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we like X10 ...



we like luxury
De Luxura X

10
 is zonder twijfel de absolute topklasse binnen de in-

drukwekkende X-lijn van Luxura zonnebanken. Het is de combina-

tie van modern design en krachtige bruiningsresultaten die een 

zeer bijzondere en luxe zonervaring levert in het topsegment.

De X
10

 heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht dankzij 

prachtige Ambient FlowLight lichtelementen. 

Naast de unieke uitstraling van de X
10

, is het design zo ont-

worpen dat de ruime zonnebank extra comfort biedt. Ook 

wanneer de hemel tijdens het zonnen gesloten is, is er alle 

ruimte om comfortabel te liggen en vrij te bewegen. 



SENSSENSSENSSENS

AirCoCrCAirC

AirCo, de Luxura airconditioning is gemakkelijk in te stellen in 

kracht om aan de temperatuurwens van iedere zonner te voldoen.

Smart cooling is een uniek koelsysteem dat slim en efficiënt 

reageert op de temperatuur van de zonnebank. Het start de 

sessie vrijwel geluidloos, waarbij extra comfort én de ideale ‘feel 

good’-temperatuur snel worden bereikt. Dankzij Smart cooling zijn 

de lampen bovendien sneller op de juiste temperatuur voor de op-

timale output van UV-licht. Dit geeft de beste bruiningsresultaten, 

maar ook het meest efficiënte lampgebruik.

ContourPlus, comfortabele en ergonomisch gevormde 

acrylplaat, die het hele lichaam goed ondersteunt tijdens het 

zonnen. Heerlijk ontspannen genieten! 

Het heldere bedieningspaneel geeft de gebruiker 

controle over de sessie om alles naar zijn of haar 

wens af te stellen. 

Door de centrale positionering in de hemel is het 

paneel makkelijk te bedienen, bijvoorbeeld om de heerlijke 

lichaamskoeling in sterkte te veranderen. De verschillende 

openingen over de lengte in de hemel zorgen dan precies voor 

dat verkoelende briesje en de perfecte temperatuur over het 

hele lichaam. 



we like it colourful
ambient

X
10

 laat je genieten van het kleurrijke Ambient FlowLight. Maar liefst vijftien 

programma’s voor prachtige kleureffecten die in elkaar overvloeien of dertig 

constante kleurtinten. Het geeft het hoogstaande design een onweerstaanbare 

aantrekkingskracht, iedere keer weer. Met recht een ‘eye-catcher’!



we like the perfect 
admoresphere



we like

choices
Bij de X

10
 is de keus aan u - meerdere keuzes in licht bijvoorbeeld. Selecteer uw beste optie 

uit diverse gezichtsbruiners en lampfilters.

SLi

Hoge druk gezichtsbruiner met halogeenlamp achter een uitgebalanceerd filter. 

De hogedruk lamp is horizontaal gepositioneerd met een slimme parabolische reflector. 

520 W (alleen een optie bij de X
10

)

SLi + (optioneel)

Hoge druk gezichtsbruiner met halogeenlamp achter een uitgebalanceerd filter.

De hogedruk lamp is verticaal gepositioneerd in een premium kwaliteitsreflector. 

De speciale behuizing heeft een verbluffende diamantreflectie voor optimale opbrengst. 

Voor variabele kracht kan het wattage van SLi en SLi+ 

aangepast worden.



       

De Luxura SLi technologie biedt ver-

schillende opties. Ontdek de bijzondere 

kwaliteiten en selecteer het optimale filter 

dat past bij de studiostrategie en voldoet aan 

de verwachtingen van de klant. 

SPS: Standard Power System 

BPS: Balanced Power System 

HPS: High Power System

Deze krachtige gezichtsbruiner geeft 

extra aandacht aan het gezicht. Het 

donkerblauwe filterglas laat effectieve UVA 

door met directe pigmentatie als resultaat.

Deze combinatie van lampen met spiegelend 

filterglas is speciaal ontworpen om de optimale 

balans tussen UVA en UVB te krijgen binnen 0,3 W/m2

normering. Om de huid extra te stimuleren en com-

fortabele warmte af te geven, laat BPS bovendien een 

kleine hoeveelheid infraroodlicht door. 

Een intens bruiningsresultaat is gegarandeerd met het HPS 

filter. Het filter is ontwikkeld om de meest effectieve com-

binatie van UVA, UVB en infrarood door te laten. Deze sterke 

combinatie geeft een diepe bruining en direct resultaat.



we like it refreshing 

and entertaining

SENSSENSSENSSENSSENSSENSSENSSENS

SENSSENSSENSSENS

SENS SENS SENS SENS

P L U S

smasmasmarrrttt

Met Qsens wordt een verkoelende waternevel over het gehele 

lichaam verspreid tijdens de zonnesessie. Zonliefhebbers 

kiezen zelf of ze genieten van de voorgeprogrammeerde 

interval-functie of handmatig de koele nevel voor verfrissing 

wensen. X
10

 heeft twee verstuivers, zorgvuldig gepositioneerd in 

de hemel om het algehele gevoel van wellness te vergroten. 

Met Xsens I selecteert de exploitant één van de drie geuren 

(Ocean, Blossom of Sandelwood). Lastig kiezen? Xsens III biedt 

alledrie de geuren en laat de keus aan de zonner, die de aroma’s 

snel en makkelijk kan selecteren en wisselen tijdens het zonnen. 

SoundAround Plus biedt vier externe audiokanalen die naar 

keuze van de studio kunnen worden aangesloten. Deze feature 

bevat tevens SmartVoice, My MP3, vier luidsprekers, een 

subwoofer, Bluetooth en SD kaarten voor twee extra interne 

muziekkanalen met relax- energieke of voorgeprogrammeerde 

muziek.

Met de feature SmartVoice begeleidt een vriendelijke stem de 

zonliefhebber door verschillende opties en functies van de 

zonnebank. SmartVoice is beschikbaar in verschillende talen. 

Dankzij het Luxura Bluetooth systeem kunnen zonliefhebbers 

draadloos eigen muziek streamen tijdens de zonnesessie. 

Met een smartphone of tablet kan eenvoudig verbinding 

gemaakt worden met de Bluetooth-zender van de zonnebank. 

Uniek aan dit systeem is de mogelijkheid om als exploitant zelf 

het nummer van de cabine of zonnebank én de toegangscode 

in te stellen, zodat de gebruiker snel en gemakkelijk de juiste 

verbinding kan maken. Ook handig: tijdens het streamen kan 

de zonliefhebber gewoon inkomende oproepen ontvangen. 

In dit geval klinkt er geen muziek meer uit de speakers en kan 

het gesprek alleen rechtstreeks via de mobiele telefoon gevoerd 

worden. Aan het eind van de zonnesessie wordt de Blue-

tooth-verbinding automatisch verbroken.



CHIP Tuning
Intelligent Power control creëert een grotere efficiency in energie

Deze intelligente toegevoegde software houdt controle over de stroomvoorziening 

van de lampen en zorgt dat de output van de lamp gedurende de gehele levens-

duur constant is. Het bewaakt de optimale (en door de EU aanbevolen) waardes 

binnen de 0,3 Watt/m2 en UV Type III. Wanneer de nationale wetgeving het toe-

staat, kunnen de lampen ook worden afgesteld op een hogere performance.

IP Control verlaagt het algehele energieverbruik van de lampen met 25% 

en vergroot bovendien de levensduur van de lampen tot wel 1500 branduren. 

Het resultaat: lagere kosten voor de ondernemer.

IP control is het unieke ‘Intelligent Power System’ van Luxura. 

Het is een zeer geavanceerde techniek met dynamische controle 

over de elektronische voorschakelapparatuur met een grotere 

efficiency in energie als resultaat. 



we like it

easy
Door met een eenvoudige beweging de bank op te 

tillen, bereikt het personeel snel en veilig alle onder-

delen die belangrijk zijn voor het onderhoud van de 

zonnebank. Op deze manier kunnen de Xsens cartridges 

of het Qsens reservoir makkelijk vervangen worden en 

het aircoreservoir snel worden geleegd.

De acrylplaten in de bank en de hemel kunnen eenvoudig 

worden geopend dankzij het Quick release systeem. 

Dit maakt het schoonmaken en onderhoud van de acryl-

platen en de lampen zeer eenvoudig. Het kan op deze manier 

snel en veilig door het personeel worden gedaan.

Quick release systeem in de bank



Er zijn drie opties voor luchtafvoer beschikbaar. Standaard wordt 

de lucht afgevoerd via een centraal punt aan de achterkant van 

de zonnebank, waarna het naar achteren of naar boven uit de ca-

bine wordt geleid. De tweede optie is de mooie Air Tower voor de 

afvoer van warme lucht. De derde mogelijkheid is een combinatie 

van de Air Tower met het slimme warm air return system (WRS) 

inclusief thermostaat. De status van het systeem kan te allen 

tijde afgelezen worden dankzij de indicator die in de Air Tower is 

gemonteerd. 

X
10

 met air exhaust tower inclusief het warm air return system (WRS)



Admoresphere
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Air exhaust tower system  
(optioneel verkrijgbaar met WRS)

Compact air exhaust tower system 





we like X7 ...



we like new

technology

X
7

BPS filterglas voor SLi creëert een optimale balans van UVA en UVB 

binnen de toegestane grenzen van 0,3 W/m2 en UV type III. Om de huid 

extra te stimuleren en comfortabele warmte af te geven, laat BPS bo-

vendien een kleine hoeveelheid infraroodlicht door. Deze zeer effectieve 

combinatie geeft direct zichtbaar resultaat.

U heeft de keuze uit verschillende versies met 38 of 42 bruiningslampen. 

400 W SLi gezichtsbruiner met halogeenlamp achter een kwaliteitsfilter,

eenvoudig in kracht aan te passen tijdens het zonnen.

SPr ‘spaghetti’ lampen, geplaatst tussen de lampen voor extra bruining van gezicht 

en decolleté. Zonnen bij een comfortabele temperatuur en een optimale mix tussen 

UVA en UVB binnen de 0,3 W/m2 norm. De lampen zijn in kracht aan te passen tijdens 

het zonnen.

Het HPS filter voor SLi is ontwikkeld om de meest efficiënte combinatie van UVA, UVB en 

infrarood door te laten. Deze sterke combinatie geeft een diepe bruining en direct resultaat.

De stijlvolle verschijning van de X
7
 is gecombineerd met absolute 

kwaliteit in techniek. Een compacte, maar zeer comfortabele zonne-

bank met indrukwekkende bruiningsresultaten!

Maak uw keus uit de vele optionele features die de topkwaliteit in 

zonnen benadrukken.



X
7
 SPr

X
7
 SLi

AirCoCrCAirC

AirCo

Als verfrissende feature combineert AirCo drie manieren om 

de meest comfortabele zontemperatuur te verkrijgen. De koele 

lucht uit de airconditioning wordt tussen de dubbele acrylplaat 

in de bank geblazen om het ligvlak en de lampen te koelen. 

Daarnaast blaast dit exclusieve systeem de airconditioning 

lucht via de body cooler aan het voeteneind als een comforta-

bel briesje over het zonnende lichaam. De aparte gezichtskoe-

ler blaast tot slot verfrissende airconditioning lucht over het 

gezicht en decolleté. De stand van de gezichtsventilator kan 

gemakkelijk van richting worden veranderd. Zowel de lichaams-

koeler als de gezichtskoeler zijn in acht stappen afzonderlijk 

van elkaar regelbaar. 

Met de optie IP Control wordt de output gedurende de levensduur van de lampen constant gehouden op de optimale 

(en door de EU aanbevolen) UV-output. IP Control verlaagt het algehele energieverbruik van de lampen met 25% en 

vergroot bovendien de levensduur van de lampen tot 1500 branduren. Het resultaat: lagere kosten voor u als onder-

nemer. Wanneer de nationale wetgeving het toestaat, kunnen de lampen eveneens worden afgesteld naar een hogere 

performance dan 0,3 W/m2 en UV-type III. 

Smart cooling

Dankzij Smart cooling start de zonne-

sessie vrijwel geluidloos waarbij het 

koelingsmechanisme slim reageert op 

de temperatuur van het zonneapparaat. 

De lampen bereiken sneller de meest 

ideale temperatuur voor optimale 

efficiency en geven daarmee de beste 

bruiningsresultaten. 
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X
7

ambient

Ambient FlowLight onderstreept met prach-

tig licht de stijlvolle belijning van de X
7
. Het 

licht is verwerkt in verschillende decoratieve 

elementen en geeft het design van deze 

kwalitatief hoogstaande zonnebank een 

onweerstaanbare aantrekkingskracht. 

Ambient FlowLight benadrukt stijlvol de Connect line, 

Centre line en Eyeliners.

15 kleurprogramma’s in een vloeiende beweging.

30 kiesbare constante kleuren welke eenvoudig naar 

wens gewisseld kunnen worden.





we like aroma

 

we like it cool

SENSSENSSENSSENSSENSSENSSENSSENS

SENSSENSSENSSENS

Met de Xsens III kunnen drie verschillende geuren 

worden verspreid tijdens het zonnen. De gebruiker 

kiest een geur aan het begin van de sessie, maar kan 

gemakkelijk switchen tijdens het zonnen. 

De overheerlijke geuren:

Ocean

Blossom

Sandelwood

Qsens verspreidt een subtiele waternevel over het 

lichaam en gezicht om de zonliefhebber af te koelen. 

Deze natuurlijke verfrissing komt indien gewenst (met 

intervallen) tijdens de zonnesessie en wordt gemakke-

lijk aan en uit gezet met een simpele aanraking van het 

bedieningspaneel. 



we like details

Ontdek het unieke full colour display! Een echte eye-catcher die 

de gebruiker met gemak door alle opties laat navigeren. 

Stijlvol en slim design, gebaseerd op intuïtief gebruik 

Smart touch menu met duidelijke iconen

Gemakkelijk de diverse features naar wens instellen

Praktisch: binnen handbereik aan de binnenkant van de hemel

Goed beschermd dankzij de acrylplaat 

Zeer helder - full colour display dat ook met een UV-beschermbril 

duidelijk leesbaar blijft 



we like

entertainment

SENS SENS SENS SENS

P L U S

smasmasmarrrttt

Het hoogwaardige geluidssysteem maakt van iedere zonnesessie op de 

Luxura X
7
 een verwensessie voor de oren. Met vier integrale luidsprekers en 

een subwoofer brengt Luxura middels vier muziekkanalen alle muziek tot leven.

Luisteren naar een eigen muzieklijst, een ingestelde radiozender of relaxte 

Luxura achtergrondmuziek, SoundAround Plus maakt het allemaal mogelijk!

Bovendien biedt deze feature naast vier externe kanalen, ook twee voorge-

programmeerde SD-kaarten met ontspannende en energieke muziek. Alle 

voorgeprogrammeerde muziek is rechtenvrij. U kunt als studio-eigenaar ook 

de SD kaart voor uw eigen muziekkeuze gebruiken. De gebruiker kan daar-

naast kiezen om eenvoudigweg zijn/haar eigen MP3-speler of smartphone

in te pluggen. Met de feature SmartVoice begeleidt een vriendelijke stem de 

zonliefhebber door verschillende opties en functies van de zonnebank. 

Ook My MP3 en SmartVoice zijn onderdeel van SoundAround Plus.

Tevens biedt het Luxura Bluetooth systeem als onderdeel van SoundAround 

Plus de mogelijkheid om via een draadloze verbinding eigen muziek met 

een smartphone of tablet te streamen. Hierbij is het voor de eigenaar zelfs 

mogelijk om het nummer van de cabine of zonnebank en de toegangscode 

in te stellen. Tijdens het streamen kan de zonliefhebber gewoon inkomende 

oproepen ontvangen en beantwoorden. Na de sessie wordt de Bluetooth-

verbinding automatisch verbroken. 



good service

  

 

  

 

we like
Luchtafvoer

Luxura X
7
 heeft standaard twee luchtafvoeren. Als optie is het 

mogelijk om de twee pijpen met een t-stuk te combineren tot 

één luchtafvoerkanaal. Met de aanvullende air exhaust afwer-

king zijn de luchtafvoerpijpen elegant aan het zicht onttrokken. 

Dankzij Luxura’s innovatieve technische oplossingen, is het 

voor iedere medewerker mogelijk om de schoonmaakhandelin-

gen die nodig zijn snel uit te voeren en eenvoudig onderhoud

toe te passen.

Beide acrylplaten (bank en hemel) worden zeer gemakkelijk 

geopend, hetgeen het schoonmaken van de acrylplaten en 

het vervangen van lampen zeer makkelijk maakt 

Het omhoog te brengen paneel aan de voorkant geeft direct 

toegang tot alle onderdelen voor klein onderhoud

Makkelijk de Xsens cartridges en het Qsens reservoir vervangen

Eenvoudig en snel het aircoreservoir legen

Efficiënt en snel het stoffilter schoonmaken en vervangen





we like 
X5 ...



we like talents
De Luxura X

5
 met het vooruitstrevende design zet een 

duidelijke eerste stap naar premium zonnen in dit product-

segment. Deze zonnebank heeft een brede lijst features die 

standaard zijn. De toevoeging van optionele features, laat 

deze zonnebank uitgroeien tot absolute topklasse. 

Kies bijvoorbeeld voor: 

Het luxe paneel aan de voorzijde met logo en Ambient 

FlowLight voor prachtige kleureneffecten 

Het optionele ContourPlus: de ergonomisch gevormde 

acrylplaat die het lichaam van de zonliefhebber goed 

ondersteunt voor een zeer comfortabele bruiningssessie

X
5
 luxe paneel aan de voorzijde met logo inclusief Ambient FlowLight en ContourPlus



ambient

SENSSENSSENSSENS

X
5
 luxe paneel aan de voorzijde met logo inclusief Ambient FlowLight en ContourPlus, SLi 



unique
  

   

  

  

  

  

  

in its class
AirCoCrCAirC

SENS SENS SENS SENS

P L U S

SENSSENSSENSSENSSENSSENSSENSSENS SENSSENSSENSSENS

smasmasmarrrttt

Stijlvolle kleurendisplay met intuïtief gebruiksgemak 

en Smart touch bediening.

Smart cooling systeem.

SoundAround Plus, inclusief My MP3 bieden de zon-

liefhebber de mogelijkheid om te luisteren 

naar muziekkanalen of een persoonlijke muzieklijst.

Optioneel:

Xsens met één geur of drie verschillende 

geuren welke de gebruiker kan wisselen 

tijdens de sessie.

Qsens sprayt (met interval) een verfrissende 

waternevel over het lichaam tijdens het zonnen 

SmartVoice: een vriendelijke stem begeleidt de zon-

liefhebber door de verschillende opties in het menu.

Als onderdeel van SoundAround Plus 

zorgt het Luxura Bluetooth systeem voor 

een snelle draadloze verbinding om eigen muziek 

met een smartphone of tablet te kunnen streamen 

in de zonnebank. Uniek aan dit systeem is de 

mogelijkheid om als exploitant zelf de naam 

van de Bluetooth-zender én de toegangscode 

in te stellen.

AirCo airconditioning staat garant voor de prettige 

omgevingstemperatuur tijdens het zonnen.  

Een heerlijk briesje koelt subtiel lichaam en gezicht.



X
5
 Basic



we like good service
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BPS/HPS

Crystal White

Luxura X
5
 staat voor gebruikersgemak als het gaat om service 

en onderhoud, hetgeen iedere medewerker kan uitvoeren. 

Eenvoudig lampen en gezichtsbruiners vervangen

Eenvoudig schoonmaken

Eenvoudig de Xsens cartridges vervangen en Qsens reservoir bijvullen

Eenvoudig het aircoreservoir legen

Eenvoudig stoffilters schoonmaken en vervangen

Standaard paneel aan de 
voorzijde

Luxe paneel aan de voor-
zijde met logo en Ambient 
FlowLight

Connect line:  
Het Ambient FlowLight 
element dat de bank en 
de hemel visueel met 
elkaar verbindt

Centre line: 
Een Ambient FlowLight 
element dat het midden 
van de hemel accentueert





we like X3 ...



we like a solid base

ambient

Luxura X
3
 staat synoniem voor ‘comfortabel gemak’. 

Dit sterke en all-round bruiningstalent staat aan het begin 

van de brede Luxura productlijn. X
3
 heeft een fris, compact 

en modern design dat in verschillende trendkleuren lever-

baar is. 

Pearl White

Fuchsia Pink

Upgrade de Luxura X
3
 naar wens met ‘Connecting shield’ 

om een meer luxe uitstraling aan de zonnebank te geven. 

Of kies voor de optionele ‘Connecting shield plus’ inclusief 

het kleurrijke Ambient FlowLight, My MP3 en SoundBox 

om van het zonnen een muzikaal feest te maken. 

Alle features kunnen door de zonliefhebber zelf (voor en 

tijdens het zonnen) worden aangepast dankzij het gebruiks-

vriendelijke bedieningspaneel. 

X
3
 Fuchsia Pink met Connecting Shield Plus



De Luxura X
3
 is standaard uitgerust met EcoPower. 

Een elektronische ballast optimaliseert daarbij niet 

alleen de configuratie van de lampen, maar levert 

ook een energiebesparing van circa 25% op.

Kies voor 30 SLi, 30 SPr, 32 SLi of 32 SLi Intensive. 

Afhankelijk van uw keuze variëren de gezichtsbrui-

ners van één tot drie 400 Watt lampen. 

De SPr-variant heeft 9 x 25 W ‘spaghetti’ lampen. 

XL Light, 2-meter XL lampen. Vergroot 

het zonoppervlak tot een maximum 

voor een perfecte bruining van top tot 

teen, ongeacht de lichaamslengte.

X
3
 Fuchsia Pink met Connecting shield plus, SLi

X
3
 Pearl White met Connecting shield plus, SPr



we like ideas
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Deco caps
‘Deco caps‘ behoren tot de 
standaarduitvoering van 
de Luxura X

3
.

Connecting shield plus
Deze versie biedt een hoog-
waardig en decoratief paneel 
met lichtelementen erachter. 
Zowel Ambient FlowLight als 
My MP3 en SoundBox zijn bij 
deze versie geïntegreerd.

Connecting shield
Zorgt dankzij een zilverkleurig 
paneel voor het optisch afsluiten 
van de ruimte tussen het bed en 
de hemel.

De standaard bodycooler 

aan het voeteneinde 

zorgt voor een prettige 

temperatuur tijdens het 

bruinen

Optioneel central air 

extraction, top

”Easy clean” click-  

profile bank

Easy clean click-profile maakt onderhoud zeer eenvoudig: 

lampen en filters zijn makkelijk bereikbaar voor een snelle 

manier van schoonmaken en lampen wissel.

De Luxura X
3
 biedt keuze uit 3 mogelijkheden voor een 

decoratieve verbinding tussen de hemel en de bank.







AirCoCrCAirC
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Het Luxura airconditioning 
systeem garandeert een pret-
tige temperatuur tijdens de 
zonnesessie, terwijl de zon-
liefhebber comfortabel op de 
ergonomisch gevormde acryl-
plaat ligt. 

Qsens is natuurlijk verfrissend. 
Een fijne waternevel wordt 
indien gewenst op intervalba-
sis over het lichaam verspreid 
voor sensationele verkoeling. 

Een subtiel aroma wordt 
verspreid in de zonnebank 
voor een overheerlijk geu-
rende sfeer. De inspirerende 
geuren Ocean, Blossom en 
Sandelwood zorgen voor een 
extra dimensie. Kies voor 
Xsens I, met één geur voor uw 
Luxura of Xsens III met drie 
geuren. Wellness voor alle zin-
tuigen tijdens het zonnen!

De Intelligent Power Control 
technologie garandeert, gedu-
rende de gehele levensduur 
van de lampen, een optimale 
0,3 W/m2 output, zoals 
voorgeschreven binnen de 
Europese Unie. Met IP Control 
wordt de levensduur van de 
lampen verlengd tot wel 1500 
branduren en het energiever-
bruik verlaagt tot 25%!

Dankzij het slimme Bluetooth 
systeem kunnen zonliefheb-
bers gemakkelijk hun eigen 
smartphone of kleine tablet 
verbinden met het audio-
systeem voor een geweldige 
geluidservaring. zo kan ieder-
een van persoonlijke muziek 
genieten tijdens het zonnen 
- zonder kabeltjes.inbegrepen 
zijn.

Sound Around Plus inclu-
sief My MP3, SmartVoice, 
Bluetooth, 4 externe muziek-
kanalen, 4 luidsprekers en een 
subwoofer. Tevens bevat deze 
feature voorgeprogrammeerde 
SD kaarten voor twee extra 
interne muziekkanalen met 
ontspannende, energieke of 
eigen voorgeprogrammeerde 
muziek. 

Aanvullend op de vier optio-
nele muziekzenders van het 
SoundAround pakket, plugt 
de zonliefhebber eenvoudig 
zijn eigen MP3-speler of smart 
phone in voor een persoonlijke 
muziekselectie.

Een vriendelijke stem bege-
leidt de gebruiker door de 
verschillende opties en func-
ties van de zonnebank die van 
iedere bruiningssessie een 
echte minivakantie maken! 

Deze gezichtsbruiner met 
enkelvoudige fitting heeft 
een speciaal ontwikkelde 
bruiningsreflector die eer-
steklas bruiningsresultaten 
garandeert! Alleen verkrijg-
baar voor X

10
.

High Power System: 
een speciaal filter voor de SLi 
gezichtsbruiner. Voor meer 
effectiviteit, directe pigmenta-
tie en onmiddellijk zichtbaar 
resultaat.

Balanced Power System: een 
speciaal filter voor de SLi 
gezichtsbruiner. Het filter 
geeft meer efficiency, directe 
pigmentatie en een direct 
zichtbaar resultaat. BPS is 
speciaal ontwikkeld voor 
UV-type III en de geldende 0,3 
norm.

De extra lange lampen met 
een lengte van 2 meter 
garanderen een gelijkmatige 
bruining van top tot teen, 
ongeacht de lengte van de 
zonliefhebber. 

De subtiele overgang van 
prachtige, eindeloze kleuren 
geven de bruiningscabine en 
de zonnebank een extra sfeer 
van luxe en wellness.

De geïntegreerde elektroni-
sche ballast verzekert een 
energiebesparing van ten min-
ste 25% (alleen verkrijgbaar 
voor X

3
).

Voel het comfort van de ergo-
nomisch gevormde acrylplaat, 
die het gehele lichaam goed 
ondersteunt tijdens het zon-
nen.





VDL Hapro bv, P.O. Box 73, 4420 AC Kapelle, The Netherlands

www.vdlhapro.com/luxura

like us

www.facebook.com/Luxura

Zonnige zekerheid
Met uw keus voor Luxura zonnebanken, kiest u voor zekerheid. 
Alle apparaten voldoen aan de strengste regels op het gebied 
van veiligheid en hebben het CE keurmerk. Daarnaast zijn de    
apparaten zorgvuldig ontwikkeld volgens de nieuwste normen 
voor bruiningslampen. Zo bent u gegarandeerd van een verant-
woorde zonnesessie!

VDL Hapro bv, Postbus 73, 4420 AC Kapelle ©
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