RÖR
Antal 100W rör
Antal 120W rör

14

Antal 160W rör

18

Antal 180W rör
Antal 25W rör
Antal HP lampor 400W

3

Fläktar
Kroppsfläktar

S

Elektronisk efterkylning

S

Frånluftsåtervinning

T

Utbytbara dammfilter

-----------

Frånluftsystemets kapacitet (m3/h)

700

Allmänt
Extra säkerhetstimer

S

Mynt/Kort/Polettanslutning

S

Dekorbelysning

S

El / Effekt
Spänning (Anslutningsdon)
Säkring (Amp)

400V/3N-/50Hz
3 x 10

Effekt (Watt)

4,7

Mått i cm
Total längd

229

Total Bredd

125

Bredd uppfälld

121

Bredd inkl frånluftsystem

155

Total höjd nerfälld

115

Total höjd Uppfälld

136

Med sin kupade överdel når
Luxura 3 ECO´s solstrålar hela
kroppen för en jämn solfärg utan
att lämna vita ränder längs
sidorna.
Luxura X3 ECO manövreras
enkelt med den ergonomiskt
utformade panelen med alla
solariets funktioner
lättåtkomliga. Därför behöver du
bara göra ett par enkla tryck för
att reglera kropps och
ansiktsfläktarna, högtalarna,
MP3 eller för att aktivera
ansiktslamporna.
Luxura – konceptet erbjuder en
hög grad av komfort, och inte
bara för soldyrkaren.
Underhållspersonalen kommer
också att uppskatta hur snabbt
de får jobbet gjort. Till exempel
klickmekanismen för borttagning
av liggunderlaget gör att det
regelbundna underhållet går
lekande lätt. Underlaget tas bort
i en handvändning och klickas
sedan lika lätt på plats igen.
Solariets högeffektiva
fläktsystem kopplas enkelt ihop
med eventuellt frånluftsystem
vilket ger optimal
arbetstemperatur och behaglig
solning

Extra
Q-sens (vattenånga)

-----------

X-sens (aromadoft)

-----------

Smart Voice (röstvägledning)

-----------

Ljudsystem med MP3 koppling

S

S = Standard T = Tillval //
Alla mått på solariet är exakta.
Extra utrymme behövs för drift och service.

Uvasol AB
Box 292, 581 02 Linöping
013-35 70 90
www.uvasol.se
info@uvasol.se

Kvalitet som syns
Ytterpanelernas briljans utstrålar en futuristisk
känsla och high – tech.
Med sitt designspråk tilltalar Luxura X3 alla
kvalitetsmedvetna kunder. Varje detalj andas
kvalitet och genomtänkt formgivning

Min plats i solen
Njut av ett överflöd av solsken närhelst du önskar. Kom till den luxuösa värld som heter Luxura.
Upplev skillnaden. Vår X3 kommer att uppfylla dina professionella önskemål.
Luxura X3 förstklassig design för förstklassig solbränna. Din egen privata plats i solen.
Luxura X3 är inte bara perfekt för den dedikerade solstudion utan även rätt för skönhets och
frisörsalongen, i simhallen eller hos fysioterapeuten.

Luxura X3 är utrustad med
elektroniska drosslar, vilket
innebär 25 % lägre
energiförbrukning än
jämförande solarium.
Ytterligare en fördel med
denna nya teknik, är
att lysrören får en direktstart
som innebär att rätt
temperatur alstras direkt. I
och med detta
går solariet på full effekt från
första sekunden. Andra
fördelar är mindre vikt samt
lägre värmeutveckling.

Ansiktsenheten med 3
stycken 400W kraftfulla HP
lampor för skonsam
ansiktsförstärkning, kan
aktiveras separat.
Håll huvudet kallt! Med den
reglerbara ansiktsfläkten är
komforten alltid till hands
(tillval).

Vad sägs om lite mer komfort?
Den mänskliga kroppen har en naturligt kurvig profil.
Det är med denna profil i åtanke som underdelens yta
fått sin ergonomiska utformning. När du en gång
upplevt den skönt skålade liggskivan vill du inte vara
utan den.

