Solar Cabin
árlista / 2015

1181 Budapest, Üllői út 505. | telefon: +36 1 291 0009
www.hollandimpex.hu | hollandimpex@hollandimpex.hu

Solar Cabin iTan Vibro XL 58
Egy szolárium, mely élményt élményre halmoz!
Az új generációs Solar Cabin iTan-ben a teljes barnulási idő alatt egy vibrotalp
gondoskodik ellazításodról, mialatt lehetőséged nyílik saját zenéid lejátszására. Az iTan külső kialakítására inkább a fiatalosabb, lendületesebb megjelenés
jellemző rengeteg választható színnel és dekorációval! Folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az ellipszis alapban elhelyezett
58 db extra hosszú szoláriumcső ragyogó barna bőrszínt eredményez!
- 58 db nagyteljesítményű 160 W-os extra hosszú (190 cm-es) szoláriumcső
- alapszín és dekoráció kívánság szerint
- dekorált külső plexi burkolat; dinamikus, színes LED háttérvilágítással
- gravírozott külső plexi fogantyú, dekor világítással
- márkanév rozsdamentes acélból, dekor világítással
- belső plexi burkolat
- vibrációs talp külön digitális vezérléssel vagy
tükrös plexitalp dekor világítással, gravírozott márkanévvel
- felül elhelyezett nagyteljesítményű ventilátor
- beépített hangszórók
- légbefújó nyílások
- zsetonos vagy tasztatúrás automata
- start/stop gombos belső indítás
- digitális idő kijelzés
- ventilátor erősség szabályzó

Megnevezés

Nettó ár

Bruttó ár

Solar Cabin iTan Vibro XL 58 ( 190 cm-es csövek)

1.350.000 Ft

1.714.500 Ft

Solar Cabin iTan Vibro XXL 58 (200 cm-es csövek)

1.420.000 Ft

1.803.400 Ft

Opcionális lehetőségek:
Aroma illatbefújás + Breeze frissítő vízpermet

250.000 Ft

317.500 Ft

Solar Cabin beépített vibrovezérlés

25.000 Ft

31.750 Ft

Digitális vezérlő elektronika LED dekor világítással + erősítő,
hangerő szabályozással

70.000 Ft

88.900 Ft

Voice hang segédlet a funkciógombokhoz

10.000 Ft

12.700 Ft

Egyedi dekoráció tervezés

20.000 Ft

25.400 Ft
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Solar Cabin Exclusive XL 58
A Solar Cabin Exclusive állószoláriumok biztosítják vendégeid számára a teljességet!
A gyönyörű külső megjelenés mellé, tökéletes konstrukciójú belső kialakítás és
barnítási élmény párosul. A külső opál plexi és a sejtelmesen, háttérben ragyogó
dekor világítás a teljes kikapcsolódás érzését nyújtja. Ha a vendégeidnek a legjobbat
szeretnéd adni válaszd a prémium kategóriát!
- 58 db nagyteljesítményű 160 W-os extra hosszú (190 cm-es) szoláriumcső
- külső opál plexi burkolat, dekorvilágítással
- gravírozott külső plexi fogantyú, dekor világítással
- márkanév rozsdamentes acélból, dekor világítással
- belső plexi burkolat
- tükrös plexitalp dekor világítással, gravírozott márkanévvel
- felül elhelyezett nagyteljesítményű ventilátor
- beépített hangszórók
- külön testhűtő légbefúvó rendszer
- belső LED világítás
- zsetonos vagy tasztatúrás automata
- start/stop gombos belső indítás
- digitális idő kijelzés
- ventilátor erősség szabályzó
Megnevezés

Nettó ár

Bruttó ár

Solar Cabin Exclusive XL 58 (190 cm-es csövek)

1.450.000 Ft

1.841.500 Ft

Solar Cabin Exclusive XXL 58 (200 cm-es csövek)

1.520.000 Ft

1.930.400 Ft

Opcionális lehetőségek:
Aroma illatbefújás + Breeze frissítő vízpermet

250.000 Ft

317.500 Ft

Collagen arckezelő egység

230.000 Ft

292.100 Ft

Beépített Solar Cabin Vibrotalp LED-es vezérléssel

250.000 Ft

317.500 Ft

Egyedi színes RGB LED dekorvilágítás

50.000 Ft

63.500 Ft

Digitális vezérlő elektronika LED dekor világítással + erősítő,
hangerő szabályozással

70.000 Ft

88.900 Ft

Voice hang segédlet a funkciógombokhoz

10.000 Ft

12.700 Ft

Külső dekor fólia

30.000 Ft

38.100 Ft

Egyedi dekoráció tervezés

20.000 Ft

25.400 Ft
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Solar Cabin Revolution XL 58
Ha egy igazán tartós berendezésre vágysz válaszd
a Solar Cabin Revolution állószoláriumot! A masszív, erős, egyedi színre
színterezett fém külső és a felhasználóbarát belső kialakítás
egy hosszú időn át használható berendezés.
- 58 db nagyteljesítményű 160 W-os extra hosszú
(190 cm-es) szoláriumcső
- alapszín és dekoráció kívánság szerint
- belső plexi burkolat
- tükrös plexitalp
- felül elhelyezett nagyteljesítményű ventilátor
- beépített hangszórók
- külön testhűtő légbefúvó rendszer
- belső LED világítás
- zsetonos vagy tasztatúrás automata
- start/stop gombos belső indítás
- digitális idő kijelzés
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Megnevezés

Nettó ár

Bruttó ár

Solar Cabin Revolution XL 58 (190 cm-es csövek)

1.290.000 Ft

1.638.300 Ft

Solar Cabin Revolution XXL 58 (200 cm-es csövek)

1.360.000 Ft

1.727.200 Ft

SOLAR CABIN MŰSZAKI ADATAI:
- TELJESÍTMÉNY
- ÁRAMIGÉNY
- FESZÜLTSÉG	
- MÉRETEK
			
			
			
			
			

11 kW/h
3 X 20 A
3~ /N/PE 400 V, 50 Hz
külső átmérő: 1200 x 900 mm (Revolution, iTan)
külső átmérő: 1300 x 1000 mm (Exclusive)
belső átmérő: 900 x 700 mm (napozótér)
magasság: 2100-2400 mm
belső magasság: 2000 mm
ventilátor átmérő: 400 mm

A készülékek a Magyar Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti Osztálya által felülvizsgált és jóváhagyott termékek.
Így minden idevonatkozó szabvány kritériumait kielégítik,
ezért a nemzetközi CE jelölésre jogosultak.
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