


Met de Luxura V5 wordt op imposante wijze

aangetoond waar een eersteklas zonne-

douche aan moet voldoen. Uiteraard moet

de kwaliteit eersteklas zijn. Dat spreekt voor

zich. Maar ook de prijs moet goed zijn. 

En de Luxura V5 heeft een ideale 

prijs-prestatieverhouding. Een eersteklas 

zonnedouche – echt een klasse apart.

Een klasse apart
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De standaarduitvoering van de Luxura V5

heeft alles wat u van een instapmodel

verwacht. En nog veel meer. 

Nu hoeft geen enkele zonnestudio het

meer zonder zonnedouche te stellen.

Een energiebesparende lamp wordt

gebruikt voor de binnenverlichting. 

U wilt uw energieverbruik natuurlijk 

binnen de perken houden. Dus u ziet 

het: Luxura V5 is een prima merk en

bovendien betaalbaar. Treed binnen!

Briljant en betaalbaar

Een optie die zeer de

moeite van het

luisteren waard is –

ingebouwde

luidsprekers.

Gewoon praktisch –

stevige en robuuste

handgreep.

Hoogwaardige materialen – 

eersteklas productie – mooi 

om te zien.
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De uitstekende productiekwaliteit van deze 

zonnedouche komt aan alle mogelijke wensen 

tegemoet. En de stijlvolle uitstraling draagt bij aan 

het gevoel van luxe. De deur bestaat uit twee delen 

en biedt – zonder veel ruimte in beslag te nemen -

gemakkelijk toegang.  Hetzelfde geldt voor de 

kleedcabine*, die qua vormgeving perfect 

aansluit op de vormen van de Luxura V5. 

Het ziet er goed uit voor u!

* Optioneel

Ziet er goed uit voor u
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Keer op keer bewijst Hapro dat kwaliteit 

tot in het kleinste detail doorgevoerd wordt.

Neem bijvoorbeeld de stevige en robuuste

handgreep. Of het duidelijke en 

gebruiksvriendelijke LCD-scherm met de

futuristische uitstraling. De gebruiker 

overziet in één oogopslag de hele situatie.

Alles binnen 

handbereik
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De 42 XL- of XLc-buizen in de Luxura V5 zorgen 

voor een fantastisch bruiningsresultaat. Alle lampen

hebben een lengte van 2 meter. U kunt kiezen tussen

de standaardlampen(XL) of XLc-lampen met extra

gezichtsbruining – beide lampentypen zijn 

verkrijgbaar in de versies Intensive en High Intensive.

U zult uw ogen uitkijken – zowel bij het zien van de

zonnedouche als van de bruiningsresultaten.

U kijkt uw ogen uit

Volmaakt gevormd: de optionele 
kleedcabine sluit naadloos aan op de 
perfect gevormde Luxura V5.
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SENSSENSSENSSENS

Met Xsens* kunt u tijdens het 

bruiningsproces genieten van de 

heerlijkste geuren. Deze worden via 

het ventilatiesysteem verspreid. 

Ook de afzonderlijk in te stellen 

ventilatoren zelf zijn het vermelden

waard – wat een ingenieuze oplossing!

Het belangrijkste verkoelende effect 

komt van boven, net als het geluid – 

luidsprekers* kunnen ingebouwd 

worden in de kap.

* Optioneel

En het ruikt nog

heerlijk ook

Een aangename geur wordt
via het ventilatiesysteem in
de zonnedouche verspreid.
Verkrijgbaar in de geuren:
Citrus, Exotic en Ocean.
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Sunrise orange

Starlight silver

Eternal blue

Mellow lime

De meeste onderhoudshandelingen aan 

de zonnedouche worden van binnenuit 

uitgevoerd. Om bij de elektrische onderdelen

te komen, hoeft u slechts het bedienings-

paneel in het midden te verwijderen. 

Als onderhoud gedaan moet worden, is de

acrylplaat met enkele eenvoudige 

handelingen te verwijderen. Het onderhoud

aan de Luxura V5 is eenvoudig. 

En zo hoort het ook.

Service van binnenuit

42 XL 42 XL Intensive 42 XLc 42 XLc Intensive

Lampen 42 x 120 W 42 x 180 W 42 x 120 W 42 x 180 W

Geïntegreerde gezichtsbruiner - - Geïntegreerd Geïntegreerd

Oppervlak Metallic effect Metallic effect Metallic effect Metallic effect

Binnenverlichting     

Regelbare lichaamskoeling: 1-2     

Digitale timerdisplay     

Aansluiting voor externe timer     

Interne timer     

Luidsprekers    

Xsens    

XL-Light 2 m technologie     

Kleedcabine    

Aansluiting 400 V-50 Hz
3~N/PE

400 V-50 Hz
3~N/PE

400 V-50 Hz
3~N/PE

400 V-50 Hz
3~N/PE

Urenteller     

Voeding ca. 5.1 kW ca. 7.9 kW ca. 5.1 kW ca. 7.9 kW

Zekeringen 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A

Gewicht (excl. verpakking) 215 kg 241 kg 215 kg 241 kg

 = Standaard,  = Optie   Wijzigingen in de specificaties voorbehouden.
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