






The first impression.





Stilistische vormen die elke beschrijving overtreffen. De Luxura X
10

 is een visueel 

kunstwerk. Het blinkende chroom, het acryl en de lak plaatsen de accenten met hun 

glanzende oppervlakken in de schijnwerpers.

En waar het licht liefkozend over de expressievolle belijning van de Pearl White strijkt, 

brengt de paarlen gloed, met nuances van champagne tot witgoud, deze indrukwekkende 

verschijning tot leven.

Schoonheid, glans, elegantie.



Pearl White



Arctic Blue



Zelfverzekerd en cool. De Arctic Blue is het summum van tijdloze 

elegantie en krachtig design. De sensationele lijnen en de karakteristieke, 

zuivere vormen zorgen voor een onweerstaanbare verschijning.

Er is geen twijfel mogelijk. Dit is succes in zijn zuiverste vorm.

Onweerstaanbare
verschijning.



Met Chrystal White sluit de Luxura X
10

 perfect aan 

op de nieuwste trends in lifestyle- en wellness 

producten van deze tijd. 

Een charmante verschijning die op alle fronten 

grote aantrekkingskracht bezit. Pure verleiding!

Pure verleiding.



Crystal White



Get in touch.







Met de Luxura X
10

 kunnen ogen voelen. Zelfs in stand-by modus 

roert de X
10

 zich. De koepelvormige hemel schittert bij het kleurrijke 

DecoLight dat wellustig uit de bruiningstunnel stroomt en over de 

harmonisch gevormde instaplijst van deze eersteklas zonnebank valt. 

Een aura van pure luxe omhult de X
10

 en trekt de toeschouwer naar 

zich toe.

Als ogen zich beroeren…





SENSSENSSENSSENS

Het lichaam vormt de mooiste uitdaging. Bereid u

maar voor op het eerste lichaamscontact met de X
10

. 

De gewelfde instaplijst nodigt uit om u langzaam op het 

voorgevormde ligvlak neer te vleien. De hoogwaardige 

acrylplaat leest elke vorm van uw lichaam. Dankzij 

ContourPlus, het ergonomisch gevormde ligvlak, staat 

u een ontspannen bruiningssessie te wachten.

Ziel en lichaam 
worden geraakt.

Ervaar het comfort van een ergonomisch 
gevormd ligvlak dat de vormen van uw 
lichaam volgt.



Activate.





SENSSENSSENSSENSSENSSENSSENSSENS

Het Luxura klimaatsysteem verzekert u 
van een aangename temperatuur op het 
ergonomisch gevormde ligoppervlak.
Een aangenaam koel briesje – dat op
verschillende niveaus kan worden aangepast –
streelt lichaam en gezicht.

Natuurlijke verfrissing. Een heerlijke, fijne 
waternevel wordt in intervallen over het 
lichaam gesprayd. Als een fijne mist aan 
zee, terwijl je op het warme zand van de 
zon geniet.

Optimaal gebruiksgemak dankzij het innovatieve display. Zelfs 

voor nieuwkomers is het instellen van de Luxura X
10

 kinderspel. De 

menustructuur en de keuzeopties zijn intuïtief en logisch weergegeven 

waardoor de technische systemen eenvoudig bestuurd kunnen worden. 

Een goed – en gemakkelijk – begin van de bruiningssessie.

Voor instelbare functies zoals lichaamskoeling, gezichts-
koeling, geluidsvolume en gezichtsbruiner kan de intensiteit 
door middel van de + en - toetsen worden ingesteld.

Lichaamskoeling  De verkoelende luchtstroom over het lichaam 
kan door middel van deze knoppen worden 
geselecteerd en op acht verschillende 
niveaus naar wens worden ingesteld.

Gezichtskoeling Het gezicht reageert anders op warmte-
 ontwikkeling dan de rest van het lichaam. 
 Daarom kunt u de verkoelende lucht over 
 halslijn en gezicht – in acht stappen -  
 apart instellen.

Met hoeveel intervallen verneveld Qsens tijdens een 
zonnesessie? Schakelt Xsens automatisch aan wanneer u de 
zonnebank opstart? Met deze verborgen knoppen biedt Hapro 
de studiohouder de mogelijkheid om deze functies naar wens 
te programmeren.



SENSSENSSENSSENS

smasmasmarrrttt

SENSSENSSENSSENS
Pump up the volume. Dankzij de vier LED-
verlichte, geïntegreerde luidsprekers en de 
subwoofer in de bank verandert de Luxura 
elke soort muziek in de 4 verschillende 
muziekkanalen in een geweldig klankenspel.

Wellness-bruinen voor alle zintuigen. 
Als een zinderende zucht verspreidt 
Xsens wanneer gewenst een heerlijke 
geur – Citrus, Ocean of Exotic – in de 
bruiningstunnel van de Luxura. Zo 
wordt een aangename atmosfeer in 
de zonnebank gecreëerd.

Een vriendelijke stem begeleidt de 
gebruiker akoestisch en beschrijft 
alle mogelijkheden. Voor een 
echt vakantiegevoel tijdens de 
bruiningssessie.

De gezichtsbruiner wordt door middel 
van een enkele fitting gemonteerd 
en garandeert, dankzij de speciaal 
ontwikkelde bruiner-reflector-combinatie, 
eersteklas bruiningsresultaten.

Voor instelbare functies zoals lichaamskoeling, gezichtskoeling, 
geluidsvolume en gezichtsbruiner kan de intensiteit door middel 
van de + en - toetsen worden ingesteld.

Display Via het centrale scherm in het 
 display wordt u visueel begeleid door de
 geselecteerde functies.

Met hoeveel intervallen verneveld Qsens tijdens een 
zonnesessie? Schakelt Xsens automatisch aan wanneer u de 
zonnebank opstart? Met deze verborgen knoppen biedt Hapro 
de studiohouder de mogelijkheid om deze functies naar wens 
te programmeren.

Naast de vier verkiesbare muziekkanalen uit 
het Sound Around-pakket kan de gebruiker 
zijn MP3-speler inloggen om van zijn eigen 
favoriete muziek te kunnen genieten.



SENSSENSSENSSENS

deco
LIGHT

De Luxura X
10

 brengt u het krachtige geluid van de zon. Dankzij SoundAround wordt 

de bruiningstunnel omgetoverd in een concerthal. De vier luidsprekers – stijlvol 

geïntegreerd met DecoLight-effecten – zorgen in combinatie met de subwoofer in 

de bank voor een multi-dimensionale muziekbelevenis. U kunt uit maar liefst vier 

verschillende muziekkanalen kiezen en met de My MP3 mogelijkheid kan de gebruiker 

tijdens de bruiningssessie van zijn eigen favoriete muziek genieten.

Over zonnige entertainment gesproken!

Heartbeats and hard beats.

Naast de vier verkiesbare muziekkanalen uit het 
SoundAround-pakket kan de gebruiker zijn MP3-
speler aansluiten om van zijn eigen favoriete muziek 
te kunnen genieten.

De vier geïntegreerde luidsprekers 
en de subwoofer zorgen voor een 
multidimensionale geluidservaring.

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.





Van een licht briesje tot een aangename verkoeling.

Van een exotische Wellness-geur tot een verfrissende 

zeewind. Of misschien wenst u een lichte waternevel over uw 

huid? De Luxura X
10

 weet wat u wilt. Xsens, Qsens en Climax 

– een harmonieus trio.

Wellness-bruinen heeft een naam: Luxura X
10

.

Natuurlijke
verfrissing.



SENSSENSSENSSENS

SENSSENSSENSSENSSENSSENSSENSSENS

Wellness-bruinen voor alle zintuigen. Als een 
zinderende zucht verspreidt Xsens wanneer 
gewenst een heerlijke geur – Citrus, Ocean of 
Exotic – in de bruiningstunnel van de Luxura. 
Zo wordt een aangename atmosfeer in de 
zonnebank gecreëerd.

De airconditioning van de Luxura zorgt voor 
een aangenaam koel briesje – instelbaar op 
verschillende niveaus – dat liefkozend over de huid 
strijkt en voor een perfecte temperatuur in de 
bruiningstunnel zorgt.

Natuurlijke verfrissing. Een heerlijke, fijne 
waternevel wordt in intervallen over het 
lichaam gesprayd. Als een fijne mist aan 
zee, terwijl je op het warme zand van de 
zon geniet.



Experience.







Verkiest u de heldere elegantie van de SLi uitvoering? Of ziet u liever de 

schittering van een geslepen diamant? Kies dan voor SLi+. 

Beide uitvoeringsvarianten kunnen worden uitgebreid met het High Power 

Systeem met spiegelfilter (HPS) – voor een nog betere optiek, nog hogere 

efficiëntie en een nog krachtigere, directe bruining.

De gezichtsbruiners zijn naadloos geïntegreerd in de bruiningstunnel.  

Geraffineerd verlicht door het DecoLight heeft de Luxura X
10

 veel weg van een 

exclusief kunstwerk.

Hoeveel karaat heeft licht?

High Power Systeem met spiegelfilter: een speciale filter 
voor de SLi gezichtsbruiner. Voor meer efficiency, directe 
pigmentatie en een zichtbaar spiegeleffect.

De gezichtsbruiner wordt door middel van een enkele 
fitting gemonteerd en garandeert, dankzij de speciaal 
ontwikkelde bruiner-reflector-combinatie, eersteklas 
bruiningsresultaten.

SLi SLi + SLi + met HPS



De XL-lampen hebben een lengte 
van twee meter en zorgen voor een 
gelijkmatige, intensieve bruining 
over het gehele lichaam.



Veelzijdig licht. Met de keuze van 46 of 52 lampen laat de X
10

 op 

indrukwekkende manier zijn marktpositie zien. Dankzij het 

gebruik van twee meter lange lampen in de bank, is een aparte 

schouderbruiner niet langer nodig. Deze lampen staan garant 

voor een gelijkmatige en intensieve bruining over het hele 

lichaam.



Backstage.







Een kwaliteitsproduct herkent men in het bijzonder achter de 

schermen. In het dagelijkse gebruik draait het om meer dan 

simpelweg er goed uitzien. Reiniging, onderhoud, een lamp- of 

filterwissel – het moet allemaal snel en eenvoudig. En natuurlijk 

staan veiligheid en toegankelijkheid bij de Luxura X
10

 bovenaan. 

Bij de  ontwikkeling van de X
10

 werd niet alleen aandacht aan het 

uiterlijk besteed.

De toegankelijkheid en de overzichtelijkheid van de technische 

componenten in de X
10

 bieden duidelijk inzicht in de zonnebank. 

Of het nu gaat om de acrylplaat van het ligoppervlak of de hemel, 

of de filter in de gezichtsbruiner – alles kan door middel van een 

snelmechanisme en een hoogwaardig scharniersysteem eenvoudig 

geopend worden.

Zelden was reiniging van een zonnebank zo eenvoudig. 

Uw klanten én uw studiopersoneel zullen u dankbaar zijn.

Gewoon goed.



Lichaamskoeling en temperatuurregeling hebben bij de ontwikkeling van 

de Luxura X
10

 speciale aandacht gekregen. De studio kan kiezen voor 

individuele instellingen, waardoor een optimale en energiebesparende 

afstemming in de cabine of studioruimte gerealiseerd wordt. 

Climax, het airconditioningssysteem, omvat zogeheten smart tools. 

Met behulp van deze tools kan de thermostaat ingesteld worden op een 

minimumtemperatuur waarop de airconditioning reageert. CliMax kan 

bovendien op vier intensiteiten ingesteld worden. 

Voor de luchtafvoer staan drie varianten ter beschikking. In de compacte 

versie kan de lucht achter het toestel centraal naar boven of achteren 

afgevoerd worden. In versie 2 wordt het systeem verfraaid met een mooie 

kunststof kap – de AirTower.

Versie 3 wordt de WRS (Warm air Recovery System) genoemd. Dit is 

een intelligent systeem voor de terugwinning van warme lucht dat, in 

combinatie met de AirTower, met de hand of via de thermostaat wordt 

bediend. De status van de WRS kan op de een indicator aan de AirTower op 

elk gewenst moment worden afgelezen.

Intelligent luchtsysteem.



Compact WRS-indicator Thermostaat

met AirTower



Afmetingen, gegevens, 
samenstellingen.

Crystal White

Arctic Blue

Pearl White

De technische componenten zijn overzichtelijk en 

duidelijk geordend. Uitbreiding of updates voor 

toekomstige ontwikkelingen worden, indien nodig, 

gemakkelijk gerealiseerd.

Afhankelijk van de opbouwsituatie kan 
deze uitsparing worden verwijderd. 
De X

10
 staat dan ondanks mogelijk 

aanwezige plinten, kabelgoten, en 
dergelijke, strak tegen de muur.



° = optioneel l = standaard

Technische wijzigingen voorbehouden.

Afgebeelde apparaten bevatten deels opties.
Specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht wijzigen.

46 SLi 46 SLi  
Intensive

46 SLi  
High Intensive

52 SLi 52 SLi  
Intensive

52 SLi  
High Intensive

Oppervlak Metallic Metallic Metallic Metallic Metallic Metallic

Decolight (Stand-by ambiance verlichting exterieur) l l l l l l

Decolight (Stand-by ambiance verlichting interieur l l l l l l

Lampen in hemel 26 x 100 W 26 x 160 W 26 x 160 W 30 x 100 W 30 x 160 W 30 x 160 W

Lampen in bank 20 x 120 W 20 x 120 W 20 x 180 W 22 x 120 W 22 x 120 W 22 x 180 W

XL Light* l l l l l l

Gezichtsbruiner 4 x 520 W 4 x 520 W 4 x 520 W 4 x 520 W 4 x 520 W 4 x 520 W 

SLi + ° ° ° l l l

HPS ° ° ° ° ° °

Lichaamskoeling in 8 stappen instelbaar l l l l l l

Gezichtskoeling in 8 stappen instelbaar l l l l l l

Qsens ° ° ° ° ° °

Xsens ° ° ° ° ° °

CliMax ° ° ° ° ° °

Luidsprekers** ° ° ° ° ° °

Instelling van geluidsvolume via display ° ° ° ° ° °

SmartVoice*** ° ° ° ° ° °

SoundAround met My Mp3 ° ° ° ° ° °

4 muziekkanaals aansluiting** ° ° ° ° ° °

Muziekkanaalafstemming via display ° ° ° ° ° °

ContourPlus l l l l l l

LCD timerdisplay l l l l l l

Programmeerbare interne timer l l l l l l

Aansluiting voor externe timer l l l l l l

Urenteller 1, niet resetbaar l l l l l l

Urenteller 2 met resetfunctie l l l l l l

Quickstart l l l l l l

Stoffilter l l l l l l

EasyLift acrylicysteem l l l l l l

Luchtafvoer 1 x Ø 300 mm 1 x Ø 300 mm 1 x Ø 300 mm 1 x Ø 300 mm 1 x Ø 300 mm 1 x Ø 300 mm

AirTower ° ° ° ° ° °

Luchtafvoer capaciteit 2800 m3 2800 m3 2800 m3 2800 m3 2800 m3 2800 m3

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

400 V - 50 Hz 
3~N/PE

400 V - 50 Hz 
3~N/PE

Voeding incl. CliMaxoptie 9,73 kW 10,99 kW 12,37 kW 11,59 kW 13,62 kW 15,63 kW 

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

Gewicht (excl. verpakking)
(met CliMax + ca. 50 kg)

ca. 440 kg ca. 450 kg ca. 460 kg ca. 460 kg ca. 470 kg ca. 480 kg

     *  2 meter lampentechnologie      **  in combinatie met SoundAround    ***  alleen in combinatie met SoundAround
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