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6Sunny�power

Basic

De Sunny Power is de meest traditionele zonnebank in het Alpha Sun-gamma. Deze zonnebank is ideaal voor privé gebruik. 

Door de compacte vorm past de Sunny Power bijna overal. Dit toestel wordt geproduceerd met 24 lampen en er is keuze uit 

spaghettilampen of een hogedruk gezichtsbruiner van 100W, ERS. Standaard verkrijgbaar in 3 kleuren: zilver RAL9006, 

donkergrijs RAL9007 of wit RAL 9010. Optioneel zijn er nog 9 kleuren beschikbaar: 9005 zwart, 5013 kobaltblauw, 5021 

donkergroen, 6027 turquoise, 1021 geel, 2008 oranje, 3027 rood, 4003 violet, 9001 crème.
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De semi-professionele Luxor zonnebanken voegen een vleugje retro design toe aan de zonnebank. Dit stijlvol toestel gaat 

terug naar de essentie van zonnebanken: kwaliteitsvolle bruining voor een goede prijs. Back to basics, zonder franjes maar 

toch erg stijlvol. Een perfecte en comfortabele bruining van het hele lichaam dankzij de ergonomische vorm. Ideaal voor 

beauty-, fitness- en wellnesscenters, kapsalons en hotels.

De Luxor bestaat uit een sterke metalen constructie met een brede stevige voet, reflectoren uit aluminium van uitstekende 

kwaliteit, veilige 100W ERS lampen met zeer goede resultaten, standaard met een professionele bodycooler en een digitale 

afstandsbediening, beschikbaar met een gezichtsbruiner (hoge druk) van 400W, spaghettilampen van 25W of combilampen 

met een geïntegreerde gezichtsbruiner; standaardkleur is wit RAL 9010 met goudkleurige accenten. Optioneel is er keuze uit 

11 verschillende kleuren: 9005 zwart, 9007 aluminiumgrijs, 9006 zilvergrijs, 5013 kobaltblauw, 5021 donkergroen, 6027 

turquoise, 1021 geel 2008 oranje, 3027 rood, 4003 violet, 9001 crèmewit.

Luxor
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Een goed gevoel …

De vier belangrijkste elementen in ons leven zijn: lucht, water, aarde en zonlicht. Als we ййn van deze elementen zouden wegnemen zouden we simpelweg niet meer bestaan! 

Zonder zon zou er geen leven kunnen zijn, maar een leven met teveel zon is eveneens onmogelijk.

Ultraviolette stralen – UVC, UVB en UVA- worden door de zon uitgezonden. De UVC-stralen, die voor de mensen het gevaarlijkst zijn, worden door bovenste atmosfeer 

gefilterd, maar UVB (dat zonnebrand en oogschade kan veroorzaken) en UVA bereiken het aardoppervlak. De intensiteit hangt af van de hoek van zon, met andere woorden: de 

geografische positie en de het tijdstip van de dag.

Aanpak

Bij de ontwikkeling van onze producten houden we altijd met een aantal principes rekening. Meer bepaald moeten onze producten de ideale prijs/kwaliteit hebben, een stevige 

en veilige constructie en uiteraard ook een mooi design.

Innovatie en kwaliteit zijn van van groot belang. We bieden verschillende soorten zonnebanken aan die in elke omgeving kunnen passen, zowel voor privй als voor 

professioneel gebruik.   

Wetenschap

De lampen die we in onze  zonnebanken gebruiken simuleren de zon en geven dus UVA en UVB af maar deze output wordt dermate gecontroleerd dat het risico op zonnebrand 

miniem is maar het resultaat optimaal. 

Zoals we allemaal weten wordt de zon door niemand gecontroleerd! Er wordt wel constant onderzoek gedaan naar zonnebanklampen, en het effect van de UV-stralen.

Alpha Sun heeft al 30 jaar ervaring op de zonnebankmarkt en dat maakt ons expert. Onze prioriteit is om topproducten te maken die voldoen aan de huidige normen, daarom 

zijn al onze zonnebanken uitgerust met ERS-lampen. Volgens SCCP/0949/05 van 20.06.2006, mag de maximum erythematische straling 11 SED/h (0.3 W/m2) niet 

overschrijden. Dit is het punt van teveel blootstelling en verbranding, dat altijd vermeden moet worden. Een sessie hangt dus volledig af van het type zonnebank, het huidtype 

van de gebruiker en de graad van bruining van de huid. 

Van de volgende biologische effecten zijn bewezen dat ze cruciaal zijn voor het normaal functioneren van het menselijk lichaam en dit wordt tegenwoordig toegeschreven 

aan UV-straling:

· Stimuleren van cellen-metabolisme

· De nodige vitamine D wordt door blootstelling aan UV opgenomen dus zonnebanken kunnen worden ingezet voor problemen zoals psoriasis of vitamine D tekort.

· Verbetering van de zuurstofopname en toename van hemoglobine in ons bloed;

Andere voordelen

* zonnebanken bieden een gecontroleerde manier van bruinen en kunnen ervoor zorgen dat de juiste hoeveel UV wordt voorzien zodat de vitamine D aangevuld blijft

* blootstelling aan zonlicht betekent dat het lichaam verschillende niveau's van UV-stralen ondergaat, afhankelijk van het tijdstip, de plaats, de maand enz. Maar met een 

zonnebank kan een bruiningsprogramma worden samengesteld dat rekening houdt met het huidstype en het type zonnebank zodat de mogelijkheid tot verbranding 

vermeden wordt.

* Om te beginnen gaat het bruinen met een zonnebank erg snel en gemakkelijk. Hierdoor moet je geen uren braden op het strand voor de gewenst kleur. Je kleurtje is 

bovendien egaal, je bikini staat niet afgetekend en er is ook geen rode huid.

* zonnestudio's zijn wijdverspreid en de sessies worden steeds goedkoper. Er zijn ook toestellen voor thuis verkrijgbaar, zodat je al helemaal je deur niet meer uit hoeft.

Waarschuwingen tegen te lange blootstelling zijn meestal terecht omdat zonnebrand de huidcellen beschadigen. Ontsteking van de huid en afschilferen kunnen het 

gevolg zijn.

In normale omstandigheden wordt de schade die door zonnebrand veroorzaakt is, hersteld door onze natuurlijke herstelmechanismen. Maar langdurige en herhaaldelijke 

zonnebrand zal ons natuurlijk systeem om de cellen te repareren op de proef stellen. Dit kan blijvende schade veroorzaken.

Maar zonnebrand en de negatieve gevolgen ervan kunnen gemakkelijk vermeden worden als je op een verantwoorde en voorzichtige wijze met de straling van de zon 

omgaat.

SOLARIUM��SENSATION�

Een gezonde levensstijl is iets dat we allemaal nastreven. Zonlicht maakt hier ook deel van uit. We kennen allemaal de negatieve berichten over overdreven blootstelling 

aan de zon, UV-stralen en de gevolgen hiervan. Maar dit  is maar één kant van het verhaal. Internationaal onderzoek bewijst namelijk dat een bepaalde graad van UV 

onmisbaar is. Een gebrek aan zonlicht kan zelfs een negatieve invloed op de gezondheid hebben. 
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De SOL-ID is Alpha Sun's populairste professioneel toestel: dit is zeer geschikt voor kleine zonnestudio's omdat de SOL-ID 

erg compact is. Een ideaal toestel voor beauty- en fitnesscentra, kapsalons, nagelstudio's etc. 

Standaard is de SOL-ID uitgerust met een gebruiksvriendelijk rolwagentje onder de bank. Verder heeft deze zonnebank een 

bodycooler, lampen van 100W, optioneel met een hogedruk versie of spaghettilampen, standaard sturing voor aansluiting op 

iedere bedieningscentrale, beschikbaar in 12 verschillende matte (zachte) kleuren, regelbare bodycooler aan voetkant.

Advanced

Sol-ID�
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Deze Elegance is prachtig vormgegeven. We hebben het design een facelift gegeven zodat de Elegance zijn naam alle eer 

aandoet. Een echt juweel in elke zonnestudio. Het vlakke ligvlak vereenvoudigt het in- en uitstappen. Deze zonnebank is 

bovendien geschikt voor de gevoelige huid en voor beginners die niet direct volle kracht willen bruinen. Uit ervaring weten we 

dat gebruikers die zich op het gemak willen ontspannen naar de Elegance vragen. Er zijn ERS-lampen van 100W, optioneel 

met afvoersysteem voor hete lucht, dubbele geïntegreerde turbo ventilatie. Beschikbaar in 2 hoofdkleuren: Diamond Silver 

en Rubin Red met een afwerking naar keuze. Verder is er een servicewagen in de voet, regelbare bodycooler aan voetzijde, 

standaard met basissturing voor aansluiting op iedere bedieningscentrale.

Advanced

Elegance
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Dit is een echt uniek concept, ontwikkeld door Alpha Sun en vervolgens door anderen gekopieerd. Speciaal voor het bruinen 

van benen. Mensen die regelmatig gaan bruinen, klagen vaak dat de benen niet zo gemakkelijk bruinen als de rest van het 

lichaam. Precies  om dat extra tintje bruin aan de benen te geven, is de Leg Tanner ontwikkeld. Dit resultaat wordt bereikt door 

38 speciale lampen van elk 65W. Gewoon op een stoel zitten en je benen in de Leg Tanner leggen. Terwijl je benen een bruin 

kleurtje krijgen, worden ze tegelijkertijd verfrist door een briesje dat opgewerkt wordt door een efficiënt afkoelsysteem. Voor 

de eigenaars van zonnecentra is het fijn om deze extra service aan hun klanten te kunnen bieden maar de Leg Tanner kan ook 

interessant zijn voor schoonheidsinstituten, kapsalons en nagelstudio's.

Advanced

Leg�Tanner
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Deze verticale cabine heeft een grondige facelift en een technische upgrade gekregen. Vervaardigd in een trendy glanzende 

of matte afwerking. Doordat de axiale ventilatoren horizontaal in de panelen geïnstalleerd zijn, zijn de sleufgaten niet meer 

zichtbaar. Het lichaam raakt de acrylplaat niet en wordt dus volledig gebruind, ook onder de armen, tijdens een korte sessie in 

een hygiënische cabine. Alpha Cabs zijn uitermate geschikt voor kleine ruimtes en garanderen een optimale productiviteit. In 

combinatie met de standaard bijgeleverde beugels, wordt rechtopstaand bruinen niet alleen kort en krachtig maar ook erg 

plezierig!

De Alpha Cab is uitgerust met 100W lampen. Ook verkrijgbaar met Radio/CD, luidsprekers en de Alpha Vibroplate. Standaard 

met elektronische ballasten, deze technologische aanpassing zorgt ervoor dat de lampen bij het aangaan niet flikkeren. De 

lampen hebben een langer leven: 5 tot 10% minder energieverbruik, 50% lichter in gewicht, minder elektrische componenten.

Premium

Alpha�Cab

1121x2315

22Alpha�Cab



your partner in wellness..... 

Door gebruikers algemeen erkend als de beste zonnebank ter wereld. Vervaardigd in een stevig design, met het oog op puur 

comfort, met een breed ligvlak en makkelijke instaphoogte. 

Bijzonder efficiënt is de exclusieve stralingslichtradius van de hemel. Die radius garandeert een perfecte bruining en kan niet 

door andere zonnebanken geëvenaard worden.

De Sun Executive is beschikbaar in 12 verschillende matte kleuren en 2 hoogglanskleuren en zeer gebruiksvriendelijk dankzij 

de elektrische componenten. De zonnebank bestaat uit hogedruk- of spaghettilampen, een turbo ventilatie, dubbel 

afvoersysteem voor hete lucht, aanpasbare bodycooler aan het voeteinde, collector met speciale winter/zomer 

afsluitroosters en multi-afzuiging, lampen van 100W, standaard basissturing voor aansluiting op iedere bedieningscentrale, 

stand-by lampje en verlichte productnaam op de basis.

Premium�
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