET EVO W4 PRO

Scan the QR code and see all its  

possibilities in detail.

Scan deze QR Code en zie alle mogelijkheden nog eens 

praktisch op een rijtje.

2524

View this model online Bekijk dit model online

Black base / Zwart onderstel
Carbon upholstery / Carbon bekleding

Black base / Zwart onderstel
Taupe upholstery / Taupe bekleding

White base / Wit onderstel
Plata upholstery / Plata bekleding

White base / Wit onderstel
White upholstery / Witte bekleding

De Velvet EVO W4 Pro is een multifunctionele wellnessbank, die 

geschikt is voor behandelingen van gezicht & lichaam. Naast het 

ultieme comfort en de uitstraling van een exclusieve wellnessbank, 

heeft dit model de functionaliteiten van een traditionele behandelstoel. 

De bank staat bekend om zijn stabiliteit en de ‘Zero Gravity’ positie. 

Vele artsen en fysiotherapeuten bevelen deze Zero-Gravity positie 

aan bij rugklachten, spierpijn, gezwollen benen en voeten, oedeem 

en ter bevordering van de bloedcirculatie. De druk op de rugwervel 

verdwijnt waardoor de tussenwervelschijven optimaal recupereren, of 

zoals bij een hernia, de ruimte krijgen om te herstellen. In combinatie 

met de juiste behandeling is deze Velvet Evo W4 Pro onverslaanbaar.

The Velvet EVO W4 Pro Edition is a multifunctional wellness bed, 

which is suitable for facial & body treatments. In addition to ultimate 

comfort and the look of an exclusive wellness bed, this model has 

the functionalities of a traditional treatment chair. It is known for its 

stability and Zero Gravity position. 

Many doctors and physiotherapists recommend this Zero-Gravity 

position for back pain, muscle pain, swollen feet and legs, oedema, 

and to improve blood circulation. It relieves pressure on the vertebrae, 

allowing the intervertebral discs to recover optimally, or in the case of 

a hernia, the opportunity to heal. This, in combination with the right 

treatment, makes this Velvet Evo W4 Pro unbeatable.

Color combinations / Kleuren combinaties



POWERED BY LINAK® / POWERED BY LINAK®

The entire Bellezi range has been covered with Anti-bacterial SilverGuard uphol-

stery since 2021. With Silverguard, you are assured of high quality upholstery for 

optimal and durable comfort. It meets the most stringent international fire safety 

standards and is suitable for spaces where optimal hygiene is important.  

More on page 12.

All Bellezi chairs and beds are developed and tested to the extreme in  

partnership with LINAK® actuator technology to offer you and your clients  

security. More on page 16.

All Bellezi treatment chairs and wellness beds are equipped with our Cloud 9 

Super Soft Mattress™ as standard. Bellezi looked primarily at market leaders in 

the field of sleeping when developing our own mattresses. It became important 

to develop a mattress compound suitable for every client and therefore without a 

distinction in comfort in respect of posture or body weight. More on page 14.

One thing is incredibly important when you purchase a new treatment chair or 

wellness bed: the confidence that you can carry on working at all times. In the 

unlikely event that you experience a problem, our professional Bellezi service team 

will help you resolve it as quickly as possible. All Bellezi products come with a full 

5-year factory guarantee, including 24-hour service, as standard. We are  

available by telephone and via WhatsApp on telephone number +31 (0) 74 3766351 

from 8:00 to 22:00 hours, 365 days a year across the whole of Europe.

Het volledige Bellezi assortiment is sinds 2021 standaard voorzien van Antibacte-

riële SilverGuard bekleding. Met Silverguard bent u verzekerd van een kwalitatief 

hoogwaardige bekleding stof voor een optimaal en duurzaam comfort. Het voldoet 

aan de strengste internationale brandveiligheidsnormen en is geschikt voor ruimten 

waar een optimale hygiëne in acht genomen moet worden. Meer op blz. 12.

Alle Bellezi stoelen en banken worden tot het uiterste ontwikkeld en getest in 

samenwerking met LINAK® actuator technology om zekerheid te kunnen bieden 

voor u en uw klanten. Meer op blz. 16.

Alle Bellezi behandelstoelen en wellnessbanken zijn standaard voorzien, van de 

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Bij de ontwikkeling van onze eigen ontwikkelde 

matrassen, heeft Bellezi vooral gekeken bij marktleiders op het gebied van  

slapen. Waarbij het belangrijk werd om een matras samenstelling te ontwikkelen, 

die geschikt is voor iedereen en dus geen onderscheid maakt in comfort op basis 

van postuur of lichaamsgewicht. Meer op blz. 14.

Een ding is enorm belangrijk bij de aanschaf van een nieuwe behandelstoel of 

wellnessbank: het gevoel dat u te allen tijde door kunt werken. Wanneer u toch 

een keer problemen ondervindt, helpt ons professionele Bellezi serviceteam u om 

dit zo snel mogelijk op te lossen. Bellezi geeft standaard 5 jaar volledige fabrieks-

garantie inclusief 24 uursservice op alle producten. Telefonisch en via Whatsapp 

op het nr. +31 (0) 74 3766351 zijn wij van 8:00 tot 22:00 uur, 365 dagen per jaar in 

heel Europa voor u bereikbaar. 

SILVERGUARD VINYL / SILVERGUARD KUNSTLEER

SERVICE / SERVICE

CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™ / CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™

VELVET EVO W4 PRO
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Armrests can be swiveled and lowered, with maximum working height of 105 cm

1
Wegklapbare armsteunen en maximale werkhoogte van 105 cm 

Comfortable seating position

2
Comfortable zitpositie

Low step-in height of 64 cm

3
Een lage instap van 64 cm

Ultimate comfort thanks to the Cloud 9 Super Soft™ mattresses

4
Ultiem comfort door middel van de Cloud 9 Super Soft™ matrassen 

28

Bekijk deze standen in een videoView these positions in a video

Bellezi Intelligent Heating System

Aluminium base / Aluminium onderstel

Choice of 500 + colours / Keuze uit 500+ kleuren

Standard in 4 color combinations, others on request / Standaard in  

4 kleurencombinaties, overige op aanvraag

Options

VELVET EVO W4 PRO

29

It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Mogelijk om de kleur van het leer, stiksel en borduring aan te passen. 

Kijk op pagina 142 voor alle custom-opties.

Customisation

Knee roll round / Knierol rond

Knee roll half round / Knierol half rond

Seat covers terry / Stoelhoes badstof

Pillow / Hoofdkussen

Foot control / Voetbediening

Medical wheels / Medische wielen

Design box

Optional accesssoires

Benefits

Easy to operate, with 3 memory settings.

Height-adjustable arm rests in addition to a retractable head rest. Your client can therefore 

place their arms beside their head and adopt a very comfortable position.

The pre-set Zero Gravity position relieves pressure on your lower back immediately.

Equipped with the Bellezi Intelligent Heating System™ - With various heat settings, and 

which also switches off automatically.

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Developed exclusively by Bellezi. For more information, 

see page 14.

Covered with Anti-bacterial SilverGuard upholstery as standard. This upholstery is easy 

to clean with Bellezi Cleaning Spray, incredibly strong, and exceptionally wear- 

resistant. (Martindale anti-resistance score of 300,000)s.

Available from stock in various colour combinations.

Eenvoudige bediening, inclusief 3 memory standen.

In hoogte verstelbare armsteunen naast de uitschuifbare hoofdsteun. Hierdoor kan uw 

cliënt de armen naast het hoofd kwijt en een zeer comfortabele positie aannemen.

De vooraf in te stellen Zero Gravity stand verlicht direct de druk op uw onderrug.

Voorzien van het Bellezi Intelligent Heating System™ - Met diverse intensiteiten en 

welke ook automatisch uitschakelt.

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Exclusief ontwikkeld door Bellezi. Voor meer informatie 

zie blz. 14.

Standaard voorzien van Antibacteriële SilverGuard bekleding. Deze bekleding is 

makkelijk te reinigen met de Bellezi Cleaning Spray, enorm sterk en heeft een zeer 

hoge slijtvastheid. (300.000 toeren martindale)

Uit voorraad leverbaar in diverse kleurencombinaties.

Techinical specifications

195-210 cm  Length / Lengte

77 cm Width seat / Breedte zitgedeelte

64-105 cm Heigth / Hoogte

138 kg Weight / Gewicht

300 kg Max. load / Max. belasting

 Upholstery - SilverGuard (Medically certified) / Bekleding - SilverGuard (Medisch gecertificeerd)

 Extendable headrest / Uitschuifbare hoofsteun

 Face recess for massages / Gezichtsuitsparing voor massages

 Linak Memory

 Height adjustment electrically / Hoogte elektrisch

 Back adjustment electrically / Rug elektrisch

 Leg adjustment electrically / Been elektrisch

 Trendelenburg position / Trendelenburg positie

 Standby 50/60Hz frequency

 Max 90 Watt
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Attirance / Breda

Hotel Jakarta Amsterdam / Amsterdam

Dermaesthetics / BussumJungbrunn / Tanheimm

REFERENCES REFERENTIES

Décaar / Alkmaar



SPA ONE

3332

We chose Bellezi because of positive experiences on previous 

projects in the past, in addition, competitive pricing/ quality 

naturally also plays an important role. We were advised to opt 

for wellness beds, these can truly be used for all treatments, so 

our rooms remain multifunctional. In the event of a fault, you are 

assisted promptly, either by telephone, or onsite, so you can simply 

continue operating.

SpaOne is a full-service spa with sauna, beauty, massage, 

hamam and catering. To guarantee service and quality, we only 

allow entry to a limited number of guests. The focus is on sauna 

visits, but all supporting activities must match the same standard 

to give the total experience.

SPA ONE

Bart Veraa (Management SpaOne, Quality Wellness for 
      Body & Mind)
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VELVET EVO W4 PRO PODO
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De Velvet EVO W4 Pro Podo is een multifunctionele wellnessbank, 

die naast behandelingen van gezicht & lichaam, ook geschikt is voor 

pedicurebehandelingen door het verstel- en afneembare voeteneinde. 

Naast het ultieme comfort en de uitstraling van een exclusieve 

wellnessbank, heeft dit model de functionaliteiten van een traditionele 

behandelstoel. De bank staat bekend om zijn stabiliteit en de ‘Zero Gravity’ 

positie. Vele artsen en fysiotherapeuten bevelen deze Zero-Gravity positie 

aan bij rugklachten, spierpijn, gezwollen benen en voeten, oedeem en ter 

bevordering van de bloedcirculatie. De druk op de rugwervel verdwijnt 

waardoor de tussenwervelschijven optimaal recupereren, of zoals bij een 

hernia, de ruimte krijgen om te herstellen. In combinatie met de juiste 

behandeling is deze Velvet Evo W4 Pro Podo onverslaanbaar.

The Velvet EVO W4 Pro Podo is a multifunctional wellness bed, which 

is suitable for facial & body treatments, as well as pedicure treatments 

thanks to the adjustable and detachable foot end. In addition to 

ultimate comfort and the look of an exclusive wellness bed, this model 

has the functionalities of a traditional treatment chair. The bed is 

known for its stability and Zero Gravity position. Many doctors and 

physiotherapists recommend this Zero-Gravity position for back 

pain, muscle pain, swollen feet and legs, oedema, and to improve 

blood circulation. It relieves pressure on the vertebrae, allowing the 

intervertebral discs to recover optimally, or in the case of a hernia, 

the opportunity to heal. This, in combination with the right treatment, 

makes this Velvet Evo W4 Pro Podo unbeatable.

Color combinations / Kleuren combinaties

VELVET EVO W4 PRO PODO

Are you curious how this model will look at your current 

location? Scan the QR code on your phone for an Augmented 

Reality preview of the Velvet Evo W4 Pro Podo.

Nieuwsgierig naar hoe dit model er in uw ruimte uit zal zien? 

Scan de QR-code met uw smartphone of tablet voor een 

Augmented Reality preview van de Velvet Evo W4 Pro Podo.

Experience this model in AR Ervaar dit model in AR

Black base / Zwart onderstel
Carbon upholstery / Carbon bekleding

Black base / Zwart onderstel
Taupe upholstery / Taupe bekleding

White base / Wit onderstel
Plata upholstery / Plata bekleding

White base / Wit onderstel
White upholstery / Witte bekleding



POWERED BY LINAK® / POWERED BY LINAK®

The entire Bellezi range has been covered with Anti-bacterial SilverGuard uphol-

stery since 2021. With Silverguard, you are assured of high quality upholstery for 

optimal and durable comfort. It meets the most stringent international fire safety 

standards and is suitable for spaces where optimal hygiene is important.  

More on page 12.

All Bellezi chairs and beds are developed and tested to the extreme in  

partnership with LINAK® actuator technology to offer you and your clients  

security. More on page 16.

All Bellezi treatment chairs and wellness beds are equipped with our Cloud 9 

Super Soft Mattress™ as standard. Bellezi looked primarily at market leaders in 

the field of sleeping when developing our own mattresses. It became important 

to develop a mattress compound suitable for every client and therefore without a 

distinction in comfort in respect of posture or body weight. More on page 14.

One thing is incredibly important when you purchase a new treatment chair or 

wellness bed: the confidence that you can carry on working at all times. In the 

unlikely event that you experience a problem, our professional Bellezi service team 

will help you resolve it as quickly as possible. All Bellezi products come with a full 

5-year factory guarantee, including 24-hour service, as standard. We are  

available by telephone and via WhatsApp on telephone number +31 (0) 74 3766351 

from 8:00 to 22:00 hours, 365 days a year across the whole of Europe.

Het volledige Bellezi assortiment is sinds 2021 standaard voorzien van Antibacte-

riële SilverGuard bekleding. Met Silverguard bent u verzekerd van een kwalitatief 

hoogwaardige bekleding stof voor een optimaal en duurzaam comfort. Het voldoet 

aan de strengste internationale brandveiligheidsnormen en is geschikt voor ruimten 

waar een optimale hygiëne in acht genomen moet worden. Meer op blz. 12.

Alle Bellezi stoelen en banken worden tot het uiterste ontwikkeld en getest in 

samenwerking met LINAK® actuator technology om zekerheid te kunnen bieden 

voor u en uw klanten. Meer op blz. 16.

Alle Bellezi behandelstoelen en wellnessbanken zijn standaard voorzien, van de 

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Bij de ontwikkeling van onze eigen ontwikkelde 

matrassen, heeft Bellezi vooral gekeken bij marktleiders op het gebied van  

slapen. Waarbij het belangrijk werd om een matras samenstelling te ontwikkelen, 

die geschikt is voor iedereen en dus geen onderscheid maakt in comfort op basis 

van postuur of lichaamsgewicht. Meer op blz. 14.

Een ding is enorm belangrijk bij de aanschaf van een nieuwe behandelstoel of 

wellnessbank: het gevoel dat u te allen tijde door kunt werken. Wanneer u toch 

een keer problemen ondervindt, helpt ons professionele Bellezi serviceteam u om 

dit zo snel mogelijk op te lossen. Bellezi geeft standaard 5 jaar volledige fabrieks-

garantie inclusief 24 uursservice op alle producten. Telefonisch en via Whatsapp 

op het nr. +31 (0) 74 3766351 zijn wij van 8:00 tot 22:00 uur, 365 dagen per jaar in 

heel Europa voor u bereikbaar. 

SILVERGUARD VINYL / SILVERGUARD KUNSTLEER

SERVICE / SERVICE

CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™ / CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™

VELVET EVO W4 PRO PODO

36
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Techinical specifications

VELVET EVO W4 PRO PODO
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195 cm  Length / Lengte

77 cm Width seat / Breedte zitgedeelte

64-105 cm Heigth / Hoogte

138 kg Weight / Gewicht

300 kg Max. load / Max. belasting

 Upholstery - SilverGuard (Medically certified) / Bekleding - SilverGuard (Medisch gecertificeerd)

 Extendable headrest / Uitschuifbare hoofsteun

 Face recess for massages / Gezichtsuitsparing voor massages

 Linak Memory

 Height adjustment electrically / Hoogte elektrisch

 Back adjustment electrically / Rug elektrisch

 Leg adjustment electrically / Been elektrisch

 Trendelenburg position / Trendelenburg positie

 Standby 50/60Hz frequency

 Max 90 Watt

Bellezi Intelligent Heating System

Aluminium base / Aluminium onderstel

Choice of 500 + colours / Keuze uit 500+ kleuren

Standard in 4 color combinations, others on request / Standaard in  

4 kleurencombinaties, overige op aanvraag

Options

Benefits

Easy to operate, with 3 memory settings.

Adjustable and detachable foot end. You can therefore extend or reduce the length of the bed 

and this model is also suitable for pedicure treatments.

The pre-set Zero Gravity position relieves pressure on your lower back immediately.

Equipped with the Bellezi Intelligent Heating System™ - With various heat settings, and 

which also switches off automatically.

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Developed exclusively by Bellezi. For more information, 

see page 14.

Covered with Anti-bacterial SilverGuard upholstery as standard. This upholstery is easy 

to clean with Bellezi Cleaning Spray, incredibly strong, and exceptionally wear- 

resistant. (Martindale anti-resistance score of 300,000)s.

Available from stock in various colour combinations.

Eenvoudige bediening, inclusief 3 memory standen.

Verstel- en afneembaar voeteneinde. Hierdoor kunt u het bed verkorten of verlengen 

en is dit model ook geschikt voor pedicurebehandelingen.

De vooraf in te stellen Zero Gravity stand verlicht direct de druk op uw onderrug.

Voorzien van het Bellezi Intelligent Heating System™ - Met diverse intensiteiten en 

welke ook automatisch uitschakelt.

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Exclusief ontwikkeld door Bellezi. Voor meer informatie 

zie blz. 14.

Standaard voorzien van Antibacteriële SilverGuard bekleding. Deze bekleding is 

makkelijk te reinigen met de Bellezi Cleaning Spray, enorm sterk en heeft een zeer 

hoge slijtvastheid. (300.000 toeren martindale)

Uit voorraad leverbaar in diverse kleurencombinaties.

Knee roll round / Knierol rond

Knee roll half round / Knierol half round

Seat covers terry / Stoelhoes badstof

Pillow / Hoofdkussen

Foot control / Voetbediening

Medical wheels / Medische wielen

Design box

Optional accesssoires

Maximum seating comfort for pedicure treatments

1
Maximaal zitcomfort voor pedicure behandelingen

Removable foot part

2
Afneembaar voetdeel

Low step-in height of 64 cm

3
Een lage instap van 64 cm

Armrest can be wiveled and lowered, with maximumm working height of 105 cm

4
Wegklapbare armsteunen en maximale werkhoogte van 105 cm

Bekijk deze standen in een videoView these positions in a video

It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Mogelijk om de kleur van het leer, stiksel en borduring aan te passen. 

Kijk op pagina 142 voor alle custom-opties.

Customisation
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Robin Carels / Alphen aan den RijnThe Market Hotel / Groningen

41

House of Rituals / Amsterdam Monastic Medical Beauty GmbH / St. Gallen

Janssen Cosmetics GmbH / AachenReviderm Skinmedics / Baden

REFERENCES REFERENTIES
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VELVET EVO W4

VELVET EVO W4
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De Velvet EVO W4 is een multifunctionele wellnessbank, die geschikt is 

voor behandelingen van gezicht & lichaam. Naast het ultieme comfort 

en de uitstraling van een exclusieve wellnessbank, heeft dit model de 

functionaliteiten van een traditionele behandelstoel. De bank staat bekend 

om zijn stabiliteit en de ‘Zero Gravity’ positie. Vele artsen en fysiotherapeuten 

bevelen deze Zero-Gravity positie aan bij rugklachten, spierpijn, gezwollen 

benen en voeten, oedeem en ter bevordering van de bloedcirculatie. De 

druk op de rugwervel verdwijnt waardoor de tussenwervelschijven optimaal 

recupereren, of zoals bij een hernia, de ruimte krijgen om te herstellen. In 

combinatie met de juiste behandeling is de Velvet Evo W4 onverslaanbaar.

The Velvet EVO W4 is a multifunctional wellness bed, which is suitable 

for facial & body treatments. In addition to ultimate comfort and the 

look of an exclusive wellness bed, this model has the functionalities 

of a traditional treatment chair. The bed is known for its stability and 

Zero Gravity position. Many doctors and physiotherapists recommend 

this Zero-Gravity position for back pain, muscle pain, swollen feet and 

legs, oedema, and to improve blood circulation. It relieves pressure on 

the vertebrae, allowing the intervertebral discs to recover optimally, 

or in the case of a hernia, the opportunity to heal. This, in combination 

with the right treatment, makes this Velvet Evo W4 unbeatable.

Color combinations / Kleuren combinaties

Scan the QR code and see all its 

possibilities in detail.

Scan deze QR Code en zie alle mogelijkheden nog eens 

praktisch op een rijtje.

View this model online Bekijk dit model online

Black base / Zwart onderstel
Carbon upholstery / Carbon bekleding

Black base / Zwart onderstel
Taupe upholstery / Taupe bekleding

White base / Wit onderstel
Plata upholstery / Plata bekleding

White base / Wit onderstel
White upholstery / Witte bekleding



POWERED BY LINAK® / POWERED BY LINAK®

The entire Bellezi range has been covered with Anti-bacterial SilverGuard uphol-

stery since 2021. With Silverguard, you are assured of high quality upholstery for 

optimal and durable comfort. It meets the most stringent international fire safety 

standards and is suitable for spaces where optimal hygiene is important.  

More on page 12.

All Bellezi chairs and beds are developed and tested to the extreme in  

partnership with LINAK® actuator technology to offer you and your clients  

security. More on page 16.

All Bellezi treatment chairs and wellness beds are equipped with our Cloud 9 

Super Soft Mattress™ as standard. Bellezi looked primarily at market leaders in 

the field of sleeping when developing our own mattresses. It became important 

to develop a mattress compound suitable for every client and therefore without a 

distinction in comfort in respect of posture or body weight. More on page 14.

One thing is incredibly important when you purchase a new treatment chair or 

wellness bed: the confidence that you can carry on working at all times. In the 

unlikely event that you experience a problem, our professional Bellezi service team 

will help you resolve it as quickly as possible. All Bellezi products come with a full 

5-year factory guarantee, including 24-hour service, as standard. We are  

available by telephone and via WhatsApp on telephone number +31 (0) 74 3766351 

from 8:00 to 22:00 hours, 365 days a year across the whole of Europe.

Het volledige Bellezi assortiment is sinds 2021 standaard voorzien van Antibacte-

riële SilverGuard bekleding. Met Silverguard bent u verzekerd van een kwalitatief 

hoogwaardige bekleding stof voor een optimaal en duurzaam comfort. Het voldoet 

aan de strengste internationale brandveiligheidsnormen en is geschikt voor ruimten 

waar een optimale hygiëne in acht genomen moet worden. Meer op blz. 12.

Alle Bellezi stoelen en banken worden tot het uiterste ontwikkeld en getest in 

samenwerking met LINAK® actuator technology om zekerheid te kunnen bieden 

voor u en uw klanten. Meer op blz. 16.

Alle Bellezi behandelstoelen en wellnessbanken zijn standaard voorzien, van de 

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Bij de ontwikkeling van onze eigen ontwikkelde 

matrassen, heeft Bellezi vooral gekeken bij marktleiders op het gebied van  

slapen. Waarbij het belangrijk werd om een matras samenstelling te ontwikkelen, 

die geschikt is voor iedereen en dus geen onderscheid maakt in comfort op basis 

van postuur of lichaamsgewicht. Meer op blz. 14.

Een ding is enorm belangrijk bij de aanschaf van een nieuwe behandelstoel of 

wellnessbank: het gevoel dat u te allen tijde door kunt werken. Wanneer u toch 

een keer problemen ondervindt, helpt ons professionele Bellezi serviceteam u om 

dit zo snel mogelijk op te lossen. Bellezi geeft standaard 5 jaar volledige fabrieks-

garantie inclusief 24 uursservice op alle producten. Telefonisch en via Whatsapp 

op het nr. +31 (0) 74 3766351 zijn wij van 8:00 tot 22:00 uur, 365 dagen per jaar in 

heel Europa voor u bereikbaar. 

SILVERGUARD VINYL / SILVERGUARD KUNSTLEER

SERVICE / SERVICE

CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™ / CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™

VELVET EVO W4
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190 cm  Length / Lengte

72 cm Width seat / Breedte zitgedeelte

64-105 cm Heigth / Hoogte

130 kg Weight / Gewicht

300 kg Max. load / Max. belasting

 Upholstery - SilverGuard (Medically certified) / Bekleding - SilverGuard (Medisch gecertificeerd)

 Face recess for massages / Gezichtsuitsparing voor massages

 Linak Memory

 Height adjustment electrically / Hoogte elektrisch

 Back adjustment electrically / Rug elektrisch

 Leg adjustment electrically / Been elektrisch

 Trendelenburg position / Trendelenburg positie

 Standby 50/60Hz frequency

 Max 90 Watt

Techinical specifications
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VELVET EVO W4

Bellezi Intelligent Heating System

Aluminium base / Aluminium onderstel

Choice of 500 + colours / Keuze uit 500+ kleuren

Standard in 4 color combinations, others on request / Standaard in  

4 kleurencombinaties, overige op aanvraag

Options

Benefits

Easy to operate, with 3 memory settings.

Sleek design. Narrower than the W4 Pro and W4 PRO Podo, which makes it suitable for small-

er treatment spaces.

The pre-set Zero Gravity position relieves pressure on your lower back immediately.

Equipped with the Bellezi Intelligent Heating System™ - With various heat settings, and 

which also switches off automatically.

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Developed exclusively by Bellezi. For more information, 

see page 14.

Covered with Anti-bacterial SilverGuard upholstery as standard. This upholstery is easy 

to clean with Bellezi Cleaning Spray, incredibly strong, and exceptionally wear- 

resistant. (Martindale anti-resistance score of 300,000)s.

Available from stock in various colour combinations.

Knee roll round / Knierol rond

Knee roll half round / Knierol half round

Seat covers terry / Stoelhoes badstof

Pillow / Hoofdkussen

Foot control / Voetbediening

Medical wheels / Medische wielen

Design box

Optional accesssoires

Eenvoudige bediening, inclusief 3 memory standen.

Slank design. Minder breed dan de W4 Pro en W4 PRO Podo, waardoor deze zeer 

geschikt is voor kleinere behandelruimtes.

De vooraf in te stellen Zero Gravity stand verlicht direct de druk op uw onderrug.

Voorzien van het Bellezi Intelligent Heating System™ - Met diverse intensiteiten en 

welke ook automatisch uitschakelt.

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Exclusief ontwikkeld door Bellezi. Voor meer informatie 

zie blz. 14.

Standaard voorzien van Antibacteriële SilverGuard bekleding. Deze bekleding is 

makkelijk te reinigen met de Bellezi Cleaning Spray, enorm sterk en heeft een zeer 

hoge slijtvastheid. (300.000 toeren martindale)

Uit voorraad leverbaar in diverse kleurencombinaties.

Maximum working height of 105 cm

1
Maximale werkhoogte van 105 cm

Comfortable seating position

2
Comfortabele zitpositie

Standard with face hole

3
Standaard voorzien van gezichtsuitsparing

Maximum laying comfort with the Cloud 9 Super Soft Matress

4
Maximaal ligcomfort met het Cloud 9 Super Soft Matress

Bekijk deze standen in een videoView these positions in a video

It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Mogelijk om de kleur van het leer, stiksel en borduring aan te passen. 

Kijk op pagina 142 voor alle custom-opties.

Customisation
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“We discovered Bellezi at a beauty trade fair in Düsseldorf 

following a recommendation from one of our beauty suppliers. We 

were assisted by Bob Schwering. In addition to Bob’s advice, the 

look & feel also played an important role. The beds have a lavish 

look and a delightfully luxurious feel when you lay on them. We 

are very impressed with the quality of the products, no complaints 

thus far.”

ELLE & MOI is an all-round beauty & hair salon. Nowadays, the 

working man and woman are incredibly busy with work and family 

commitments, etc. and they also want to look well-groomed at 

the same time. Because it takes up a great deal of time to visit 

different locations for regular beauty treatments every month, we 

conceived the idea of a total concept in 2018. Everything under 

one roof. We started with a team of 6 people and now employ 23 

qualified beauty professionals.

ELLE&MOI

Bianca Schaap- de Witte (Co-owner of High-end  
 Beautysalon ELLE & MOI)

ELLE &MOI
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VELVET EVO GRAVIDANZA
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De Velvet Evo W4 Gravidanza is speciaal ontworpen met het oog 

op de aanstaande moeder. Het uitneembare kussen van het buik- 

en borstdeel maakt het mogelijk om tot ver in de zwangerschap 

behandelingen uit te voeren in buikligging. Uniek in de markt door de 

stabiele hoog-laag motoren in combinatie met het ultieme comfort 

wat de Velvet Evo serie met zich meedraagt.

The Velvet Evo W4 Gravidanza specially designed with the expectant 

mother in mind. The removable cushion in the abdomen and chest 

section makes it possible to carry out treatments in the prone position 

well into pregnancy. Unique on the market thanks to stable high-low 

actuators coupled with the ultimate comfort offered by the Velvet Evo.

Color combinations / Kleuren combinaties

VELVET EVO GRAVIDANZA

Black base / Zwart onderstel
Carbon upholstery / Carbon bekleding

Black base / Zwart onderstel
Taupe upholstery / Taupe bekleding

White base / Wit onderstel
Plata upholstery / Plata bekleding

White base / Wit onderstel
White upholstery / Witte bekleding

Scan the QR code and see all its 

possibilities in detail.

Scan deze QR Code en zie alle mogelijkheden nog eens 

praktisch op een rijtje.

View this model online Bekijk dit model online



POWERED BY LINAK® / POWERED BY LINAK®

The entire Bellezi range has been covered with Anti-bacterial SilverGuard uphol-

stery since 2021. With Silverguard, you are assured of high quality upholstery for 

optimal and durable comfort. It meets the most stringent international fire safety 

standards and is suitable for spaces where optimal hygiene is important.  

More on page 12.

All Bellezi chairs and beds are developed and tested to the extreme in  

partnership with LINAK® actuator technology to offer you and your clients  

security. More on page 16.

All Bellezi treatment chairs and wellness beds are equipped with our Cloud 9 

Super Soft Mattress™ as standard. Bellezi looked primarily at market leaders in 

the field of sleeping when developing our own mattresses. It became important 

to develop a mattress compound suitable for every client and therefore without a 

distinction in comfort in respect of posture or body weight. More on page 14.

One thing is incredibly important when you purchase a new treatment chair or 

wellness bed: the confidence that you can carry on working at all times. In the 

unlikely event that you experience a problem, our professional Bellezi service team 

will help you resolve it as quickly as possible. All Bellezi products come with a full 

5-year factory guarantee, including 24-hour service, as standard. We are  

available by telephone and via WhatsApp on telephone number +31 (0) 74 3766351 

from 8:00 to 22:00 hours, 365 days a year across the whole of Europe.

Het volledige Bellezi assortiment is sinds 2021 standaard voorzien van Antibacte-

riële SilverGuard bekleding. Met Silverguard bent u verzekerd van een kwalitatief 

hoogwaardige bekleding stof voor een optimaal en duurzaam comfort. Het voldoet 

aan de strengste internationale brandveiligheidsnormen en is geschikt voor ruimten 

waar een optimale hygiëne in acht genomen moet worden. Meer op blz. 12.

Alle Bellezi stoelen en banken worden tot het uiterste ontwikkeld en getest in 

samenwerking met LINAK® actuator technology om zekerheid te kunnen bieden 

voor u en uw klanten. Meer op blz. 16.

Alle Bellezi behandelstoelen en wellnessbanken zijn standaard voorzien, van de 

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Bij de ontwikkeling van onze eigen ontwikkelde 

matrassen, heeft Bellezi vooral gekeken bij marktleiders op het gebied van  

slapen. Waarbij het belangrijk werd om een matras samenstelling te ontwikkelen, 

die geschikt is voor iedereen en dus geen onderscheid maakt in comfort op basis 

van postuur of lichaamsgewicht. Meer op blz. 14.

Een ding is enorm belangrijk bij de aanschaf van een nieuwe behandelstoel of 

wellnessbank: het gevoel dat u te allen tijde door kunt werken. Wanneer u toch 

een keer problemen ondervindt, helpt ons professionele Bellezi serviceteam u om 

dit zo snel mogelijk op te lossen. Bellezi geeft standaard 5 jaar volledige fabrieks-

garantie inclusief 24 uursservice op alle producten. Telefonisch en via Whatsapp 

op het nr. +31 (0) 74 3766351 zijn wij van 8:00 tot 22:00 uur, 365 dagen per jaar in 

heel Europa voor u bereikbaar. 

SILVERGUARD VINYL / SILVERGUARD KUNSTLEER

SERVICE / SERVICE

CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™ / CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™

54

VELVET EVO GRAVIDANZA
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Aluminium base / Aluminium onderstel

Choice of 500 + colours / Keuze uit 500+ kleuren

Knee roll round / Knierol rond

Knee roll half round / Knierol half round

Seat covers terry / Stoelhoes badstof

Pillow / Hoofdkussen

Foot control / Voetbediening

Medical wheels / Medische wielen

Techinical specifications Options

Optional accesssoires

57

195-210 cm  Length / Lengte

77 cm Width seat / Breedte zitgedeelte

64-105 cm Heigth / Hoogte

138 kg Weight / Gewicht

300 kg Max. load / Max. belasting

 Upholstery - SilverGuard (Medically certified) / Bekleding - SilverGuard (Medisch gecertificeerd)

 Extendable headrest / Uitschuifbare hoofsteun

 Face recess for massages / Gezichtsuitsparing voor massages

 Linak Memory

 Height adjustment electrically / Hoogte elektrisch

 Standby 50/60Hz frequency

 Max 90 Watt

VELVET EVO GRAVIDANZA

Maximum working height of 105 cm

1
Maximale werkhoogte van 105 cm

Standard with face hole

2
Standaard voorzien van gezichtsuitsparing

Standard equipped with an abdominal belly hole, so that treatments can be given 

until late in pregnancy

4
Standaard voorzien van een buik uitsparing, waardoor er tot ver in de zwangerschap 

behandelingen kunnen worden gegegeven

Armrests can be swiveled and lowered

3
Wegklapbare armsteunen

It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Mogelijk om de kleur van het leer, stiksel en borduring aan te passen. 

Kijk op pagina 142 voor alle custom-opties.

Customisation
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Oikoa / Zwolle
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REFERENCES REFERENTIES

Oikoa / Zwolle Oikoa / Zwolle

Oikoa / Zwolle

Oikoa / Zwolle
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“As a former account manager for various salons, I met Bellezi 

at Beauty Trade; it was a positive experience from the outset. I 

immediately ordered the beds for the opening of my second 

business from this supplier too. The experience & quality I strive 

provide with my treatments is underpinned by the comfort 

and functionalities of the wellness beds. This is reflected in my 

experience of their service too. Problems are addressed and 

resolved immediately. I am very satisfied with the whole package!”

With over twelve years’ experience in the beauty sector, owner and 

business woman Lindsay van der Looij knows all the Do’s & Don’ts 

in the field. With a range of results-oriented treatments carried 

out by experienced skin therapists and skin specialists, coupled 

with an impressive clientele of ordinary and well-known Dutch 

personalities, she has made Bloy one of the leading skin institutes 

in Amsterdam.

BLOY

Lindsay van der Looij (Founder & Owner of BLOY  
 Institute Amsterdam)

BLOY
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VELVET EVO AYURVEDA

63

De Velvet Evo W4 Ayurveda is speciaal ontworpen voor de ayurvedische 

behandelmethodes. Door het ruime oppervlak kan er goed rekening worden 

gehouden met constitutie en behandelingen voor specifieke klachten. Deze 

wellnessbank heeft speciale oliebestendige bekleding, wat bijdraagt aan de 

duurzaamheid van de bank. De hoog-laag motoren zorgen ervoor dat u op 

de meest optimale hoogte uw behandelingen kunt uitvoeren. De kussenvulling 

van in combinatie met latex geeft de juiste comfortabele ondersteuning.

The Velvet Evo W4 Ayurveda was specially designed for Ayurvedic 

treatment methods. Thanks to the large surface, constitution and 

treatments for specific complaints can be taken into account. This 

wellness bed has special oil-resistant upholstery, which contributes to 

the bed’s durability. The high-low actuators enable you to carry out 

your treatments at the most optimal height. The latex combination 

pillow filling provides the appropriate, comfortable support.

Color combinations / Kleuren combinaties

VELVET EVO AYURVEDA

Black base / Zwart onderstel
Carbon upholstery / Carbon bekleding

Black base / Zwart onderstel
Taupe upholstery / Taupe bekleding

White base / Wit onderstel
Plata upholstery / Plata bekleding

White base / Wit onderstel
White upholstery / Witte bekleding

Scan the QR code and see all its 

possibilities in detail.

Scan deze QR Code en zie alle mogelijkheden nog eens 

praktisch op een rijtje.

View this model online Bekijk dit model online



POWERED BY LINAK® / POWERED BY LINAK®

The entire Bellezi range has been covered with Anti-bacterial SilverGuard uphol-

stery since 2021. With Silverguard, you are assured of high quality upholstery for 

optimal and durable comfort. It meets the most stringent international fire safety 

standards and is suitable for spaces where optimal hygiene is important.  

More on page 12.

All Bellezi chairs and beds are developed and tested to the extreme in  

partnership with LINAK® actuator technology to offer you and your clients  

security. More on page 16.

All Bellezi treatment chairs and wellness beds are equipped with our Cloud 9 

Super Soft Mattress™ as standard. Bellezi looked primarily at market leaders in 

the field of sleeping when developing our own mattresses. It became important 

to develop a mattress compound suitable for every client and therefore without a 

distinction in comfort in respect of posture or body weight. More on page 14.

One thing is incredibly important when you purchase a new treatment chair or 

wellness bed: the confidence that you can carry on working at all times. In the 

unlikely event that you experience a problem, our professional Bellezi service team 

will help you resolve it as quickly as possible. All Bellezi products come with a full 

5-year factory guarantee, including 24-hour service, as standard. We are  

available by telephone and via WhatsApp on telephone number +31 (0) 74 3766351 

from 8:00 to 22:00 hours, 365 days a year across the whole of Europe.

Het volledige Bellezi assortiment is sinds 2021 standaard voorzien van Antibacte-

riële SilverGuard bekleding. Met Silverguard bent u verzekerd van een kwalitatief 

hoogwaardige bekleding stof voor een optimaal en duurzaam comfort. Het voldoet 

aan de strengste internationale brandveiligheidsnormen en is geschikt voor ruimten 

waar een optimale hygiëne in acht genomen moet worden. Meer op blz. 12.

Alle Bellezi stoelen en banken worden tot het uiterste ontwikkeld en getest in 

samenwerking met LINAK® actuator technology om zekerheid te kunnen bieden 

voor u en uw klanten. Meer op blz. 16.

Alle Bellezi behandelstoelen en wellnessbanken zijn standaard voorzien, van de 

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Bij de ontwikkeling van onze eigen ontwikkelde 

matrassen, heeft Bellezi vooral gekeken bij marktleiders op het gebied van  

slapen. Waarbij het belangrijk werd om een matras samenstelling te ontwikkelen, 

die geschikt is voor iedereen en dus geen onderscheid maakt in comfort op basis 

van postuur of lichaamsgewicht. Meer op blz. 14.

Een ding is enorm belangrijk bij de aanschaf van een nieuwe behandelstoel of 

wellnessbank: het gevoel dat u te allen tijde door kunt werken. Wanneer u toch 

een keer problemen ondervindt, helpt ons professionele Bellezi serviceteam u om 

dit zo snel mogelijk op te lossen. Bellezi geeft standaard 5 jaar volledige fabrieks-

garantie inclusief 24 uursservice op alle producten. Telefonisch en via Whatsapp 

op het nr. +31 (0) 74 3766351 zijn wij van 8:00 tot 22:00 uur, 365 dagen per jaar in 

heel Europa voor u bereikbaar. 

SILVERGUARD VINYL / SILVERGUARD KUNSTLEER

SERVICE / SERVICE

CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™ / CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™
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VELVET EVO AYURVEDA
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Techinical specifications

67

195 cm  Length / Lengte

86 cm Width seat / Breedte zitgedeelte

64-105 cm Heigth / Hoogte

130 kg Weight / Gewicht

300 kg Max. load / Max. belasting

 Upholstery - SilverGuard (Medically certified) / Bekleding - SilverGuard (Medisch gecertificeerd)

 Face recess for massages / Gezichtsuitsparing voor massages

 Linak Memory

 Height adjustment electrically / Hoogte elektrisch

 Standby 50/60Hz frequency

 Max 90 Watt

VELVET EVO AYURVEDA

Maximum working height of 105 cm

1
Maximale werkhoogte van 105 cm

Wider lying area than standard wellness beds

2
Breder ligvlak dan de standaard wellnessbedden

Covered with special oil-resistant artificial leather

3
Bekleed met speciaal oliebestendig kunstleder

Possibility of adding various types of headrests

4
Mogelijkheid tot een toevoeging van diverse soorten hoofdsteunen

Knee roll round / Knierol rond

Knee roll half round / Knierol half round

Seat covers terry / Stoelhoes badstof

Pillow / Hoofdkussen

Foot control / Voetbediening

Medical wheels / Medische wielen

Design box

Aluminium base / Aluminium onderstel

Choice of 500 + colours / Keuze uit 500+ kleuren

Options

Optional accesssoires

It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Mogelijk om de kleur van het leer, stiksel en borduring aan te passen. 

Kijk op pagina 142 voor alle custom-opties.

Customisation
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REFERENCES REFERENTIES

JUNGBRUNN DER GUTZEITORT
TANHEIMM
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FASANO W3

71

De Fasano W3 is een stijlvolle, maar compacte wellnessbank. Hierdoor 

is de bank zeer geschikt voor kleinere ruimtes. Door het ruimtelijke 

ontwerp kunnen zowel gezichts- als lichaamsbehandelingen hierop 

uitgevoerd worden. 

The Fasano W3 is a stylish, but compact wellness bed. This makes 

the bed very suitable for smaller spaces. The spatial design makes it 

suitable for both facial and body treatments.

Color combinations / Kleuren combinaties

FASANO W3

Black base / Zwart onderstel
Carbon upholstery / Carbon bekleding

Black base / Zwart onderstel
Taupe upholstery / Taupe bekleding

White base / Wit onderstel
Plata upholstery / Plata bekleding

White base / Wit onderstel
White upholstery / Witte bekleding

Are you curious how this model will look at your current 

location? Scan the QR code on your phone for an Augmented 

Reality preview of the Fasano W3. 

Nieuwsgierig naar hoe dit model er in uw ruimte uit zal 

zien? Scan de QR-code met uw smartphone of tablet voor 

een Augmented Reality preview van de Fasano W3.

Experience this model in AR Ervaar dit model in AR



POWERED BY LINAK® / POWERED BY LINAK®

The entire Bellezi range has been covered with Anti-bacterial SilverGuard uphol-

stery since 2021. With Silverguard, you are assured of high quality upholstery for 

optimal and durable comfort. It meets the most stringent international fire safety 

standards and is suitable for spaces where optimal hygiene is important.  

More on page 12.

All Bellezi chairs and beds are developed and tested to the extreme in  

partnership with LINAK® actuator technology to offer you and your clients  

security. More on page 16.

All Bellezi treatment chairs and wellness beds are equipped with our Cloud 9 

Super Soft Mattress™ as standard. Bellezi looked primarily at market leaders in 

the field of sleeping when developing our own mattresses. It became important 

to develop a mattress compound suitable for every client and therefore without a 

distinction in comfort in respect of posture or body weight. More on page 14.

One thing is incredibly important when you purchase a new treatment chair or 

wellness bed: the confidence that you can carry on working at all times. In the 

unlikely event that you experience a problem, our professional Bellezi service team 

will help you resolve it as quickly as possible. All Bellezi products come with a full 

5-year factory guarantee, including 24-hour service, as standard. We are  

available by telephone and via WhatsApp on telephone number +31 (0) 74 3766351 

from 8:00 to 22:00 hours, 365 days a year across the whole of Europe.

Het volledige Bellezi assortiment is sinds 2021 standaard voorzien van Antibacte-

riële SilverGuard bekleding. Met Silverguard bent u verzekerd van een kwalitatief 

hoogwaardige bekleding stof voor een optimaal en duurzaam comfort. Het voldoet 

aan de strengste internationale brandveiligheidsnormen en is geschikt voor ruimten 

waar een optimale hygiëne in acht genomen moet worden. Meer op blz. 12.

Alle Bellezi stoelen en banken worden tot het uiterste ontwikkeld en getest in 

samenwerking met LINAK® actuator technology om zekerheid te kunnen bieden 

voor u en uw klanten. Meer op blz. 16.

Alle Bellezi behandelstoelen en wellnessbanken zijn standaard voorzien, van de 

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Bij de ontwikkeling van onze eigen ontwikkelde 

matrassen, heeft Bellezi vooral gekeken bij marktleiders op het gebied van  

slapen. Waarbij het belangrijk werd om een matras samenstelling te ontwikkelen, 

die geschikt is voor iedereen en dus geen onderscheid maakt in comfort op basis 

van postuur of lichaamsgewicht. Meer op blz. 14.

Een ding is enorm belangrijk bij de aanschaf van een nieuwe behandelstoel of 

wellnessbank: het gevoel dat u te allen tijde door kunt werken. Wanneer u toch 

een keer problemen ondervindt, helpt ons professionele Bellezi serviceteam u om 

dit zo snel mogelijk op te lossen. Bellezi geeft standaard 5 jaar volledige fabrieks-

garantie inclusief 24 uursservice op alle producten. Telefonisch en via Whatsapp 

op het nr. +31 (0) 74 3766351 zijn wij van 8:00 tot 22:00 uur, 365 dagen per jaar in 

heel Europa voor u bereikbaar. 

SILVERGUARD VINYL / SILVERGUARD KUNSTLEER

SERVICE / SERVICE

CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™ / CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™
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Techinical specifications
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192 cm  Length / Lengte

72 cm Width seat / Breedte zitgedeelte

64-91 cm Heigth / Hoogte

125 kg Weight / Gewicht

250 kg Max. load / Max. belasting

 Upholstery - SilverGuard (Medically certified) / Bekleding - SilverGuard (Medisch gecertificeerd)

 Face recess for massages / Gezichtsuitsparing voor massages

 Linak Memory

 Height adjustment electrically / Hoogte elektrisch

 Back adjustment electrically / Rug elektrisch

 Leg adjustment electrically / Been elektrisch

 Standby 50/60Hz frequency

 Max 90 Watt

FASANO W3

Low step-in height of 64 cm

1
Een lage instap van 64 cm

Ultimate lying comfort because of the Cloud 9 Super Soft Mattress

2
Ultiem ligcomfort door de Cloud 9 Super Soft Mattress

Standard with face hole

3
Standaard voorzien van gezichtsuitsparing 

Comfortable seating position

4
Comfortabele zitpositie

Benefits

Easy to operate, with 3 memory settings.

Nice compact wellness bed, which makes it very suitable for smaller treatment spaces.

Equipped with the Bellezi Intelligent Heating System™ - With various heat settings, and 

which also switches off automatically.

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Developed exclusively by Bellezi. For more information, 

see page 14.

Covered with Anti-bacterial SilverGuard upholstery as standard. This upholstery is easy 

to clean with Bellezi Cleaning Spray, incredibly strong, and exceptionally wear- 

resistant. (Martindale anti-resistance score of 300,000)s.

Available from stock in various colour combinations.

Knee roll round / Knierol rond

Knee roll half round / Knierol half round

Seat covers terry / Stoelhoes badstof

Pillow / Hoofdkussen

Foot control / Voetbediening

Medical wheels / Medische wielen

Optional accesssoires

Eenvoudige bediening, inclusief 3 memory standen.

Mooie compacte wellnessbank, waardoor deze zeer geschikt is voor kleinere  

behandelruimtes.

Voorzien van het Bellezi Intelligent Heating System™ - Met diverse intensiteiten en 

welke ook automatisch uitschakelt.

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Exclusief ontwikkeld door Bellezi. Voor meer informatie 

zie blz. 14.

Standaard voorzien van Antibacteriële SilverGuard bekleding. Deze bekleding is 

makkelijk te reinigen met de Bellezi Cleaning Spray, enorm sterk en heeft een zeer 

hoge slijtvastheid. (300.000 toeren martindale)

Uit voorraad leverbaar in diverse kleurencombinaties.

Bellezi Intelligent Heating System

Choice of 500 + colours / Keuze uit 500+ kleuren

Standard in 4 color combinations, others on request / Standaard in  

4 kleurencombinaties, overige op aanvraag

Options

Bekijk deze standen in een videoView these positions in a video

It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Mogelijk om de kleur van het leer, stiksel en borduring aan te passen. 

Kijk op pagina 142 voor alle custom-opties.

Customisation
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Babassu / The Netherlands Babassu / The Netherlands

77

BeSmooth / Doetinchem

FAB SKIN / Laren Smooth Laser Clinic / Enschede

REFERENCES REFERENTIES
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AVIVO W4

79

De Avivo W4 staat bekend om zijn stabiliteit en de breedte. Hierdoor 

is deze wellnessbank zeer geschikt voor lichaamsbehandelingen en 

massages. Dit model is standaard voorzien van onze Cloud 9 Super 

Soft Mattress™ en het onderstel is strak afgewerkt met hout. Dit 

creëert een robuuste look en feel.

The Avivo W4 is known for its stability and width. This makes this 

wellness bed very suitable for body treatments and massages. This 

model is equipped with our Cloud 9 Super Soft Mattress™ as standard 

and the base frame has a high quality wood finish. This gives it a 

robust look and feel.

Color combinations / Kleuren combinaties

AVIVO W4

Black base / Zwart onderstel
Carbon upholstery / Carbon bekleding

Black base / Zwart onderstel
Taupe upholstery / Taupe bekleding

White base / Wit onderstel
Plata upholstery / Plata bekleding

White base / Wit onderstel
White upholstery / Witte bekleding

Scan the QR code and see all its 

possibilities in detail.

Scan deze QR Code en zie alle mogelijkheden nog eens 

praktisch op een rijtje.

View this model online Bekijk dit model online



POWERED BY LINAK® / POWERED BY LINAK®

The entire Bellezi range has been covered with Anti-bacterial SilverGuard uphol-

stery since 2021. With Silverguard, you are assured of high quality upholstery for 

optimal and durable comfort. It meets the most stringent international fire safety 

standards and is suitable for spaces where optimal hygiene is important.  

More on page 12.

All Bellezi chairs and beds are developed and tested to the extreme in  

partnership with LINAK® actuator technology to offer you and your clients  

security. More on page 16.

All Bellezi treatment chairs and wellness beds are equipped with our Cloud 9 

Super Soft Mattress™ as standard. Bellezi looked primarily at market leaders in 

the field of sleeping when developing our own mattresses. It became important 

to develop a mattress compound suitable for every client and therefore without a 

distinction in comfort in respect of posture or body weight. More on page 14.

One thing is incredibly important when you purchase a new treatment chair or 

wellness bed: the confidence that you can carry on working at all times. In the 

unlikely event that you experience a problem, our professional Bellezi service team 

will help you resolve it as quickly as possible. All Bellezi products come with a full 

5-year factory guarantee, including 24-hour service, as standard. We are  

available by telephone and via WhatsApp on telephone number +31 (0) 74 3766351 

from 8:00 to 22:00 hours, 365 days a year across the whole of Europe.

Het volledige Bellezi assortiment is sinds 2021 standaard voorzien van Antibacte-

riële SilverGuard bekleding. Met Silverguard bent u verzekerd van een kwalitatief 

hoogwaardige bekleding stof voor een optimaal en duurzaam comfort. Het voldoet 

aan de strengste internationale brandveiligheidsnormen en is geschikt voor ruimten 

waar een optimale hygiëne in acht genomen moet worden. Meer op blz. 12.

Alle Bellezi stoelen en banken worden tot het uiterste ontwikkeld en getest in 

samenwerking met LINAK® actuator technology om zekerheid te kunnen bieden 

voor u en uw klanten. Meer op blz. 16.

Alle Bellezi behandelstoelen en wellnessbanken zijn standaard voorzien, van de 

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Bij de ontwikkeling van onze eigen ontwikkelde 

matrassen, heeft Bellezi vooral gekeken bij marktleiders op het gebied van  

slapen. Waarbij het belangrijk werd om een matras samenstelling te ontwikkelen, 

die geschikt is voor iedereen en dus geen onderscheid maakt in comfort op basis 

van postuur of lichaamsgewicht. Meer op blz. 14.

Een ding is enorm belangrijk bij de aanschaf van een nieuwe behandelstoel of 

wellnessbank: het gevoel dat u te allen tijde door kunt werken. Wanneer u toch 

een keer problemen ondervindt, helpt ons professionele Bellezi serviceteam u om 

dit zo snel mogelijk op te lossen. Bellezi geeft standaard 5 jaar volledige fabrieks-

garantie inclusief 24 uursservice op alle producten. Telefonisch en via Whatsapp 

op het nr. +31 (0) 74 3766351 zijn wij van 8:00 tot 22:00 uur, 365 dagen per jaar in 

heel Europa voor u bereikbaar. 

SILVERGUARD VINYL / SILVERGUARD KUNSTLEER

SERVICE / SERVICE

CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™ / CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™
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Bekijk deze standen in een videoView these positions in a video

200 cm  Length / Lengte

77 cm Width seat / Breedte zitgedeelte

64-96 cm Heigth / Hoogte

125 kg Weight / Gewicht

300 kg Max. load / Max. belasting

 Upholstery - SilverGuard (Medically certified) / Bekleding - SilverGuard (Medisch gecertificeerd)

 Face recess for massages / Gezichtsuitsparing voor massages

 Linak Memory

 Height adjustment electrically / Hoogte elektrisch

 Back adjustment electrically / Rug elektrisch

 Leg adjustment electrically / Been elektrisch

 Standby 7 watt 50/60Hz frequency

 Max 90 Watt - 2 Ampere

Bellezi Intelligent Heating System

Choice of 500 + colours / Keuze uit 500+ kleuren

Standard in 4 color combinations, others on request / Standaard in 

4 kleurencombinaties, overige op aanvraag

Techinical specifications Options

83

Knee roll round / Knierol rond

Knee roll half round / Knierol half round

Seat covers terry / Stoelhoes badstof

Pillow / Hoofdkussen 

Gel cushion / Gelkussen 

Foot control / Voetbediening

Medical wheels / Medische wielen

Optional accesssoires

AVIVO W4

Low step-in height of 64 cm

1
Een lage instap van 64 cm

Standard with face hole

2
Standaard voorzien van gezichtsuitsparing

Ultimate lying comfort because of the Cloud 9 Super Soft Mattress

3
Ultiem ligcomfort door de Cloud 9 Super Soft Mattress

Comfortable seating position

4
Comfortabele zitpositie

It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Mogelijk om de kleur van het leer, stiksel en borduring aan te passen. 

Kijk op pagina 142 voor alle custom-opties.

Customisation
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AVIVO W4 PRO
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De Avivo W4 PRO staat bekend om zijn stabiliteit en de breedte. 

Dit model heeft ten opzichte van de normale AVIVO W4, in hoogte 

verstelbare armsteunen naast de uitschuifbare hoofdsteun. Hierdoor 

kan uw cliënt de armen naast het hoofd kwijt en een zeer comfortabele 

positie aannemen. Hierdoor is deze wellnessbank zeer geschikt voor 

lichaamsbehandelingen en massages. Dit model is standaard voorzien 

van onze Cloud 9 Super Soft Mattress™ en het onderstel is strak 

afgewerkt met hout. Dit creëert een robuuste look en feel.

The Avivo W4 PRO is known for its stability and width. The difference 

between this model and the normal AVIVO W4 is the height adjustable 

arm rests in addition to the retractable head rest. Your client can 

therefore place their arms beside their head and adopt a very 

comfortable position. This makes this wellness bed very suitable for 

body treatments and massages. This model is equipped with our 

Cloud 9 Super Soft Mattress™ as standard and the base frame has a 

high quality wood finish. This gives it a robust look and feel.

Color combinations / Kleuren combinaties

AVIVO W4 PRO

Vertaling moet nog gemaakt/aangeleverd worden.

Black base / Zwart onderstel
Carbon upholstery / Carbon bekleding

Black base / Zwart onderstel
Taupe upholstery / Taupe bekleding

White base / Wit onderstel
Plata upholstery / Plata bekleding

White base / Wit onderstel
White upholstery / Witte bekleding

Scan the QR code and see all its 

possibilities in detail.

Scan deze QR Code en zie alle mogelijkheden nog eens 

praktisch op een rijtje.

View this model online Bekijk dit model online



POWERED BY LINAK® / POWERED BY LINAK®

The entire Bellezi range has been covered with Anti-bacterial SilverGuard uphol-

stery since 2021. With Silverguard, you are assured of high quality upholstery for 

optimal and durable comfort. It meets the most stringent international fire safety 

standards and is suitable for spaces where optimal hygiene is important.  

More on page 12.

All Bellezi chairs and beds are developed and tested to the extreme in  

partnership with LINAK® actuator technology to offer you and your clients  

security. More on page 16.

All Bellezi treatment chairs and wellness beds are equipped with our Cloud 9 

Super Soft Mattress™ as standard. Bellezi looked primarily at market leaders in 

the field of sleeping when developing our own mattresses. It became important 

to develop a mattress compound suitable for every client and therefore without a 

distinction in comfort in respect of posture or body weight. More on page 14.

One thing is incredibly important when you purchase a new treatment chair or 

wellness bed: the confidence that you can carry on working at all times. In the 

unlikely event that you experience a problem, our professional Bellezi service team 

will help you resolve it as quickly as possible. All Bellezi products come with a full 

5-year factory guarantee, including 24-hour service, as standard. We are  

available by telephone and via WhatsApp on telephone number +31 (0) 74 3766351 

from 8:00 to 22:00 hours, 365 days a year across the whole of Europe.

Het volledige Bellezi assortiment is sinds 2021 standaard voorzien van Antibacte-

riële SilverGuard bekleding. Met Silverguard bent u verzekerd van een kwalitatief 

hoogwaardige bekleding stof voor een optimaal en duurzaam comfort. Het voldoet 

aan de strengste internationale brandveiligheidsnormen en is geschikt voor ruimten 

waar een optimale hygiëne in acht genomen moet worden. Meer op blz. 12.

Alle Bellezi stoelen en banken worden tot het uiterste ontwikkeld en getest in 

samenwerking met LINAK® actuator technology om zekerheid te kunnen bieden 

voor u en uw klanten. Meer op blz. 16.

Alle Bellezi behandelstoelen en wellnessbanken zijn standaard voorzien, van de 

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Bij de ontwikkeling van onze eigen ontwikkelde 

matrassen, heeft Bellezi vooral gekeken bij marktleiders op het gebied van  

slapen. Waarbij het belangrijk werd om een matras samenstelling te ontwikkelen, 

die geschikt is voor iedereen en dus geen onderscheid maakt in comfort op basis 

van postuur of lichaamsgewicht. Meer op blz. 14.

Een ding is enorm belangrijk bij de aanschaf van een nieuwe behandelstoel of 

wellnessbank: het gevoel dat u te allen tijde door kunt werken. Wanneer u toch 

een keer problemen ondervindt, helpt ons professionele Bellezi serviceteam u om 

dit zo snel mogelijk op te lossen. Bellezi geeft standaard 5 jaar volledige fabrieks-

garantie inclusief 24 uursservice op alle producten. Telefonisch en via Whatsapp 

op het nr. +31 (0) 74 3766351 zijn wij van 8:00 tot 22:00 uur, 365 dagen per jaar in 

heel Europa voor u bereikbaar. 

SILVERGUARD VINYL / SILVERGUARD KUNSTLEER

SERVICE / SERVICE

CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™ / CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™
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AVIVO W4 PRO
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Bekijk deze standen in een videoView these positions in a video

200-215 cm  Length / Lengte

77 cm Width seat / Breedte zitgedeelte

64-96 cm Heigth / Hoogte

125 kg Weight / Gewicht

300 kg Max. load / Max. belasting

 Upholstery - SilverGuard (Medically certified) / Bekleding - SilverGuard (Medisch gecertificeerd)

 Extendable headrest / Uitschuifbare hoofsteun

 Face recess for massages / Gezichtsuitsparing voor massages

 500 + colours / 500+ kleuren

 Linak Memory

 Height adjustment electrically / Hoogte elektrisch

 Back adjustment electrically / Rug elektrisch

 Leg adjustment electrically / Been elektrisch

 Standby 7 watt 50/60Hz frequency

         Max 90 Watt - 2 Ampere

Bellezi Intelligence Heating System

Choice of 500 + colours / Keuze uit 500+ kleuren

Standard in 4 color combinations, others on request / Standaard in 

4 kleurencombinaties, overige op aanvraag

Knee roll round / Knierol rond

Knee roll half round / Knierol half round

Seat covers terry / Stoelhoes badstof

Pillow / Hoofdkussen 

Gel cushion / Gelkussen 

Foot control / Voetbediening

Medical wheels / Medische wielen

Techinical specifications Options

Optional accesssoires
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AVIVO W4 PRO

Armrests can be swiveled and lowered, with maximum working height of 96 cm

1
Wegklapbare armsteunen en maximale werkhoogte van 96 cm 

Ultimate lying comfort because of the Cloud 9 Super Soft Mattress

2
Ultiem ligcomfort door de Cloud 9 Super Soft Mattress

Low step-in height of 64 cm

3
Een lage instap van 64 cm

Very comfortable for massages

4
Zeer comfortabel voor massages

It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Mogelijk om de kleur van het leer, stiksel en borduring aan te passen. 

Kijk op pagina 142 voor alle custom-opties.

Customisation
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ESĖ Hotel SPA & GastroBar / Birštonas

MJ Amsterdam / Amsterdam Retreat / Rotterdam
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Retreat / Rotterdam Health Studio Pietermaai / Pietermaai

AVIVO W4 PRO
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SILK EVO S4
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De Silk Evo S4 straalt niet alleen klasse uit, maar is heeft ook compact 

design waardoor uitermate geschikt voor kleinere ruimtes. De 

aluminium voet maakt het mogelijk om verticaal omhoog en omlaag 

te gaan, hierdoor neemt de stoel minder ruimte in dan vergelijkbare 

behandelstoelen met een hefboomsysteem. De stoel is uitermate 

geschikt voor schoonheid- pedicure en lichaamsbehandelingen.

Not only does the Silk Evo S4 radiate class, it also has a compact 

design, which makes it exceptionally suitable for smaller spaces. 

The aluminium column enables vertical up-down movement, so the 

chair takes up less space than similar treatment chairs with a lever 

system. The chair is exceptionally suitable for beauty, pedicure and 

body treatments.

Color combinations / Kleuren combinaties

SILK EVO S4

Aluminium base / Aluminium onderstel
Carbon upholstery / Carbon bekleding

Aluminium base / Aluminium onderstel
Taupe upholstery / Taupe bekleding

Aluminium base / Aluminium onderstel
Plata upholstery / Plata bekleding

Aluminium base / Aluminium onderstel
White upholstery / Witte bekleding

Are you curious how this model will look at your current 

location? Scan the QR code on your phone for an Augmented 

Reality preview of the Silk Evo S4. 

Nieuwsgierig naar hoe dit model er in uw ruimte uit zal 

zien? Scan de QR-code met uw smartphone of tablet voor 

een Augmented Reality preview van de Silk Evo S4.

Experience this model in AR Ervaar dit model in AR



POWERED BY LINAK® / POWERED BY LINAK®

The entire Bellezi range has been covered with Anti-bacterial SilverGuard uphol-

stery since 2021. With Silverguard, you are assured of high quality upholstery for 

optimal and durable comfort. It meets the most stringent international fire safety 

standards and is suitable for spaces where optimal hygiene is important.  

More on page 12.

All Bellezi chairs and beds are developed and tested to the extreme in  

partnership with LINAK® actuator technology to offer you and your clients  

security. More on page 16.

All Bellezi treatment chairs and wellness beds are equipped with our Cloud 9 

Super Soft Mattress™ as standard. Bellezi looked primarily at market leaders in 

the field of sleeping when developing our own mattresses. It became important 

to develop a mattress compound suitable for every client and therefore without a 

distinction in comfort in respect of posture or body weight. More on page 14.

One thing is incredibly important when you purchase a new treatment chair or 

wellness bed: the confidence that you can carry on working at all times. In the 

unlikely event that you experience a problem, our professional Bellezi service team 

will help you resolve it as quickly as possible. All Bellezi products come with a full 

5-year factory guarantee, including 24-hour service, as standard. We are  

available by telephone and via WhatsApp on telephone number +31 (0) 74 3766351 

from 8:00 to 22:00 hours, 365 days a year across the whole of Europe.

Het volledige Bellezi assortiment is sinds 2021 standaard voorzien van Antibacte-

riële SilverGuard bekleding. Met Silverguard bent u verzekerd van een kwalitatief 

hoogwaardige bekleding stof voor een optimaal en duurzaam comfort. Het voldoet 

aan de strengste internationale brandveiligheidsnormen en is geschikt voor ruimten 

waar een optimale hygiëne in acht genomen moet worden. Meer op blz. 12.

Alle Bellezi stoelen en banken worden tot het uiterste ontwikkeld en getest in 

samenwerking met LINAK® actuator technology om zekerheid te kunnen bieden 

voor u en uw klanten. Meer op blz. 16.

Alle Bellezi behandelstoelen en wellnessbanken zijn standaard voorzien, van de 

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Bij de ontwikkeling van onze eigen ontwikkelde 

matrassen, heeft Bellezi vooral gekeken bij marktleiders op het gebied van  

slapen. Waarbij het belangrijk werd om een matras samenstelling te ontwikkelen, 

die geschikt is voor iedereen en dus geen onderscheid maakt in comfort op basis 

van postuur of lichaamsgewicht. Meer op blz. 14.

Een ding is enorm belangrijk bij de aanschaf van een nieuwe behandelstoel of 

wellnessbank: het gevoel dat u te allen tijde door kunt werken. Wanneer u toch 

een keer problemen ondervindt, helpt ons professionele Bellezi serviceteam u om 

dit zo snel mogelijk op te lossen. Bellezi geeft standaard 5 jaar volledige fabrieks-

garantie inclusief 24 uursservice op alle producten. Telefonisch en via Whatsapp 

op het nr. +31 (0) 74 3766351 zijn wij van 8:00 tot 22:00 uur, 365 dagen per jaar in 

heel Europa voor u bereikbaar. 

SILVERGUARD VINYL / SILVERGUARD KUNSTLEER

SERVICE / SERVICE

CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™ / CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™
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SILK EVO S4
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SILK EVO S4

Techinical specifications
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192-215 cm  Length / Lengte

86 cm Width with armrest / Breedte met armleuningen 

62 cm Width seat / Breedte zitgedeelte

57-91 cm Heigth / Hoogte

95 kg Weight / Gewicht

250 kg Max. load / Max. belasting

 Upholstery - SilverGuard (Medically certified) / Bekleding - SilverGuard (Medisch gecertificeerd)

 Extendable headrest / Uitschuifbare hoofsteun

 Face recess for massages / Gezichtsuitsparing voor massages

 Linak Memory

 Foldaway armrests / Wegklapbare armleuningen

 Height adjustment electrically / Hoogte elektrisch

 Back adjustment electrically / Rug elektrisch

 Leg adjustment electrically / Been elektrisch

 Tilt electrically / Kantel elektrisch

 Standby 50/60Hz frequency

 Max 90 Watt

Low step-in height of 57 cm

1
Een lage instap van 57 cm

Armrests can be swiveled and lowered and it has an extendable headrest 

2
Wegklapbare armsteunen en uitschuifbare hoofdsteun 

Removable foot part; very suitable for pedicure treatments

3
Afneembaar voetdeel, waardoor zeer geschikt voor pedicurebehandelingen

Comfortable seating and laying positions

4
Comfortabele zit- en ligposities

Benefits

Easy to operate, with 3 memory settings.

Minimalist design coupled with the most powerful LINAK® actuators makes this the 

most durable treatment chair in the Bellezi collection.

Equipped with the Bellezi Intelligent Heating System™ - With various heat settings, and 

which also switches off automatically.

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Developed exclusively by Bellezi. For more information, 

see page 14.

Covered with Anti-bacterial SilverGuard upholstery as standard. This upholstery is easy 

to clean with Bellezi Cleaning Spray, incredibly strong, and exceptionally wear- 

resistant. (Martindale anti-resistance score of 300,000)s.

Available from stock in various colour combinations.

Knee roll round / Knierol rond

Knee roll half round / Knierol half round

Seat covers terry / Stoelhoes badstof

Pillow / Hoofdkussen

Foot control / Voetbediening

Medical wheels / Medische wielen

Optional accesssoires

Eenvoudige bediening, inclusief 3 memory standen.

Minimalistisch design in combinatie met de krachtigste LINAK® motoren, maakt dit de 

meest duurzame behandelstoel uit de Bellezi collectie.

Voorzien van het Bellezi Intelligent Heating System™ - Met diverse intensiteiten en 

welke ook automatisch uitschakelt.

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Exclusief ontwikkeld door Bellezi. Voor meer informatie 

zie blz. 14.

Standaard voorzien van Antibacteriële SilverGuard bekleding. Deze bekleding is 

makkelijk te reinigen met de Bellezi Cleaning Spray, enorm sterk en heeft een zeer 

hoge slijtvastheid. (300.000 toeren martindale)

Uit voorraad leverbaar in diverse kleurencombinaties.Bellezi Intelligent Heating System

Choice of 500 + colours / Keuze uit 500+ kleuren

Standard in 4 color combinations, others on request / Standaard in 

4 kleurencombinaties, overige op aanvraag

Options

Bekijk deze standen in een videoView these positions in a video

It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Mogelijk om de kleur van het leer, stiksel en borduring aan te passen. 

Kijk op pagina 142 voor alle custom-opties.

Customisation
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We now regard Bellezi as a big player in the market. We are 

highly satisfied with the quality and the design, but the choice 

of options also makes Bellezi very attractive. Although we 

fortunately hardly ever deal with service, everything is perfectly 

in order. Delivery was friendly and professional.

Our company represents improved skin. We develop products 

and treatment methods, deliver training courses and workshops, 

and provide Business to Consumer marketing, so the beauty 

specialist – which we refer to as a skin coach- can concentrate 

on her core business and passion for skin and her clients.   

We manufacture and produce in the Netherlands and believe it 

is important to have other Dutch companies as our suppliers.

HANNAH HUIDCOACH 

Monica van Ee (Director Hannah Skin Improvement  
 Research Company BV)

HANNAH HUIDOACH
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FIGO S4

Nieuwsgierig naar hoe dit model er in uw ruimte uit zal zien? 

Scan de QR-code met uw smartphone of tablet voor een 

Augmented Reality preview van de Figo S4 / Figo S3.

Are you curious how this model will look at your current 

location? Scan the QR code on your phone for an Augmented 

Reality preview of the Figo S4 / Figo S3. 

105

Experience this model in AR Ervaar dit model in AR

Net als alle behandelstoelen en wellnessbanken is de Figo 

S4 volgens alle Europese veiligheids- en kwaliteitsnormen 

geproduceerd en voorzien van LINAK-motoren. Standaard voorzien 

van vier motoren, hiermee krijgt de stoel naast hoogte-, rug- en 

beenverstelling, ook een elektrische kantelfunctie. Ook mogelijk met 

drie motoren (Figo S3). De behandelstoel is uitermate geschikt voor 

schoonheid- pedicure en lichaamsbehandelingen.

Like all treatment chairs and wellness beds, the Figo S4 is produced 

in accordance with all European safety and quality standards 

and equipped with LINAK actuators. Equipped with four actuators 

as standard, the chair has an electric tilt function in addition to 

adjustable height, back and leg settings. Also available with three 

actuators (Figo S3). The treatment chair is exceptionally suitable for 

beauty, pedicure and body treatments.

Color combinations / Kleuren combinaties

FIGO S4

Aluminium base / Aluminium onderstel
Carbon upholstery / Carbon bekleding

Aluminium base / Aluminium onderstel
Taupe upholstery / Taupe bekleding

Aluminium base / Aluminium onderstel
Plata upholstery / Plata bekleding

Aluminium base / Aluminium onderstel
White upholstery / Witte bekleding



POWERED BY LINAK® / POWERED BY LINAK®

The entire Bellezi range has been covered with Anti-bacterial SilverGuard uphol-

stery since 2021. With Silverguard, you are assured of high quality upholstery for 

optimal and durable comfort. It meets the most stringent international fire safety 

standards and is suitable for spaces where optimal hygiene is important.  

More on page 12.

All Bellezi chairs and beds are developed and tested to the extreme in  

partnership with LINAK® actuator technology to offer you and your clients  

security. More on page 16.

All Bellezi treatment chairs and wellness beds are equipped with our Cloud 9 

Super Soft Mattress™ as standard. Bellezi looked primarily at market leaders in 

the field of sleeping when developing our own mattresses. It became important 

to develop a mattress compound suitable for every client and therefore without a 

distinction in comfort in respect of posture or body weight. More on page 14.

One thing is incredibly important when you purchase a new treatment chair or 

wellness bed: the confidence that you can carry on working at all times. In the 

unlikely event that you experience a problem, our professional Bellezi service team 

will help you resolve it as quickly as possible. All Bellezi products come with a full 

5-year factory guarantee, including 24-hour service, as standard. We are  

available by telephone and via WhatsApp on telephone number +31 (0) 74 3766351 

from 8:00 to 22:00 hours, 365 days a year across the whole of Europe.

Het volledige Bellezi assortiment is sinds 2021 standaard voorzien van Antibacte-

riële SilverGuard bekleding. Met Silverguard bent u verzekerd van een kwalitatief 

hoogwaardige bekleding stof voor een optimaal en duurzaam comfort. Het voldoet 

aan de strengste internationale brandveiligheidsnormen en is geschikt voor ruimten 

waar een optimale hygiëne in acht genomen moet worden. Meer op blz. 12.

Alle Bellezi stoelen en banken worden tot het uiterste ontwikkeld en getest in 

samenwerking met LINAK® actuator technology om zekerheid te kunnen bieden 

voor u en uw klanten. Meer op blz. 16.

Alle Bellezi behandelstoelen en wellnessbanken zijn standaard voorzien, van de 

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Bij de ontwikkeling van onze eigen ontwikkelde 

matrassen, heeft Bellezi vooral gekeken bij marktleiders op het gebied van  

slapen. Waarbij het belangrijk werd om een matras samenstelling te ontwikkelen, 

die geschikt is voor iedereen en dus geen onderscheid maakt in comfort op basis 

van postuur of lichaamsgewicht. Meer op blz. 14.

Een ding is enorm belangrijk bij de aanschaf van een nieuwe behandelstoel of 

wellnessbank: het gevoel dat u te allen tijde door kunt werken. Wanneer u toch 

een keer problemen ondervindt, helpt ons professionele Bellezi serviceteam u om 

dit zo snel mogelijk op te lossen. Bellezi geeft standaard 5 jaar volledige fabrieks-

garantie inclusief 24 uursservice op alle producten. Telefonisch en via Whatsapp 

op het nr. +31 (0) 74 3766351 zijn wij van 8:00 tot 22:00 uur, 365 dagen per jaar in 

heel Europa voor u bereikbaar. 

SILVERGUARD VINYL / SILVERGUARD KUNSTLEER

SERVICE / SERVICE

CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™ / CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™
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FIGO S4
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Bekijk deze standen in een videoView these positions in a video

Techinical specifications

109

192-215 cm  Length / Lengte

82 cm Width with armrest / Breedte met armleuningen 

62 cm Width seat / Breedte zitgedeelte

64-92 cm Heigth / Hoogte

90 kg Weight / Gewicht

250 kg Max. load / Max. belasting

 Upholstery - SilverGuard (Medically certified) / Bekleding - SilverGuard (Medisch gecertificeerd)

 Extendable headrest / Uitschuifbare hoofsteun

 Face recess for massages / Gezichtsuitsparing voor massages

 Linak Memory

 Foldaway armrests / Wegklapbare armleuningen

 Height adjustment electrically / Hoogte elektrisch

 Back adjustment electrically / Rug elektrisch

 Leg adjustment electrically / Been elektrisch

 Tilt electrically / Kantel elektrisch

 Standby 50/60Hz frequency

 Max 90 Watt

FIGO S4

Armrests can be swiveled and lowered and it has an extendable headrest 

1
Wegklapbare armsteunen en uitschuifbare hoofdsteun 

Comfortable seating position

2
Comfortabele zitpositie

Removable foot part; which makes it very suitable for pedicure treatments

3
Afneembaar voetdeel, waardoor zeer geschikt voor pedicure behandelingen

Comfortable positions for pedicure treatments

4
Comfortabele positie voor pedicure behandelingen

Benefits

Easy to operate, with 3 memory settings.

Sound and multifunctional treatment chair, which has proven itself for years in the 

Bellezi collection. 

Equipped with the Bellezi Intelligent Heating System™ - With various heat settings, and 

which also switches off automatically.

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Developed exclusively by Bellezi. For more information, 

see page 14.

Covered with Anti-bacterial SilverGuard upholstery as standard. This upholstery is easy 

to clean with Bellezi Cleaning Spray, incredibly strong, and exceptionally wear- 

resistant. (Martindale anti-resistance score of 300,000)s.

Available from stock in various colour combinations.

Knee roll round / Knierol rond

Knee roll half round / Knierol half round

Seat covers terry / Stoelhoes badstof

Pillow / Hoofdkussen

Foot control / Voetbediening

Medical wheels / Medische wielen

Optional accesssoires

Eenvoudige bediening, inclusief 3 memory standen.

Degelijk en multifunctionele behandelstoel, die zich al jaren bewezen heeft in de 

Bellezi collectie.  

Voorzien van het Bellezi Intelligent Heating System™ - Met diverse intensiteiten en 

welke ook automatisch uitschakelt.

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Exclusief ontwikkeld door Bellezi. Voor meer informatie 

zie blz. 14.

Standaard voorzien van Antibacteriële SilverGuard bekleding. Deze bekleding is 

makkelijk te reinigen met de Bellezi Cleaning Spray, enorm sterk en heeft een zeer 

hoge slijtvastheid. (300.000 toeren martindale)

Uit voorraad leverbaar in diverse kleurencombinaties.Bellezi Intelligent Heating System

Choice of 500 + colours / Keuze uit 500+ kleuren

Standard in 4 color combinations, others on request / Standaard in 

4 kleurencombinaties, overige op aanvraag

Options

It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Mogelijk om de kleur van het leer, stiksel en borduring aan te passen. 

Kijk op pagina 142 voor alle custom-opties.

Customisation
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FIGO PODO S3
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Net als alle behandelstoelen en wellnessbanken is de Figo 

Podo S3 volgens alle Europese veiligheids- en kwaliteitsnormen 

geproduceerd en voorzien van LINAK-motoren. Standaard voorzien 

van drie motoren, hiermee krijgt de stoel naast hoogte-, rug- en 

beenverstelling. Geschikt voor zowel schoonheids-  

als pedicurebehandelingen. 

Like all treatment chairs and wellness beds, the Figo Podo S3 is 

produced in accordance with all European safety and quality 

standards and equipped with LINAK actuators. Equipped with 

three actuators as standard, the chair has an electric tilt function in 

addition to electric height and back settings. The treatment chair is 

exceptionally suitable for both facial and pedicure treatments.

Color combinations / Kleuren combinaties

FIGO PODO S3

Aluminium base / Aluminium onderstel
Carbon upholstery / Carbon bekleding

Aluminium base / Aluminium onderstel
Taupe upholstery / Taupe bekleding

Aluminium base / Aluminium onderstel
Plata upholstery / Plata bekleding

Aluminium base / Aluminium onderstel
White upholstery / Witte bekleding

Scan the QR code and see all its 

possibilities in detail.

Scan deze QR Code en zie alle mogelijkheden nog eens 

praktisch op een rijtje.

View this model online Bekijk dit model online



POWERED BY LINAK® / POWERED BY LINAK®

The entire Bellezi range has been covered with Anti-bacterial SilverGuard uphol-

stery since 2021. With Silverguard, you are assured of high quality upholstery for 

optimal and durable comfort. It meets the most stringent international fire safety 

standards and is suitable for spaces where optimal hygiene is important.  

More on page 12.

All Bellezi chairs and beds are developed and tested to the extreme in  

partnership with LINAK® actuator technology to offer you and your clients  

security. More on page 16.

All Bellezi treatment chairs and wellness beds are equipped with our Cloud 9 

Super Soft Mattress™ as standard. Bellezi looked primarily at market leaders in 

the field of sleeping when developing our own mattresses. It became important 

to develop a mattress compound suitable for every client and therefore without a 

distinction in comfort in respect of posture or body weight. More on page 14.

One thing is incredibly important when you purchase a new treatment chair or 

wellness bed: the confidence that you can carry on working at all times. In the 

unlikely event that you experience a problem, our professional Bellezi service team 

will help you resolve it as quickly as possible. All Bellezi products come with a full 

5-year factory guarantee, including 24-hour service, as standard. We are  

available by telephone and via WhatsApp on telephone number +31 (0) 74 3766351 

from 8:00 to 22:00 hours, 365 days a year across the whole of Europe.

Het volledige Bellezi assortiment is sinds 2021 standaard voorzien van Antibacte-

riële SilverGuard bekleding. Met Silverguard bent u verzekerd van een kwalitatief 

hoogwaardige bekleding stof voor een optimaal en duurzaam comfort. Het voldoet 

aan de strengste internationale brandveiligheidsnormen en is geschikt voor ruimten 

waar een optimale hygiëne in acht genomen moet worden. Meer op blz. 12.

Alle Bellezi stoelen en banken worden tot het uiterste ontwikkeld en getest in 

samenwerking met LINAK® actuator technology om zekerheid te kunnen bieden 

voor u en uw klanten. Meer op blz. 16.

Alle Bellezi behandelstoelen en wellnessbanken zijn standaard voorzien, van de 

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Bij de ontwikkeling van onze eigen ontwikkelde 

matrassen, heeft Bellezi vooral gekeken bij marktleiders op het gebied van  

slapen. Waarbij het belangrijk werd om een matras samenstelling te ontwikkelen, 

die geschikt is voor iedereen en dus geen onderscheid maakt in comfort op basis 

van postuur of lichaamsgewicht. Meer op blz. 14.

Een ding is enorm belangrijk bij de aanschaf van een nieuwe behandelstoel of 

wellnessbank: het gevoel dat u te allen tijde door kunt werken. Wanneer u toch 

een keer problemen ondervindt, helpt ons professionele Bellezi serviceteam u om 

dit zo snel mogelijk op te lossen. Bellezi geeft standaard 5 jaar volledige fabrieks-

garantie inclusief 24 uursservice op alle producten. Telefonisch en via Whatsapp 

op het nr. +31 (0) 74 3766351 zijn wij van 8:00 tot 22:00 uur, 365 dagen per jaar in 

heel Europa voor u bereikbaar. 

SILVERGUARD VINYL / SILVERGUARD KUNSTLEER

SERVICE / SERVICE

CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™ / CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™
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FIGO PODO S3
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Bekijk deze standen in een videoView these positions in a video

Techinical specifications
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192-215 cm  Length / Lengte

82 cm Width with armrest / Breedte met armleuningen 

62 cm Width seat / Breedte zitgedeelte

64-90 cm Heigth / Hoogte

90 kg Weight / Gewicht

250 kg Max. load / Max. belasting

 Upholstery - SilverGuard leatherette (Medically certified) /  

         Bekleding - SilverGuard kunstleer (Medisch gecertificeerd)

 Extendable headrest / Uitschuifbare hoofsteun

 Face recess for massages / Gezichtsuitsparing voor massages

 Linak Memory

 Foldaway armrests / Wegklapbare armleuningen

 Height adjustment electrically / Hoogte elektrisch

 Back adjustment electrically / Rug elektrisch

 Leg adjustment electrically / Been elektrisch

 Tilt electrically / Kantel elektrisch

 Standby 50/60Hz frequency

 Max 90 Watt

FIGO PODO S3

Knee roll round / Knierol rond

Knee roll half round / Knierol half rond

Seat covers terry / Stoelhoes badstof

Pillow / Hoofdkussen

Foot control / Voetbediening

Medical wheels / Medische wielen

Bellezi Intelligent Heating System

Choice of 500 + colours / Keuze uit 500+ kleuren

Standard in 4 color combinations, others on request / Standaard in 

4 kleurencombinaties, overige op aanvraag

Options

Optional accesssoires

Equipped with two leg segments that can be adjusted separately

1
Voorzien van twee beendelen welke apart van elkaar te verstellen zijn

Comfortable positions for pedicure treatments

2
Comfortabele positie voor pedicure behandelingen

Equipped with removable foot segments

3
Voorzien van afneembare voetdelen

Comfortable sitting position

4
Comfortabele zitpositie

It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Mogelijk om de kleur van het leer, stiksel en borduring aan te passen. 

Kijk op pagina 142 voor alle custom-opties.

Customisation



MASSAGE BEDS
MASSAGEBANKEN
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FARO M3

208 cm  Length / Lengte

75 cm Width bed / Breedte bed

60-96 cm Heigth / Hoogte

70 kg Weight / Gewicht

250 kg Max. load / Max. belasting

         Upholstery - SilverGuard leatherette (Medically certified) /  

                Bekleding - SilverGuard kunstleer (Medisch gecertificeerd)

         500 + colours / 500+ kleuren

         Linak Memory

         Height adjustment electrically / Hoogte elektrisch

         Back adjustment electrically / Rug elektrisch

         Leg adjustment electrically / Been elektrisch

         Standby 7 watt 50/60Hz frequency

         Max 90 Watt - 2 Ampere

Upholstry standard in white or carbon / Bekleding standaard in wit of carbon

Conversion colour in black or white / Kleur onderstel in zwart of wit

Other colours on request  / Overige kleuren op aanvraag

Knee roll round / Knierol rond

Knee roll half round / Knierol half rond

Seat covers terry / Stoelhoes badstof

Pillow / Hoofdkussen

Foot control / Voetbediening

Medical wheels / Medische wielen

Technical specifications

Options

Optional accesssoires

FARO M3

It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Mogelijk om de kleur van het leer, stiksel en borduring aan te passen. 

Kijk op pagina 142 voor alle custom-opties.

Customisation
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FARO M1

208 cm  Length / Lengte

75 cm Width bed / Breedte bed

60-96 cm Heigth / Hoogte

70 kg Weight / Gewicht

250 kg Max. load / Max. belasting

         Upholstery - SilverGuard leatherette (Medically certified) /  

                Bekleding - SilverGuard kunstleer (Medisch gecertificeerd)

         500 + colours / 500+ kleuren

         Linak Memory

         Height adjustment electrically / Hoogte elektrisch

         Back section Hydraulically adjustable / Rugdeel Hydraulisch verstelbaar

         Standby 7 watt 50/60Hz frequency

         Max 90 Watt - 2 Ampere

Upholstry standard in white or carbon / Bekleding standaard in wit of carbon

Conversion colour in black or white / Kleur onderstel in zwart of wit

Other colours on request  / Overige kleuren op aanvraag

Technical specifications

Options

Optional accesssoires

FARO M1

It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Mogelijk om de kleur van het leer, stiksel en borduring aan te passen. 

Kijk op pagina 142 voor alle custom-opties.

Customisation

Knee roll round / Knierol rond

Knee roll half round / Knierol half rond

Seat covers terry / Stoelhoes badstof

Pillow / Hoofdkussen

Foot control / Voetbediening

Medical wheels / Medische wielen



OTHER PRODUCTS 
AND ACCESSORIES

OVERIGE PRODUCTEN  
EN ACCESSOIRES



Upholstery standard in carbon, taupe, plata or white / Bekleding standaard in carbon, taupe, plata of wit.

Other colours on request (p 142).  / Overige kleuren op aanvraag (p 142).
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42 - 63 cm  Small

50 - 75 cm  Medium

58 - 88 cm  High

42 - 63 cm  Small

50 - 75 cm  Medium

58 - 88 cm  High

42 - 63 cm  Small

50 - 75 cm  Medium

58 - 88 cm  High

42 - 63 cm  Small

50 - 75 cm  Medium

58 - 88 cm  High

SYMPATICO 
COMFORT

TORRES 
COMFORT MORENO ARENAL

Wheelbase and pump in colour of choice /  

Wielbasis en pomp in kleur naar keuze

Gel wheels (5 pieces) / Gel wielen (5 stuks)

Stool cover / Stoelhoes
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STOOLS TABOERETTEN

127



128

87,5 cm  height / hoogte

63,5 cm  width / breedte

40 cm  depth / diepte

87,5 cm  height / hoogte

63,5 cm  width / breedte

40 cm  depth / diepte

FERO L2 FERO L3

TROLLEYS TROLLEYS
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80 cm  height / hoogte

53,5 cm  width / breedte

50 cm  depth / diepte

80 cm  height / hoogte

53,5 cm  width / breedte

50 cm  depth / diepte

DELTA L1 DELTA L2

Standard in black or white, other colours on request / 

Standaard in zwart of wit, andere kleuren op aanvraag

Standard in black or white, other colours on request / 

Standaard in zwart of wit, andere kleuren op aanvraag
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CARGO CARGO
GRANDE EMAS
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NAGELTAFEL

75 / 130 cm  height / hoogte

120 cm  width / breedte

52 cm  depth / diepte

75 / 130 cm  height / hoogte

120 cm  width / breedte

52 cm  depth / diepte

117 cm  height / hoogte

40 - 45 cm  width / breedte

50 cm  depth / diepte

117 cm  height / hoogte

55 - 60 cm  width / breedte

45 - 50 cm  depth / diepte

84 cm  height / hoogte

55 cm  width / breedte

40 cm  depth / diepte

NAGELTAFEL

NAIL TABLES NAGELTAFELSTROLLEYS TROLLEYS

Standard in black or white, other colours on request / 

Standaard in zwart of wit, andere kleuren op aanvraag

Standard in black or white, other colours on request / 

Standaard in zwart of wit, andere kleuren op aanvraag



Wand/tafelbevestiging A + B Extremely robust, reinforced 5-leg base / 

Zeer stevige, verzwaarde 5 poot

LOEPLAMP 
PREMIUM

WALL/TABLE ATTACHEMENT A + B LAMP BASE / LAMP STATIEF

LOEPLAMP 
PREMIUM LED

MAGNIFYING LAMP LOEPLAMPEN
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TOWEL & COMPRESS WARMER HANDDOEK & COMPRESS VERWARMERS
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Integrated UV lamp with a disinfecting function. The equipment 

can accomodate approximatly 50 to 70 hand towels or approx. 

28 face towels.

Integrated UV lamp with a disinfecting function. The equipment 

can accomodate approximately 15 to 20 compress cloths.

Geïntergreerde UV-lamp met een desinfecterende werking. Het 

apparaat biedt ruimte aan ongeveer 50 tot 70 handdoekjes of 

ongeveer 28 gezichtskompressen.

Geïntergreerde UV-lamp met een desinfecterende werking. Het 

apparaat biedt ruimte aan ongeveer 15 tot 20 kompresdoeken. 

TOWEL WARMER PREMIUM

TOWEL WARMER DELUXE

29 cm  height / hoogte

45,5 cm  width / breedte

32 cm  depth / diepte

26 cm  height / hoogte

41 cm  width / breedte

32 cm  depth / diepte

Both magnifying lamps are available from stock in 

black and white. They can be installed on a base, 

trolley, desk or wall.

Beide loeplampen zijn standaard uit voorraad 

leverbaar in de kleuren zwart en wit. Deze kunnen 

bevestigd worden op een statief, trolley, werktafel 

of aan de muur.



VELVET EVO ACCESSORIES VELVET EVO ACCESSOIRES
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24 cm  height / hoogte

30 - 51,5 cm  width / breedte

107,5 cm  length / lengte

7 cm  height / hoogte

36,5 - 58 cm  width / breedte

110 cm  length / lengte

DESIGNBOX ALUMINIUM BOTTOM PLATE / 
ALUMINIUM BODEMPLAAT

134

DIMENSIONS INSIDE:

20cm height / hoogte

32-42 width / breedte

50 cm length / lengte
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ACCESSOIRES ACCESSOIRES
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BELLEZI
GEL MASK / GELKUSSEN

KNEE CUSHION
CIRCULAR / KNIE ROL

MEDICAL WHEELS SOFT SET / 
MEDISCHE WIELEN

KNEE CUSHION
SEMI-CIRCULAR / KNIE ROL

NECK CUSHION / NEKSTEUN MASSAGE HEAD REST / 
MASSAGE HOOFDSTEUNHEAD REST CUSHION / HOOFDSTEUN

WHEEL TABOURET SOFT SET / 
SOFT WIELEN TABOERETFOOT CONTROL / VOETBEDIENING

available in two colors /
 verkrijgbaar in twee kleuren

available in two colors /
 verkrijgbaar in twee kleuren



The Bellezi sewing studio makes customised chair covers for all models and 

these are available in various materials. Thanks to the stretch material and 

strong elasticised stitching around the sides, these covers always close neatly 

and give your space a more luxurious look. If desired, we can also equip the 

chair covers with your logo or company name, enquire about the options.

Terry cloth – can be ordered per unit.

High quality stretch Terry cloth. 240 gram/m2

Nicky Velours – can be ordered from 5 sets.

High quality, soft stretch jersey fabric with short, velvety fibres. 240 gram/m2

PU – can be ordered per unit.

Oil and water-resistant Polyurethane. Easy to clean with alcohol or Bellezi 

Cleaning Spray. Ideal for massages where a great deal of oil is used or body 

treatments with water or other liquids. This protects the upholstery of your  

treatment chair or wellness bed.

Bij het naaiatelier van Bellezi worden voor alle modellen op maat gemaakte stoelhoezen 

ontwikkelt en deze zijn verkrijgbaar in diverse materialen. Door het stretchmateriaal en 

het sterke rondom ingestikte elastiek aan de zijkanten, sluiten de hoezen altijd netjes aan 

en geeft het uw ruimte een luxere uitstraling. Optioneel kunnen wij de stoelhoezen ook 

voorzien van uw logo of bedrijfsnaam, vraag hiervoor naar mogelijkheden.

Badstof – te bestellen per stuk.

Mooie kwaliteit stretch badstof. 240 gram/m2

Nicky Velours – te bestellen vanaf 5 sets.

Hoogwaardig en zacht stretch tricot met korte fluweelachtige haartjes. 240 gram/m2

PU – te bestellen per stuk.

Olie- &  Waterafstotend Polyurethaan. Eenvoudig te reinigen met alcohol of de Bellezi 

Cleaning Spray. Ideaal voor massages waarbij veel olie gebruikt wordt of lichaams-

behandelingen waar met water of andere vloeibare middelen gewerkt wordt. De hoes 

dient terg bescherming voor de bekleding van uw behandelstoel of wellnessbank.

SEAT COVERS / STOELHOEZEN

V89D B89D V02 B02 V06 B06 V89L B89L V38 B38 V00 B00 V17V1004 B1004 B17

138 139

SEAT COVERS STOELHOEZEN

In addition to the above mentioned colours, we can also produce chair covers 

in other colours if desired. The size of the order and/or the colour will determine 

whether Bellezi charges a supplement. 

Naast de bovenstaande kleuren, kunnen wij op aanvraag ook stoelhoezen in 

andere kleuren produceren. De ordergrootte en/of kleur bepaald of Bellezi 

daarvoor een meerprijs moet berekenen. 



CUSTOM OPTIONS
CUSTOM OPTIES
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At Bellezi, all models are available from stock in various colours, but this does not 

mean there are no other options. You can naturally design the wellness bed or 

treatment chair of your dreams in collaboration with our colleagues. Thanks to 

our dynamic production processes, in-house designers and flexibility, Bellezi can 

develop the perfect solution for you. Whether it concerns a simple modification to 

the shape, colour, or finish of an existing model, or a model that is entirely your 

own creation.

The first important choice to be made is which model you would like. Would you 

prefer a classic treatment chair like the Silk Evo S4, or an exclusive wellness  

bed like the Velvet Evo W4 Pro? You can then adapt all available options  

as desired;

 Colour of leather (Over 500 options).

 Colour of stitching.

 Embroidered logo.

 Base frame in any RAL colour desired.

 Mattress dimensions.

 Mattress composition. Firmer or softer.

Bij Bellezi zijn alle modellen in diverse kleuren uit voorraad leverbaar, maar dit

betekend niet dat er geen andere mogelijkheden zijn. Uiteraard mag u blijven 

dromen en kunt u samen met onze collega’s, uw eigen wellnessbank of

behandelstoel volledig naar wens samenstellen. Dankzij de dynamische

productieprocessen, in-house designers en flexibiliteit is Bellezi in staat om ook voor 

u de perfecte oplossing te ontwikkelen. Of het nu gaat om een eenvoudige

aanpassing van een model in vorm, kleur of uitvoering of een volledig eigen model.

Eerst staat u voor een belangrijke keuze, welk model zou u willen? Gaat de 

voorkeur uit naar een klassieke behandelstoel zoals de Silk Evo S4 of toch een 

exclusieve wellnessbank zoals de Velvet Evo W4 Pro? Vervolgens kunt u alle mo-

gelijke opties naar wens aanpassen;

 Leerkleur (Meer dan 500 opties).

 Stiksel Kleur.

 Logo borduren.

 Onderstel in elke gewenste RAL kleur.

 Afmetingen van het matras.

 Matrassamenstelling. Harder of zachter.

CUSTOM WISH / CUSTOMIZED OPTIES
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CUSTOM WISH CUSTOMIZED OPTIES
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HEATING VERWARMING

The most optimal experience during a treatment is coupled with the right 

temperature of the treatment chair or wellness bed. The electric chair heating 

function heats your cold treatment chair or wellness bed as soon as you switch it 

on and therefore provides enhanced comfort when seated or laying down.

All the models Bellezi has in stock are equipped with an integrated chair  

heating function with 5 heat settings as standard. The heating can be switched 

on manually with a separate display. A timer gradually reduces the heat output 

from the highest “5” setting to the mid “3” setting automatically. The chair  

heating function switches off automatically after 90 minutes.  

You can adjust and/or switch off the chair heating function manually  

whenever desired.

De meest optimale beleving tijdens een behandeling gaat gepaard met de juiste 

temperatuur van de behandelstoel of wellnessbank. De elektrische  

stoelverwarming verwarmt uw koude behandelstoel of wellnessbank meteen na 

het inschakelen, zorgt zo voor meer zit – en ligcomfort. 

Alle modellen die bij Bellezi op voorraad staan, zijn standaard voorzien van 

een geïntegreerde stoelverwarming met 5 intensiteiten. De verwarming kan 

handmatig met via een afzonderlijke display worden ingeschakeld. Met een 

tijdschakelklok wordt de warmte afgifte automatisch stapsgewijs van de hoogste 

stand “5” naar de middelste stand “3” teruggebracht. Waarna de stoelverwarm-

ing na 90 minuten, automatisch wordt uitgeschakeld. De stoelverwarming kunt u 

op elk gewenst moment handmatig verstellen en/of uitzetten.

INTELLIGENT HEATING SYSTEM / INTELLIGENT HEATING SYSTEM
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Would you prefer a treatment chair or wellness bed which we deliver from stock, 

but are you looking for a way to customise it? Then you should consider a head 

or neck cushion with a logo. The logo is embroidered into the cushion, which is 

covered with silverguard leather. By doing this, we guarantee the most durable 

quality of the cushion. This will provide your chosen couch or chair with a visible 

brand logo and your clients with the best possible sitting and lying comfort.   

Ask our staff about the conditions. 

Gaat u het liefst voor een behandelstoel of wellnessbank welke wij uit voorraad 

leveren, maar bent u wel op zoek naar een manier om deze te customizen? Kies 

dan voor een hoofd- of nekkussen met logo. Het logo is geborduurd in het kussen, 

wat is bekleed met SilverGuard leder. Op deze manier garanderen wij de meest 

duurzame kwaliteit van het kussen.  U kunt uw gekozen bank of stoel voorzien van 

een zichtbaar merklogo én uw cliënten ontvangen het meest optimale zit-  

en ligcomfort. Vraag onze medewerkers naar de voorwaarden. 

CUSTOM CUSHIONS / CUSTOMIZED KUSSENS

CUSTOM CUSHIONS CUSTOMIZED KUSSENS
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SHIPPING & INSTALLATION

The Bellezi head office is located in the Netherlands, but we are at home all 

over the world. We therefore offer several options for shipping and  

installation. Our planning team will contact you about a delivery date after 

you place your order. We offer numerous options, which we have split into 3 

packages; GOLD - SILVER & BRONZE. The costs of these packages depend 

on the country in which your business is located and the size of your order.

Het hoofdkantoor van Bellezi bevindt zich in Nederland, maar de wereld is 

ons speelveld. Daarom zijn er voor levering en installatie meerdere opties. Na 

het plaatsen van uw order neemt onze planning contact met u op over een 

eventuele afleverdatum. Hierin bieden wij diverse mogelijkheden aan, welke 

wij onderverdeeld hebben in 3 pakketten; GOLD - SILVER & BRONZE. De 

kosten van deze pakketten hangen af van het land waar uw bedrijf gevestigd 

is en de grote van uw bestelling.
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A unique service offered by Bellezi is the shipping, unpacking, and careful place-

ment and installation of your order. Our professional internally-trained

engineers will set up the equipment and give you a detailed explanation about 

use and maintenance. We will dispose of the packaging material and if desired,

we can also dispose of your old equipment free of charge (You do however need 

to inform us prior to delivery). 

In order to deliver our products without them being damaged, it is important for us 

to know whether your order needs to go into a basement or upstairs. If upon deliv-

ery it emerges that you did not specify that you order needs to go up or downstairs, 

we cannot guarantee damage-free installation and we reserve the right to deliver 

the products to the ground floor. This full-service option is available worldwide.

Packaged products are delivered to your front door as standard. Because of the 

dimensions of our treatment chairs and wellness beds, they will be delivered to 

you via pallet shipping.

Our head office is currently located in Delden, the Netherlands. You are more 

than welcome to collect your order if desired. You can visit us 365 days a year 

for this and it is the only option that is completely free of charge. Please make 

an appointment in advance if you wish to make use of this option. We will then 

ensure your order is ready for collection.

Een unieke service die Bellezi aanbiedt, is het bezorgen, uitpakken, schadevrij 

plaatsen en installeren van uw bestelling. Onze professionele, zelfopgeleide 

monteurs sluiten de apparatuur aan en zij zullen u uitgebreide uitleg geven over 

het gebruik en onderhoud. Verpakkingsmaterialen nemen zij mee retour en indien 

gewenst kunnen wij uw oude apparaat ook kosteloos afvoeren (Dit dient u wel 

voor levering aan te geven).

Om onze producten schadevrij te leveren is het voor ons van belang om te weten 

of uw bestelling naar een kelder of verdieping moet. Als bij levering blijkt dat u 

niet heeft aangegeven dat deze naar beneden of boven moet, kunnen wij geen 

schadevrije plaatsing garanderen en behouden wij het recht de producten op de 

begane vloer te leveren. Deze fullservice optie is wereldwijd mogelijk.

Standaard worden de ingepakte producten bij u tot aan de voordeur bezorgd. 

Door de afmetingen van onze behandelstoelen en wellnessbanken zullen deze 

via pallettransport bij u afgeleverd worden.

Onze hoofdkantoor is op dit moment gevestigd in Delden, Nederland. Mocht u 

de mogelijkheid hebben, dan bent u van harte welkom om uw bestelling op te 

halen. U kunt 365 dagen per jaar hiervoor bij ons terecht en dit is de enige optie 

die volledig kosteloos is. Indien u gebruik wilt maken van deze optie, adviseren 

wij wel om van tevoren een afspraak te maken. Wij zorgen er dan voor dat uw 

bestelling klaar staat voor afhaling.

SHIPPING & INSTALLATION LEVERING & INSTALLATIE
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GOLD / GOUD

SILVER / ZILVER

BRONS / BRONS



LEASING OPTIONS

The acquisition of a new Bellezi treatment chair or wellness bed is a big 

investment and we therefore offer our clients a financial leasing option. In 

collaboration with various lease partners, we make provision for this via 

monthly repayments.

The leasing company is the legal owner of the treatment chair or wellness 

bed during your lease period. Legal ownership passes to you at the end of 

the lease contract, so you take on full ownership at the end of the  

lease contract.

Benefits:

       You have more financial breathing space

 The biggest advantage of a financial lease is that you do not need to pay  

 off the full sum for a large purchase up front. Instead, you spread the  

 cost over a longer period. That way, you have the financial breathing  

 space to grow your business.

 You can take advantage of the tax benefits

 Because you are the owner of your purchase from day one, it appears  

 on your balance sheet. You can therefore take advantage of the tax benefits.  

 For example, investment deduction, interest deduction and depreciation.

       You decide your monthly instalment yourself

 You largely determine the monthly repayments yourself by making a  

 down payment, amending the duration, or making a higher final  

 instalment at the end of the term. We advise you not to lease the asset 

 for longer than you wish to use it.

 The product belongs to you at the end of the term.

 If you have any questions about Financial Leasing, please contact us via   

 +31 (0) 743766351, or info@bellezi.com

De aanschaf van een nieuwe Bellezi behandelstoel of wellnessbank is een 

serieuze investering en daarom bieden wij onze klanten de mogelijkheid tot 

financial lease aan. In samenwerking met verschillende leasepartners maken 

wij dit voor u mogelijk door middel van een maandelijkse aflossing.

Tijdens uw leaseperiode is de leasemaatschappij juridische eigenaar van de 

behandelstoel of wellnessbank. Na het leasecontract gaat ook het juridische 

eigendom naar uzelf, waardoor u de volledige eigenaar wordt aan het einde 

van het leasecontract.

Voordelen:

 U hebt meer financiële ruimte

 Het grootste pluspunt van financial lease is dat u bij een grote aankoop  

 niet in één keer het hele bedrag hoeft te betalen. Maar u spreidt de  

 kosten over een langere periode. Zo houdt u financiële ruimte om te  

 groeien met uw bedrijf.

 U profiteert van fiscale voordelen

 Omdat u vanaf dag één de eigenaar bent van uw aankoop, komt die op  

 uw balans te staan. Daardoor profiteert u van fiscale voordelen. Denk  

 aan investeringsaftrek, renteaftrek en fiscaal afschrijven.

 U bepaalt zelf uw maandtermijn

 Door een aanbetaling te doen, de looptijd aan te passen of aan het  

 einde van de looptijd een verhoogde slottermijn te betalen, bepaalt  

 u voor een groot deel zelf uw maandbedrag. We raden u aan het  

 bedrijfsmiddel niet langer in de lease te nemen dan u het zelf wil gebruiken.

 Aan het einde van de looptijd is het product van u.

 Heeft u vragen over Financial Lease, neem gerust contact met ons op via   

 www.bellezi.com , +31 (0) 743766351 of info@bellezi.com
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LEASING OPTIONS LEASING OPTIES
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SPECIFICATIONS SPECIFICATIES
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De specificaties van de Bellezi stoelen en bedden definiëren meer 

dan enkel de technische vereisten voor externe partijen. Per product 

vindt u onder andere informatie over de capaciteit van de LINAK® 

motoren en het ingebouwde verwarmingssysteem, de exacte  

afmetingen op schaal getekend en het gewicht in kilogrammen. 

SPECIFICATIONS

The specifications of the Bellezi chairs and beds define more 

than just the technical requirements for external users. For each 

product you can find, among other information, the capacity of 

the LINAK® motors and the built-in heating system, the exact 

measurements drawn to scale and the weight in kilograms. 
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VELVET EVO W4
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Name Datum By approximation: 1:5 Upholstery: Silverguard PVC 

Ed.: Velvet Evo W4 01 - 12 - 2021 Packing size: L 195 x W75 x H85 CM

Firma:

Bellezi
Sluisstraat 3
7491 GA Delden
Nederland
www.bellezi.com

N.W.: 130KG G.W.: 155KG

Artikel. Nr.: ML866N-B/869N.

Subject to change without notice Status: Available

ELECTRICAL DATA

VELVET EVO W4

LINAK Control BOX

U in: 100-240 V~ 50-60Hz

I in: Max. 3.9 A - IPX Washable

2 x LINAK LA27 2 x LINAK BL1

Max. Load: Push 6000N IPX4 Max. Load: Push 2000N IPX6

Power Rate: 24V, Max 5.0 A Power Rate: 24V, Max 4.4 A

Bellezi Intelligent Heating System™

U in: 100-240 V~ 50-60Hz

I in: Max. 1.6 A

U out: 12V, 10 A
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VELVET EVO W4 PRO + PODO
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230v cable with schuko plug/Type F

Optional: 
Type G (U.K.)

Type A-B (U.S.A)
Type I (China)

105780 620

190

400

190

170

1950

60

+ 150 adjustable headrest+ 150 adjustable footrest
Velvet Evo W4 Pro PodoVelvet Evo W4 Pro Podo

ELECTRICAL DATA

VELVET EVO W4 
PRO + PODO

LINAK Control BOX

U in: 100-240 V~ 50-60Hz

I in: Max. 3.9 A - IPX Washable

2 x LINAK LA27 2 x LINAK BL1

Max. Load: Push 6000N IPX4 Max. Load: Push 2000N IPX6

Power Rate: 24V, Max 5.0 A Power Rate: 24V, Max 4.4 A

Bellezi Intelligent Heating System™

U in: 100-240 V~ 50-60Hz

I in: Max. 1.6 A

U out: 12V, 10 A

Name Datum By approximation: 1:5 Upholstery: Silverguard PVC 

Ed.: Velvet Evo W4 Pro (Podo) 01 - 12 - 2021 Packing size: L195 x W85 x H85 CM

Firma:

Bellezi
Sluisstraat 3
7491 GA Delden
Nederland
www.bellezi.com

N.W.: 138KG G.W.: 155KG

Artikel. Nr.: 866N-B.

Subject to change without notice Status: Available
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FASANO W3
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230v cable with schuko plug/Type F

Optional: 
Type G (U.K.)

Type A-B (U.S.A)
Type I (China)

1880

170 100

500720 500105

ELECTRICAL DATA

FASANO W3

LINAK Control BOX

U in: 100-240 V~ 50-60Hz

I in: Max. 3.9 A - IPX Washable

3 x LINAK LA27 

Max. Load: Push 6000N IPX4

Power Rate: 24V, Max 5.0 A

Bellezi Intelligent Heating System™

U in: 100-240 V~ 50-60Hz

I in: Max. 1.6 A

U out: 12V, 10 A

Name Datum By approximation: 1:5 Upholstery: Silverguard PVC 

Ed.: Fasano W3 10 - 06 - 2015 Packing size: L195 x W80 x H85CM

Firma:

Bellezi
Sluisstraat 3
7491 GA Delden
Nederland
www.bellezi.com

N.W.: 150KG G.W.: 125KG

Artikel. Nr.: 869N.

Subject to change without notice Status: Available
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AVIVO W4 + W4 PRO
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230v cable with schuko plug/Type F

Optional: 
Type G (U.K.)

Type A-B (U.S.A)
Type I (China)

1980

170 80

105780

1200 440 340

1200 780

Avivo W4 Pro

Avivo W4

ELECTRICAL DATA

AVIVO W4 + W4 PRO

LINAK Control BOX

U in: 100-240 V~ 50-60Hz

I in: Max. 3.9 A - IPX Washable

4 x LINAK LA27 

Max. Load: Push 6000N IPX4

Power Rate: 24V, Max 5.0 A

Bellezi Intelligent Heating System™

U in: 100-240 V~ 50-60Hz

I in: Max. 1.6 A

U out: 12V, 10 A

Name Datum By approximation: 1:5 Upholstery: Silverguard PVC 

Ed.: Avivo W4 (Pro) 30 - 03 - 2015 Packing size: L205 x W85 x H85CM

Firma:

Bellezi
Sluisstraat 3
7491 GA Delden
Nederland
www.bellezi.com

N.W.: 125KG G.W.: 145KG

Artikel. Nr.: 866.

Subject to change without notice Status: Available



164

SILK EVO S4
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230v cable with schuko plug/Type F

Optional: 
Type G (U.K.)

Type A-B (U.S.A)
Type I (China)

1850

290

+ 150 adjusteble footrest + 150 adjusteble headrest

580540340100

ELECTRICAL DATA

SILK EVO S4

LINAK Control BOX

U in: 100-240 V~ 50-60Hz

I in: Max. 3.9 A - IPX Washable

3 x LINAK LA27 1 x LINAK BL1

Max. Load: Push 6000N IPX4 Max. Load: Push 2000N IPX6

Power Rate: 24V, Max 5.0 A Power Rate: 24V, Max 4.4 A

Bellezi Intelligent Heating System™

U in: 100-240 V~ 50-60Hz

I in: Max. 1.6 A

U out: 12V, 10 A

Name Datum By approximation: 1:5 Upholstery: Silverguard PVC 

Ed.: Silk Evo S4 01 - 12 - 2021 Packing size: L140 x W90 x H75CM

Firma:

Bellezi
Sluisstraat 3
7491 GA Delden
Nederland
www.bellezi.com

N.W.: 95KG G.W.: 112KG

Artikel. Nr.: 8108N.

Subject to change without notice Status: Available
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FIGO S4 + PODO S3
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230v cable with schuko plug/Type F

Optional: 
Type G (U.K.)

Type A-B (U.S.A)
Type I (China)

1920

280580500410150

+ 150 adjusteble footrest + 150 adjusteble headrest

ELECTRICAL DATA

FIGO S4 + PODO S3

LINAK Control BOX

U in: 100-240 V~ 50-60Hz

I in: Max. 3.9 A - IPX Washable

4 x LINAK LA27 

Max. Load: Push 6000N IPX4

Power Rate: 24V, Max 5.0 A

Bellezi Intelligent Heating System™

U in: 100-240 V~ 50-60Hz

I in: Max. 1.6 A

U out: 12V, 10 A

Name Datum By approximation: 1:5 Upholstery: Silverguard PVC 

Ed.: Figo S4 01 - 04 - 2014 Packing size: L135 x W70 x H85CM

Firma:

Bellezi
Sluisstraat 3
7491 GA Delden
Nederland
www.bellezi.com

N.W.: 90KG G.W.: 105KG

Artikel. Nr.: ML866N-B/869N.

Subject to change without notice Status: Available
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Joost Schwering- Founder & Owner

Our mission is to develop effective solutions that meet all our clients’ 

requirements. In putting this into practice, we do our utmost every day  

(and we really mean our utmost!) to empathise with our clients’ situations. 

They are our greatest inspiration in the development of our collections.

Favourite Quote: “The only place where success comes before work is the 

dictionary.” - Vidal Sassoon

Bob Schwering – Founder & Owner

Foresight and a pioneering spirit typify our character. We think beyond 

the next step; we are proactive. Local as well as global. And always to the 

benefit of our clients. That’s why our international brand is trusted by Beauty, 

Spa & Wellness professionals around the whole world. The quality of Bellezi 

products is based on the needs of our sector.

Favourite Quote: “In order to be irreplaceable, one must always be 

different.” - Coco Chanel

Joost Schwering- Founder & Owner

Het is onze missie effectieve oplossingen te ontwikkelen, die voldoen aan 

alle eisen die onze klanten stellen. Om hier handen en voeten aan te geven, 

zetten we ons elke dag in met alles wat we kunnen (en dan bedoelen we ook 

alles!), om ons in te leven in de wereld van onze klanten. Zij vormen onze 

grootste inspiratiebron bij de ontwikkeling van onze collecties.

Favoriete Quote: “De enige plaats waar succes voor werk komt, is het 

woordenboek.” - Vidal Sassoon

Bob Schwering – Founder & Owner

Een vooruitziende blik en pioniersgeest vormen ons karakter. Wij denken 

verder dan een stap vooruit; we handelen proactief. Lokaal én wereldwijd. 

En altijd in het voordeel van onze klanten. Ons internationale merk geniet het 

vertrouwen van Beauty, Spa & Wellness professionals over de hele wereld. 

De kwaliteit van Bellezi producten is gebaseerd op de behoeften uit onze 

branche.

Favoriete Quote: “Wie onvervangbaar wil zijn, moet zich blijvend 

onderscheiden.” - Coco Chanel

BELLEZI FOUNDERS & OWNERS
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Spa Life International 2021  / Das Weitblick Allgäu, Germany 
Left: Bob Schwering, Right: Joost Schwering



COLOFON

Publication

Bellezi

Photography

New day studio

Design

CreaUnit

More information

www.bellezi.com



Headoffice & Showroom Netherlands
Sluisstraat 3

7491 GA  Delden
T +31 (0)74 376 6351

WWW.BELLEZI.COM

PREMIUM WELLNESS EQUIPMENT


