


Mooi, mooier, V
7
 – het nieuwe 

productconcept van de Luxura V
7
 verlegt 

de grenzen in de premiumklasse van de 

zonnedouches. Met intelligente details, 

nieuwe features, klantgerichte technologie 

en een indrukwekkend design bezet de 

Luxura V
7
 een compleet nieuw segment in 

de bruiningsmarkt. Maar niet alleen qua 

uiterlijk is de nieuwe Luxura V
7
 een echte 

kampioen. Ook techniek en performance 

weten te overtuigen. Zonnedouches met 

iets extra – dat belooft de Luxura V
7
 van de 

nieuwe generatie.

Liefde op het 

eerste gezicht





deco
LIGHT

Blikken vangen en vasthouden – Wensen 

oproepen en vervullen. Het unieke DecoLight-

concept van de Luxura V
7
 combineert schoonheid 

en techniek en presenteert zonnedouche en 

zonnestudio in een betoverende, stralende glans. 

De dubbele deuren met hun verlichte handgrepen 

zijn gewoon futuristisch! De aantrekkingskracht 

van de lichteffecten wordt binnenin met perfect 

geplaatst DecoLight in de hemel voortgezet en 

zorgt bovendien voor een behaaglijke sfeer in 

de nieuwe Luxura V
7
. Om het energieverbruik 

te verminderen, kan het DecoLight ook worden 

uitgeschakeld.

Aantrekkingskracht

Het aansprekende 
verlichtingsconcept met 
geïntegreerd DecoLight zorgt 
tijdens het bruinen voor extra 
welbevinden en geeft het 
toestel ook in stand-by modus 
een aantrekkelijke uitstraling.



 





Presentatie

De nieuwe Luxura V
7
 is een echte 

entertainer. De bodem – we kunnen 

ook zeggen: het toneel voor de 

zonaanbidders – is door Hapro enkele 

centimeters verhoogd. Dit biedt het 

verheffende voordeel dat er letterlijk 

van top tot teen gebruind wordt. In 

de Luxura V
7
 kunt u genieten van 

prachtige muziek. De geïntegreerde 

luidsprekers zorgen voor echte 

ontspanning en zo biedt het bruinen 

ook akoestisch heerlijk relaxte 

momenten.  





Het innovatieve concept van de Luxura V
7
 

biedt niet alleen de instap in een buitengewone 

bruiningservaring, maar ook in een unieke 

ruimtelijke dimensie. Deze zonnedouche beschikt 

over een bijzonder vleugeldeurensystemen 

met optimaal gebruik van de ruimte. De beide 

deuren nodigen uit voor een zonnedouche met 

event-karakter en de verlichte handgrepen 

onderstrepen het topdesign van de Luxura V
7
. 

Maximale efficiëntie bereikt u naar wens met 

de volledig te integreren cabine, waarmee u een 

complete stand alone-oplossing creëert. 

De nieuwe Luxura V
7
 – een uitgekiend concept!

Bevleugeld design



* optioneel leverbaar

SENSSENSSENSSENS

Zonsopgang

Overzichtelijk en eenvoudig – bij het digitale display 

van de Luxura V7 hoeft u niet te raden wat elke toets 

zou kunnen betekenen. De bediening met een druk van 

uw vinger biedt directe controle over alle afzonderlijke 

instellingsmogelijkheden. De gebruiker kan vrij beschikken 

over alle opties voor een individuele bruiningservaring. 

Digitale timer-aanduiding, 2-traps reguleerbare 

lichaamskoeling, Xsens aromatisering* – de klant regelt 

alles zelf.  

Xsens
Via het ventilatiesysteem 
komen aangename geuren 
binnengedreven. Kies uit de 
geuren “Citrus”, “Exotic” of 
“Ocean”.





Röhren



Het nieuwe lichtconcept van de Luxura V
7
 biedt 48 

buizen voor een eersteklas bruining. De 2 meter lange 

XL- c.q. XLc-buizen – voor perfecte UVB-bruining in 

het gezicht – verwennen de studiobezoeker volgens 

alle regels van de Luxura-kunst en garanderen een 

gelijkmatig intensieve bruining over de gehele lengte 

van het lichaam. Voor een aangenaam binnenklimaat 

zorgt de centraal geplaatste ventilator die voor een 

weldadige luchtcirculatie zorgt. De in twee trappen 

regelbare lichaamskoeling zorgt voor een vleugje 

caribic feeling. Bij de Luxura V
7
 blijkt opnieuw wat 

kenners allang weten te waarderen: Luxura werpt een 

goed licht op de zonnegasten.

Ware grootte

2 meter-lampen 
in XL-formaat 
voor een 
perfecte bruining.



SENSSENSSENSSENS

Aangenaam en betoverend – het 

sensationele ventilatiesysteem van de 

Luxura V7 garandeert een weldadige 

luchtcirculatie tijdens het zonnen. Met de 

in twee trappen instelbare lichaamskoeling 

is de nieuwe Luxura V7 voor bijna elke 

omgevingstemperatuur en elk warmtegevoel 

individueel regelbaar. Betoverend 

aromatiseert Xsens* de omgevingslucht 

en zorgt voor een aangenaam klimaat in 

machine en cabine. De drie geuren „Citrus“, 

„Exotic“ of „Ocean“ voeren u mee naar verre 

droomwerelden en een wellness-trip voor alle 

zintuigen staat niets meer in de weg.

Zonnegeur

Xsens
Via het ventilatiesysteem 
komen aangename geuren 
binnengedreven. Kies 
uit de geuren “Citrus”, 
“Exotic” of “Ocean”.

* optioneel leverbaar







Deep Yellow

Eternal Blue

Mellow Lime

Pearl White 
Glamour Edition 
tegen meerprijs

Pearl White 

De Luxura V
7
 heeft voor elk wat wils. De 

fantastische kleurenselectie loopt uiteen van 

Deep Yellow via Eternal Blue tot Mellow Lime. 

De indrukwekkende variant in Pearl White 

overtuigt met blauw led-Decolight in 

Duolight-effect. En de betoverende Glamour-

Edition in Pearl White met indrukwekkende 

chroomelementen en fonkelende stras-steentjes 

zorgt voor optische Highlights ook voor wie altijd 

net iets meer wil. Dat is echte klasse! 

Lust voor het oog



Zelden nodig – en toch is de Luxura V
7
 

bijzonder servicevriendelijk. 

Deze zorgt met een onderhoudsopening 

in het binnenste van de zonnedouche 

ervoor dat alle noodzakelijke 

onderhoudswerkzaamheden eenvoudig 

kunnen worden uitgevoerd. Gewoon de 

deur openen en zowel het vervangen van 

buizen als het reinigen van acryl enz. zijn 

met een paar handelingen zo geregeld. 

De technische componenten zijn 

overzichtelijk en eenvoudig toegankelijk 

gerangschikt. Een grondige reiniging is 

kinderspel. Klaar in een handomdraai!

Toegankelijk



48 XL 48 XL 
High Intensive

48 XLc 48 XLc 
High Intensive

Oppervlak Metallic Metallic Metallic Metallic

Vloerverlichting l l l l

Lampen 48 x 120 W 48 x 180 W 48 x 120 W 48 x 180 W

Gezichtsbruiner - - Geïntegreerd Geïntegreerd

Regelbare 
lichaamskoeling 0-1-2

l l l l

Digitale timerdisplay l l l l

Aansluiting voor 
externe timer

l l l l

Luidsprekers l l l l

Xsens ° ° ° °

Kleedcabine ° ° ° °

Urenteller l l l l

Aansluiting 400  V/3N~PE/50 Hz 400  V/3N~PE/50 Hz 400  V/3N~PE/50 Hz 400  V/3N~PE/50 Hz

Voeding ca. 6.1 kW ca. 9.6 kW ca. 6.1 kW ca. 9.6 kW

Zekeringen 3 x 16A 3 x 20A 3 x 16A 3 x 20A

Gewicht 
(excl. Verpakking 
en kleedcabine)

220 kg 249 kg 220 kg 249 kg

l  standaard        ° optioneel

Technische wijzigingen voorbehouden.
Afgebeelde modellen zijn in sommige gevallen voorzien van optionele accessoires.
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