






Pearl White Passion



Gepersonaliseerde luxe – De Luxura V
10

 

optimaliseert niet alleen gevestigde 

normen, maar reeds nieuwe standaarden 

op de markt voor staand bruinen. 

Met adembenemende elegantie, 

indrukwekkende nieuwe eigenschappen 

en klantgerichte techniek vormt de 

Luxura V
10

 het prachtige pronkstuk van de 

premiumklasse. Een bruiningsbelevenis 

van buitengewone kwaliteit voor iedere 

kenner waarvoor alleen het beste goed 

genoeg is.

Karakteristiek 
uiterlijk



Pearl White Romance



Zien en genieten. Het royale karakter van de Luxura V
10 

maakt 

indruk en verleidt tot dromen. Het unieke DecoLight zorgt voor 

een behaaglijk gevoel en zet de zonnedouche of zonnestudio 

in een stralend licht. De perfecte vormgeving van de deuren 

combineert design met kwaliteit en nodigt de gebruiker uit 

om naar binnen te gaan. Kom binnen en u beleeft een nieuwe 

dimensie als het om ontspanning gaat.

Een nieuwe dimensie



deco
LIGHT

Hij trekt de aandacht en hij oogt aantrekkelijk. 

De Luxura V
10

 is een hoogtepunt op het gebied van doordacht 

design. Zelfs voor wie veel waarde hecht aan een uiterst 

esthetische vormgeving. Op overtuigende wijze komt het unieke 

Decolight-concept tot uitdrukking: Boven aan de voorkant, in de 

handgreep en in de bodem. Daarmee wordt een extra dimensie 

van technische en kwalitatieve innovaties gedemonstreerd. 

Of het nu om Royal Red, Pearl White Cool, Pearl White Romance 

of Pearl White Passion gaat – in elke variant schittert de 

Luxura V
10

 in een anders getint licht en laat daarmee zien dat 

met de geweldige aantrekkingskracht van deze effecten licht 

een volkomen nieuwe betekenis kan krijgen.

Impressies 
van licht

Het aantrekkelijke verlichtings-
concept met de geïntegreerde 
decoratieve verlichting zorgt voor 
een extra gevoel van welbehagen 
tijdens het bruinen en verleent het 
apparaat ook als het stand-by staat, 
een aantrekkelijke uitstraling.



Impressies 
van licht

Pearl White Cool



Pearl White Passion



Kwaliteit zit hem in de details. De ergonomische 

vormgeving komt tot uitdrukking in de beide 

deuren, waarvan het exclusieve design niets 

te wensen overlaat. Ondanks hun afmetingen 

kunnen ze met behulp van de indrukwekkende 

handgreep met het grootste gemak gelijktijdig 

worden geopend en lijken ze zo licht als een 

veertje. Voor de gebruiker gaat een wereld vol 

luxe en geborgenheid open, die op het gebied 

van zorgvuldig afgewerkte vormgeving van 

het interieur zijn weerga niet kent. Beleef de 

onbegrensde vrijheid. Met de Luxura V
10

.

Raakpunten



Lift

XL

Lift

XL

Lift

XLc

Lift

SLi

SLi SLi

De juiste positie is van wezenlijk belang om bij het bruinen een optimaal 

resultaat te krijgen. Het is dan ook niet meer dan vanzelfsprekend dat Hapro 

optioneel voor de Luxura V
10

 als een van zijn hoogstandjes een lift aanbiedt. 

Deze brengt de gebruiker naar de optimale positie en zorgt voor een perfecte 

bruining, aangepast op lichaamslengte. Verder zorgen een antislipbodem 

en twee ergonomisch vormgegeven handgrepen voor een ontspannende 

bruiningsbelevenis. Zoek het hogerop en promoveer met de Luxura V
10

 naar 

de hoogste premiumklasse.

“Verheffende” extraatjes

Deze verheffende extra feature 
zorgt voor een optimale 
uv-bestraling omdat gebruikers 
met een klein of middelgroot 
postuur hiermee in de juiste 
positie worden gebracht. Op deze 
manier zijn zowel het gezicht als 
de voeten tijdens het bruinen 
perfect in positie.







SENSSENSSENSSENSSENSSENSSENSSENS

Luxe bruin worden met de Luxura V
10

. 

Naast de op twee niveaus instelbare 

lichaamskoeling beleeft de gebruiker dankzij het 

innovatieve Qsens-concept van de Luxura V
10

 een 

zinneprikkelende verkoeling. Er zijn immers niet 

minder dan vier Qsens-verstuivers ingebouwd, 

die optimaal in de zonnecabine zijn gepositioneerd; 

ze verkoelen de huid met een verfrissende 

waternevel en zorgen er op die manier voor dat 

de gebruiker niet alleen een volmaakte bruine teint, 

maar ook een geheel nieuwe bruiningservaring 

krijgt. Ongelooflijk? 

Neem dan maar eens de proef op de som.

Cool blijven

Verfrissing op volkomen natuurlijke 
wijze. Met tussenpozen wordt via 
speciale verstuivers een zeer fijne 
waternevel op het lichaam gesproeid.



SENSSENSSENSSENS

smasmasmarrrttt

SENSSENSSENSSENS

Je helemaal laten verwennen. De Luxura V
10

 is uitgerust 

met een hele reeks extra’s die de gebruiker tijdens het 

bruinen pas echt laten ontspannen. SoundAround en MyMP3 

garanderen nèt dat beetje extra individualiteit. Dankzij 

de twee geïntegreerde speakers en de subwoofer is men 

verzekerd van een pure soundsensation. SmartVoice geeft 

nuttige informatie voor de bediening van het apparaat en 

maakt op die manier, samen met de aromatische geuren 

van Xsens, de indruk van volmaaktheid van een uniek en 

aangenaam binnenklimaat compleet. Luxura V
10

: alles wat 

nodig is om volledig te kunnen ontspannen.

Alleen voor mij

Vier geïntegreerde 
luidsprekers aan het 
hoofd- en het voeteneinde 
plus een perfect 
weggewerkte subwoofer 
zorgen voor een 
driedimensionale 
akoestische belevenis.

Als aanvulling op 4 vrij 
te kiezen muziekkanalen 
van het SoundAround–
pakket kan de gebruiker 
hier zijn mp3-speler 
inpluggen om zijn eigen 
muziek beluisteren.

De gebruiker wordt begroet 
door een vriendelijke stem 
die hem de diverse functies 
uitlegt en aanvullende 
informatie biedt.

Wellness-bruinen voor 
alle zintuigen. Indien 
gewenst verstuift Xsens 
een subtiele geur (Citrus, 
Ocean of Exotic) in het 
interieur van de Luxura 
en zorgt daarmee voor 
een aangename sfeer in 
apparaat of cabine.



Royal Red





De grote veelzijdigheid aan varianten in de 

features van de Luxura V
10

 laat geen enkele wens 

onvervuld.

De versies met de 2 meter lange XL-buizen zorgen 

ervoor dat het hele lichaam optimaal bruin wordt. 

De varianten met XLc-buizen zijn bovendien 

uitgerust met geïntegreerde gezichtsbruiner en 

voegen aan het begrip bruinen een geheel nieuwe 

dimensie toe. De grootste efficiency wordt de 

zonaanbidder geboden door de Luxura V
10

 met de 

SLi-uitrusting. Deze pronkt met 2 x 2 hogedruk 

gezichtsbruiners voor het bruinen van het gezicht 

in de deuren. De zonnedouche wordt naar keuze 

uitgerust met het standaard SPS-filter in blauw 

of met het optionele HPS-spiegelfilter

(High Power System) voor een nog betere optiek, 

meer efficiency en een krachtigere directe 

pigmentering. Gewoonweg uniek dus.

Lichtpunten

High Power System: 
een speciale 
filter voor de SLi-
gezichtsbruiner, een 
grotere effectiviteit, 
directe pigmentering 
en visueel 
spiegeleffect.

De twee meter lange 
buizen in XL-formaat in 
het toestel garanderen 
dat het hele lichaam 
volledig bruin wordt.

*optioneel



Dit intelligente systeem regelt de 

stroomtoevoer naar de lampen en 

houdt het rendement gedurende de 

gehele levensduur van de lampen 

constant optimaal op het door de EU 

gemaximaliseerde niveau van 0,3 Watt/m2.

Als de zonnebank naderhand als tweedehands 

apparaat wordt geëxporteerd naar een land waar 

de norm van 0,3 Watt/m2 niet geldt, kan IP Control 

omgeprogrammeerd en ingesteld worden op de 

waarden die in het betreffende land zijn toegestaan. 

Een hogere inruil waarde is daarmee verzekerd. 

Dankzij IP Control kan het energieverbruik van 

de lampen met 25 procent worden verlaagd en 

wordt bovendien hun levensduur tot 1500 uur 

verlengd. Het resultaat: lagere bedrijfskosten.



CHIP Tuning
Intelligent Power Control



Het centrale luchtafvoersysteem aan de 

achterzijde is het bewijs van de flexibiliteit en 

het aanpassingsvermogen van de Luxura V
10

.

Afhankelijk van de omstandigheden in het 

interieur van de studio vindt de installatie van 

de afvoer plaats via de achterwand of het 

plafond. Luxura V
10

. Luxueuzer kan het niet.

Ventilatie
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50 XL 50 XL High  
Intensive

50 XL 
IP Control

50 XLc 50 XLc
High 
Intensive*

50 SLi 50 SLi High  
Intensive*

50 SLi
IP Control

Lampen 50 x 120 W 50 x 180 W 50 x IP 
Control

50 x 120 W 50 x 180 W 42 x 120 W
8 x 80 W

42 x 180 W
8 x 140 W

50 x IP 
Control

Gezichtsbruiner - - - geïntegreerd geïntegreerd 4 x 400 W 4 x 400 W 4 x 400 W

SPS - - - - - l l l

HPS - - - - -   

Oppervlak Metallic Metallic Metallic Metallic Metallic Metallic Metallic Metallic

Bodem-verlichting l l l l l l l l

DecoLight l l l l l l l l

Stand-by
binnen-verlichting

l l l l l l l l

2 synchroon 
openende deuren

l l l l l l l l

Digitale timerdsiplay l l l l l l l l

Interne timer l l l l l l l l

Aansluiting voor 
externe timer

l l l l l l l l

Regelbare lichaamskoeling l l l l l l l l

Lift systeem        

Qsens 4 verstuivers, 
gehele lichaam

       

Xsens        

Luidsprekers l l l l l l l l

SoundAround        

MyMP3        

SmartVoice        

Urenteller, niet resetbaar l l l l l l l l

Urenteller met 
resetfunctie

l l l l 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

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 6.8 kW 11.5 kW 11 kW 6.8 kW 11.5 kW 8.5 kW 13 kW 13.4 kW

Zekeringen 3 x 16A 3x 20A 3 x 16A 3 x 16A 3 x 20A 3 x 20A 3 x 25A 3 x 25A

Gewicht (excl. verpakking 
en kleedcabine)

600 kg 650 kg 500 kg 600 kg 650 kg 625 kg 675 kg 525 kg

Verkrijgbare kleuren:
Royal Red
Pearl White in de varianten: 
Passion, Romance, Cool

l  standaard   optioneel     * Intensive-variant met 180 W lampen, verlengde ontstekers 
     en 800 uur aanbevolen levensduur.

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



Een premium-product herken je vooral achter 

de schermen. Voor reiniging en onderhoud 

is er binnen in de Luxura V
10

 een gemakkelijk 

bereikbare servicedeur. Daarmee onderscheidt 

deze zonnecabine zich qua overzichtelijkheid 

en onderhoudsvriendelijkheid van alle andere 

modellen in dit segment. Ook het bijvullen van 

Xsens of Qsens gaat snel en gemakkelijk. 

Deze slimme oplossing zorgt ervoor dat een 

vervelend karweitje een simpele handeling wordt.

Service in een 
handomdraai





Optische hoogstandjes voor stijlvolle momenten. 

Het kleurenpalet van de Luxura V
10

 bekoort door zijn 

finesse en een verscheidenheid aan varianten, zoals 

bijvoorbeeld de Pearl White in niet minder 

dan drie Decolight-uitvoeringen of de 

oogverblindende Royal Red-uitvoering. Of de 

zonaanbidder nu kiest voor koele elegantie of voor 

tedere zinnelijkheid, één ding hoeft hij voortaan in 

ieder geval nooit meer te missen: het gevoel van 

welbehagen van een buitengewone kwaliteit. 

Dankzij de Luxura V
10

.

Kleur als factor

Pearl White
Romance

Pearl White
Passion

Pearl White
Cool

Royal Red
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