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COCON is dé upgrade met therapeutische infrarood 
voor jouw instituut.

Jaren ervaring in de fitness- en wellnesswereld leidde 
tot de ontwikkeling van COCON, een exclusieve cabine 
met therapeutische infrarood aan de basis. 

Wil je anderen begeleiden in hun zoektocht naar een 
gezonde en evenwichtige levensstijl? Dan is COCON 
de ideale assistent. Als coach stel je zelf programma’s 
samen en kan je gebruik maken van alle faciliteiten van 
COCON om jouw klanten te helpen hun droom waar 
te maken. 
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WAAROM
KIEZEN
VOOR
COCON?
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Niet de zoveelste in het rijtje.
COCON is niet het zoveelste cliché sport- 
of relaxatietoestel. We leggen infrarood 
aan de basis en bouwen hierop verder om  
zo een waardevolle en geheel nieuwe  
ervaring aan te bieden.
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COCON Pro is gemaakt voor intens en   
veelvoudig gebruik. Alle componenten 
hebben een hoogwaardige en duurzame 
afwerking en het weerstandssysteem is 
eenvoudig te onderhouden. Zo ben je                                
zeker dat COCON altijd voor je klaar 
staat om klanten te voorzien van jouw                                                                 
professionele begeleiding naar een                    
gezonde en actieve levensstijl. 

DUURZAAM

OP MAAT
VAN JOUW

STUDIO

COCON wordt gemaakt op maat van 
jouw studio, dit wil zeggen dat je hem kan           
gebruiken en kan aanpassen zodat deze 
perfect binnen jouw visie past. COCON kan 
een unieke meerwaarde bieden aan studio’s 
die mensen willen helpen afslanken en die 
gezonder en fitter in hun schoenen willen 
staan.



HOOGWAARDIGE
INFRAROOD
Bij COCON werken we enkel met breedspectrum         
infrarood. Alleen met de A, B en C-golven in de            
optimale dosering en de juiste verhouding bereik je 
de beste resultaten. Met COCON bent je zeker van de 
beste infrarood op de markt.

Met een totaal vermogen tot 1250 Watt kan je jouw 
klanten een aangename en comfortabele omgeving 
aanbieden om in te sporten of om in te ontspannen.

De grootste troef van infrarood is het 
positieve effect dat het heeft op ons, 
zowel fysiek als mentaal. Infrarood is 
ideaal om talloze aspecten van een    
gezonde levensstijl te ondersteunen en 
te versterken. De aangenaam warme 
omgeving zorgt voor een ontspannen 
gevoel en de toevoeging die het biedt 
tijdens het sporten kan zorgen voor 
snelle en verbazingwekkende resultaten.

Infrarood is een uitstekende tool om   
jou werkwijze te ondersteunen en jou 
klanten te voorzien van consistente 
en blijvende resultaten. COCON stopt 
deze tool in een en modern jasje waar 
jij zonder zorgen onmiddelijk mee aan 
de slag kunt. Zo kunnen klanten bij jou 
terecht voor professionele begeleiding 
onder invloed van therapeutische infra-
roodwarmte.

8



een oog op revalidatie.

Ontspannen of bewegen onder invloed van therapeutische infrarood kan 
spier- en gewrichtspijnen verzachten. Op die manier is COCON de ideale 
partner om begeleiding te voorzien tijdens het revalidatieproces. Mensen 
die lange tijd niet gesport hebben, die kampen met reuma, fibromyalgie of 
andere gewrichtspijnen, die herstellen van een blessure, etc. hebben baat bij 
het trainen, ontspannen en revalideren in COCON. Zo wordt de cabine een 
effectieve meerwaarde bij uw therapie.
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SPORTIEF,
FIT
&
GEZOND

Gezondheid is een kostbaar goed. Wij bij  
COCON vinden dat werken aan gezondheid 
zorgeloos en toegankelijk moet zijn. Zodus 
bieden we een goed uitgedacht product aan 
dat gebruik maakt van nieuwe technologie 
en bewezen methodes om zo veel mogelijk 
aspecten van een gezonde levensstijl te com-
plementeren. We willen er namelijk voor zor-
gen dat zowel jij als jouw klanten zich oprecht 
beter voelen met COCON en alles wat de 
cabine te bieden heeft.
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TFM
Sporten en bewegen onder invloed van infraroodwarmte, ook 
gekend als TFM, is een uitstekende manier om zorgeloos af te 
slanken en om fit en gezond te worden en te blijven. Infrarood 
zorgt namelijk voor een verminderde opbouw van lactaat, waar-
door je langer en intensiever kan trainen. Daarnaast wordt ook 
de vetverbranding gestimuleerd. Samen met COCON kan je 
mensen begeleiden tijdens het afslanken, sportiever worden of 
hun ondersteunen bij een revalidatie.

Deze 45+ jaar oude, Zwitserse methode van sporten in een    
verwarmde ruimte gaat gepaard met consistente en blijvende  
resultaten op vlak van afslanken en fitheid. Doordat COCON 
uitsluitend werkt met breedspectrum, therapeutische infrarood, 
combineert het de voordelen van zowel infraroodtherapie als 
TFM. 

De gemiddelde temperatuur in COCON is ongeveer 32 graden. 
De TFM methode werkt bij een temperatuur van net onder de 30 
graden of warmer. COCON voorziet je dus keer op keer van de 
optimale omgeving voor alle workouts.

Thermo Fysische Methode

32
graden Celsius
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SPORTEN 
MET EEN 

MEERWAARDE

Sporten in de COCON cabine is hoofdzakelijk 
gericht op afslanken, wat in COCON een stuk mak-
kelijker gaat. Trainen onder invloed van therapeu-
tische infraroodgolven is namelijk een belangrijke 
stimulus voor de vetverbranding. Daarnaast zijn de 
oefeningen die men in de cabine uitvoert gericht 
op intensiteit en uithouding waardoor iedereen 
perfect kan werken naar een eigen, specifiek doel. 
COCON beschikt over een aantal verschillende of 
variabele weerstanden doorheen de cabine waar-
mee je tal van professioneel samengestelde oe-
feningen kan uitvoeren.

Als coach stel je programma’s samen, biedt je 
ondersteuning en help je mensen bij hun traject 
naar een gezonde en actieve levensstijl. COCON is 
geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, 
lichaamsbouw, ervaring, ... 

Met COCON werkt iedereen op zijn eigen tem-
po, zonder verplichtingen en enkel met goede 
vooruitzichten.
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PROFESSIONELE
BEGELEIDING.
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COCON Coach professional is een door ons ontwikkeld 
digitaal platform dat ondersteuning biedt bij het geb-
ruik van COCON, zowel aan klanten als aan therapeuten, 
coaches en trainers. Op dit platform vind je een hele reeks 
aan oefeningen en oefenprogramma’s met bijhorende 
uitleg (spiergroep, intensiteit, houding, ...) alsook foto’s en 
video’s die elke oefening demonstreren. COCON Coach 
geeft je ook de mogelijkheid om zelf programma’s samen 
te stellen naar de behoeften van jouw klanten. Zo heb je 
de optie om iedereen te voorzien van gepersonaliseerde, 
professionele begeleiding.
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De COCON Coach applicatie is te vinden op een tablet die       
standaard bij de COCON “pro” geleverd wordt. Via deze tablet 
heb je een duidelijk overzicht van het digitaal platform waarop 
jeoefeningen en programma’s kan bekijken, sorteren, bijhoud-
en en ook zelf samenstellen. Doordat elke COCON standaard          
uitgerust is met een tablet heeft zowel coach als klant steeds de 
professionele begeleiding bij de hand. Ervaren klanten kunnen 
via COCON Coach ook alleen komen trainen, aangezien het plat-
form voldoende duidelijke informatie biedt voor een gezonde                    
workout. Daarnaast kan je als coach gebruik maken van een  
overzichtelijk klantenbestand dat ieders vooruitgang en historiek 
kan opvolgen en bijhouden. 

HANDHELD 
PERSONAL
COACH



PRIJSOPGAVE
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Jouw professioneel instituut uitgerust met COCON’s hoogwaardige infrarood. 
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COCON “pro”

Standaard uitgerust met ;

Therapeutische infrarood met een vermogen tot 1250 W.

Sokkel afgewerkt in wit of zwart laminaat.

8 trainingsweerstanden met hand- en voetlussen in leder.

Extra ergonomische handvaten.

Matras in duurzame leatherlook hoes, zwart of wit.

2 comfortabele steunkussens in leatherlook zwart of wit.

Slimme schakelaar voor het bedienen van de cabine op afstand. *

Tablet met stijlvolle tablethouder.

3 maanden COCON Coach professional.

Basisopleiding. (zie p. 30 voor meer informatie)

Logo van jouw instituut op de voorzijde. (1 logo per 2 cabines)

Onderhoudsvriendelijk ontwerp.

Materialen en afwerkingen geschikt voor intens professioneel gebruik.

Gratis leveren en plaatsen binnen een straal van 100 km. **

* De slimme stekker is via een drukknop eenvoudig aan- en uit te schakelen. Voor de bediening op afstand is de “LSC Smart Connect” app en een 2,4 GHz Wifi verbinding vereist.
** Gerekend vanuit ons depot te Ingelmunster, West-Vlaanderen.
Levertermijn : 4 - 6 weken na bestelling.

€ 4.900 excl. BTW

vanaf:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

!  Prijzen zijn onder voorbehoud van te verwachten externe prijsverhogingen door 
toeleveranciers t.g.v. Covid-19 vanaf 15 oktober 2021.
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OPTIES
De COCON “pro” is standaard uitgerust 
met al het nodige voor professioneel 
en intens gebruik van de cabine. Deze 
is duurzaam, onderhoudsvriendelijk en 
uiterst kwalitatief. 

Naast de standaarduitrusting zijn er 
enkele opties waaruit je kan kiezen om 
COCON nog beter in jouw instituut te 
doen passen.
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!  Prijzen zijn onder voorbehoud van te verwachten externe prijsverhogingen door 
toeleveranciers t.g.v. Covid-19 vanaf 15 oktober 2021.
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Extra logo’s op de voorzijde.

Sokkel in zwart laminaat.

€ 185.-

€ 155.-

Plaats het logo van jouw instituut op meerdere 
cabines, verlicht door multicolor ledverlichting.

! Logo in de correcte bestandsvorm zelf aan te     
leveren.

Prijs gerekend per bijkomende cabine.

Sokkel afgewerkt in matzwart laminaat in de plaats 
van de standaard witte kleur.

excl. BTW

excl. BTW
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Verstelbaar weerstandsysteem.

nog niet beschikbaar.

Alternatief weerstandsysteem dat verstelbaar is 
via het COCON Coach trainingsplatform. Pas de 
weerstand aan voor elk programma, voor elke 
oefening of naar wens tijdens een workout.

! Enkel beschikbaar in combinatie met COCON 
Coach professional.

Infraroodbediening met dimfunctie.

€ 330.-

Stijlvolle infraroodbediening met dimfunctie wordt 
geinstalleerd vooraan de cabine.

Eenvoudig aan- en uitschakelen van de infra-
roodlampen. Mogelijkheid tot het dimmen van de 
lampen tussen de 20 en 100% van het maximum 
vermogen.

Enkel verkrijgbaar in het zwart.

excl. BTW
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SOFTWARE &
LICENTIES
COCON biedt een digitaal trainingsplatform aan met daarop een hele reeks 
aan programma’s en oefeningen maar ook yoga sessies, houdingen, pilates 
en meer. Voor professionelen komt daar een overzichtelijk klantenbestand 
bij met verschillende features om het contact tussen jou en je klanten te 
vereenvoudigen.

Elke COCON “pro” is standaard uitgerust met een tablet met daarop deze 
applicatie. Het volledige systeem alsook ondersteuning en updates vallen 
onder een maandelijkse licentiekost gekoppeld aan jouw geheel instituut.
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!  Prijzen zijn onder voorbehoud van te verwachten externe prijsverhogingen door 
toeleveranciers t.g.v. Covid-19 vanaf 15 oktober 2021.
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Prijs berekend op basis van het aantal sessies per maand;

van 1 t.e.m. 150 geregistreerde sessies :     **
van 150 t.e.m. 250 geregistreerde sessies :
vanaf 250 geregistreerde sessies :

Verhoogde tarieven worden aangerekend wanneer er meer sessies 
worden geregistreerd gedurende 3 opeenvolgende maanden. Het tarief 
wordt terug verlaagd wanneer er minder sessies worden geregistreerd 
gedurende 1 maand.

Bij de aankoop van een of meerdere COCON “pro” cabines ontvang
je 3 maand de COCON Coach professional licentie zonder extra
kost. Na deze drie maanden passen wij de standaard licentiekost
van €75 per maand toe.

€ 75.-
€ 115.-

€ 150.-

COCON Coach professional.
Professionele versie van de COCON Coach app 
met een uitgebreide selectie van oefeningen,  
programma’s, yoga sessies, en meer. Inclusief 
klantenbestand met de mogelijkheid om aange-
paste programma’s op te maken en deze aan de 
klant(en) toe te wijzen.

COCON Coach maakt het mogelijk om jouw insti-
tuut onbemand te laten functioneren.*

Nieuwe oefeningen en programma’s die worden 
toegevoegd ontvang je, met COCON Coach      
professional, gratis via updates.

excl. BTW

excl. BTW

excl. BTW

* Onbemande trainingen via het trainingsplatform genieten van een verlaagd BTW tarief (6%).
** Elk instituut begint aan een prijs van € 75.- per maand.
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Tablet.

Tablethouder.

€ 0.-

Nieuwe generatie Android  tablet uitgerust met 
de COCON Coach app.

Alle nodige software en applicaties om vlot met 
COCON aan de slag te kunnen worden op voor-
hand op de tablet geïnstalleerd zodat deze voor 
jou klaar staat bij de levering.

Gratis bij COCON “pro”.

Stijlvolle metalen tablethouder. Door de anti-slip 
toevoeging blijft de tablet steeds stabiel staan     
tijdens jouw workout.

Hoogwaardige inox houder, verplaatsbaar door-
heen de cabine naar wens.

Gratis bij COCON “pro”.

TM

excl. BTW

€ 0.- excl. BTW
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OPLEIDINGEN
Wij zorgen ervoor dat jij met zo veel mogelijk kennis en know-how aan de 
slag kunt met je COCON “pro” infraroodcabine.
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Basisopleiding.

€ 0.-

Opleiding gegeven bij levering van jouw COCON 
cabine of op afspraak na levering. 

Inhoud :

- Opleiding / uitleg over oefenen in de cabine. 
Ontvang tips over hoe klanten best oefeningen 
uitvoeren en hoe oefeningen en programma’s 
kunnen worden aangepast aan de noden en 
wensen van bepaalde klanten (rugklachten, pijn, 
gewrichtsproblemen, ...).
- Inleiding van het COCON Coach professional 
platform met uitleg over het aanmaken en aan-
passen van trainingsprogramma’s alsook het be-
heren van het ingebouwde klatenbestand.

Duur : ~1u30 - 2u in totaal. *

COCON Coach professional platform opleiding 
steeds op afspraak na levering.

excl. BTW
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Extra opleiding.

Andere opleidingen en diensten.

€ 45.- /uur

offerte op maat.

Verdere professionele uitleg over het gebruik van 
de COCON cabine en/of applicatie naar wens. Al 
jouw vragen worden door de correcte persoon 
beantwoord om ervoor te zorgen dat je zo vlot 
en zo professioneel mogelijk met jouw COCON 
kan werken.

Heb je nog verdere vragen over jouw studio en 
hoe je te werk kan gaan? Neem verder contact 
met ons op en wij kunnen je helpen met zaken 
zoals;
- Het financiele plaatje.
- Branding & design.
- Reclame, drukwerk en belettering.
- Social media.
- ...

excl. BTW
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PRIJSADVIES &
RENDABILITEIT
Adviesprijzen voor abonnementskosten en een algemene redebiliteitsberekening op 
basis van bestaande studio’s.
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De prijs van een COCON “pro” start aan €4.900 excl. BTW. Om je een idee te geven van de               
rendabiliteit schetsen wij graag voor jou een realistisch omzetbeeld gebaseerd op enkele goed 
lopende studio’s.

! Let op, de prijzen en uitkomsten in deze berekening dienen louter als advies beschouwd te worden 
en zijn geen garantie voor daadwerkelijke resultaten.

In deze berekening baseren wij ons op een adviesprijs van €13,75 per sessie in de COCON. In een 
abonnement van 20 sessies komt dit neer op een totaalprijs van €275. 

De abonnementsprijs die je vraagt kan afhangen van extra diensten en toestellen, beschikbaarheid 
van de cabines, voorzieningen binnen de studio (kleedkamers en/of douches), etc.

Een studio is gemiddeld gesloten op één voor- en één namiddag in de week alsook op zater- 
dagnamiddag en op zondag. Wij baseren ons op volgende openingsuren of een gelijkaardige      
variatie hiervan;

Afgerond is een studio doorgaans 40 uren per week open.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

8-12u
8-12u
8-12u
8-12u

8-12u
gesloten

INVESTERING

ADVIESPRIJZEN

OPENINGSUREN

16-21u
16-21u

16-21u
16-21u
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1 COCON
2 COCON’s
3      “
4      “
5      “
6      “
...

€1.600
€3.200
€4.800
€6.400
€8.000
€9.600
...

Rekening houdend met 2 klanten per uur per COCON kan men 80 sessies per week en per cabine 
voorzien. Op volledige dagen kan men 18 sessies per cabine begeleiden. 

Grof vertaalt zich dit naar volgende opbrengsten per week, per cabine. Dit alles rekening houdend 
met de voorvermelde adviesprijzen;

! Let op, vaste kosten zoals huur, elektriciteit, loon, etc. kunnen wij, omdat deze verschillend zijn voor 
iedereen, niet verrekenen in onze rendabiliteitsberekening.

Klanten komen gemiddeld 2 tot 3 keer per week. Uiteraard zijn bepaalde uren doorheen de week 
drukker dan andere, meerdere cabines zijn op deze piekuren een duidelijk voordeel.

De investering van €4.900 vraagt ongeveer 360 sessies aan €13,75 per sessie om terug gewonnen 
te worden. Of, met andere woorden, 18 abonnementen van 20 sessies per abonnement. Daarnaast 
vallen klanten alleen begeleid door het COCON Coach professional platform onder het verlaagde 
BTW-tarief van 6%.

RENDABILITEIT
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ORIUM LIFE
Wil je samen met jouw instituut deel uitmaken van een brand dat 
jou ondersteuning kan bieden bij het opstarten en uitbaten van 
een mooi succesverhaal? Ontdek wat onze partner, ORIUM jou 
te bieden heeft.
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ORIUM Life is een hele community die jou wil bijstaan in het opstarten en 
uitbaten van een succesvolle studio in verband met gezondheid, motivatie, 
positiviteit en voeding. ORIUM kan een mooi platform aanbieden dat jou deel 
laat uitmaken van een netwerk aan gemotiveerde klanten en professionele  
collega’s. Krijg toegang tot tal van features en aanbiedingen waaruit jij vrij kan 
kiezen om ORIUM Life zo goed mogelijk bij jou concept te doen passen.

www.orium.life

Join
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your health ,  your cabin

www.yourcocon.com  |  info@yourcocon.com


