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Solar Cabin iTan Vibro XL 58
Itt minden megtörténhet!

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 fiatalosabb, 
lendületesebb megjelenés jellemző, rengeteg választható színnel és dekorációval! Folyamatos 
fejlesztésnek köszönhetően az ellipszis alapban elhelyezett 58 db extra hosszú szolárium cső ragyogó 
barna bőrszínt eredményez!

• 58 db nagyteljesítményű 160 W-os extra hosszú 
(190 cm-es) szolárium cső

• alapszín és dekoráció kívánság szerint választható. 
Tedd géped egyedivé!

• 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 szabályozás

SEGÉDLET: Hogyan válassz szolárium gépet?

Cégünk rendelkezik az ország legnagyobb és legigényesebb szolárium parkjával! 1200 m2-es 
bemutatótermünkben megtekintheted a szépségipar élvonalbeli berendezéseit! Európai 
színvonalú gépparkunkban kiválaszthatod a számodra megfelelő új vagy használt szolárium 
gépet, és mi teljes felújítással, új szolárium csövekkel felszerelve adjuk neked a világmárkákat! 
Tipp: Ha fekvő szoláriumot szeretnél a szalonodba, akkor használt szoláriumot válassz, mert 
ennek sokkal jobb az ár-érték aránya!
Minden eladott szoláriumunkra tényleges garanciát vállalunk.



Műszaki adatok:
Teljesítmény: 11 kW/h
Áramigény: 3 x 20 A
Feszültség:  3-/N/PE 400 V, 50 Hz

Méretek:
Külső átmérő: 1200 x1300 mm
Belső átmérő: 900 x 700 mm
Magasság: 2100 - 2400 mm

Belső magasság: 2000 mm
Ventilátor átmérő: 300 mm

Megnevezés
Solar Cabin iTan Vibro XL58 (190 cm-es csövek)
Solar Cabin iTan Vibro XXL (200 cm-es csövek)

Opcionális Lehetőségek
Aroma illatbefújás+ Breeze frissítő vízpermet
Solar Cabin beépített vibrovezérlés
Digitális vezérlő elektronika LED dekor világítással+ 
erősítő, hangerő szabályzással
Voice hang segédlet a funkciógombokhoz
Egyedi dekoráció tervezés

Nettó ár
1.450.000 Ft
1.550.000 Ft

250.000 Ft
29.000 Ft

 
96.000 Ft
18.000 Ft
20.000 Ft

Bruttó ár
1.841.500 Ft
1.968.300 Ft

317.500 Ft
36.830 Ft

 
121.920 Ft

22.860 Ft
25.400 Ft

SEGÉDLET:  Az álló szolárium előnyei

1. Kis helyigény, több erő. Nem is gondolnád, milyen kis helyen elfér. Kérd segítségünket,  
saját gyártás révén egyedi igényedre szabjuk álló szoláriumodat!

2. Választható színekkel és dekorációkkal üzleted ékévé teheted álló szoláriumod! Nem kell 
meghatározott dizájnhoz ragaszkodnod, mintha szalonodba tervezték volna készülékedet!

3. Erőjátékos! Teljesítményével, ergonómiai kialakításával és barnítási hatásfokban a fekvő és 
álló szoláriumok között abszolút az élen! Próbáld ki, az eredmény nem marad el!

Tipp: Álló szolárium esetén mindenképpen az újat javasoljuk, mert árban pont annyiba kerül, 
mint egy használt fekvő szolárium!

(napozótér)





A teljes választékunkat megtalálod a 
Solar Cabin iTan dekorációk katalógusban!



Solar Cabin Exclusive XL 58
Tökéletes elegancia

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 érzést nyújtja. Ha a 
vendégeidnek a legjobbat szeretnéd adni, válaszd a prémium kategóriát!

• 58 db nagyteljesítményű 160 W-os extra hosszú 
(190 cm-es) szolárium cső

• 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 szabályozás

SEGÉDLET: Miért válassz minket?

• Megbízható biztos alapokon nyugvó cég vagyunk!
• Több, mint 25 éves tapasztalattal rendelkezünk!
• Saját álló szolárium gyártás-egyedi 

dekorációs megoldások!
• Hosszú távú megoldásokat kínálunk
• Egyedülálló szerviz szolgáltatás az iparágban!
• Versenyképes, kedvező árak!



Műszaki adatok:
Teljesítmény: 11 kW/h
Áramigény: 3 x 20 A
Feszültség:  3-/N/PE 400 V, 50 Hz

Méretek:
Külső átmérő: 1250 x1000 mm
Belső átmérő: 900 x 700 mm
Magasság: 2100 - 2400 mm

Belső magasság: 2000 mm
Ventilátor átmérő: 400 mm

Megnevezés
Solar Cabin Exclusive XL 58 (190 cm-es csövek)
Solar Cabin Exclusive XXL (200 cm-es csövek)

Opcionális Lehetőségek
Aroma illatbefújás+ Breeze frissítő vízpermet 
Beépített Solar Cabin Vibrotalp LED-es vezérléssel
Egyedi színes RGB LED dekorvilágítás  
Solar Cabin vezérlő elektronika LED 
dekor világítással + erősítő, hangerő szabályozással
Voice hang segédlet a funkciógombokhoz
Külső dekor fólia
Egyedi dekoráció tervezés

Nettó ár
1.550.000 Ft
1.650.000 Ft

250.000 Ft
250.000 Ft

50.000 Ft
 

96.000 Ft
18.000 Ft
38.000 Ft
20.000 Ft

Bruttó ár
1.968.500 Ft
2.095.500 Ft

317.500 Ft
330.200 Ft

63.500 Ft
 

121.920 Ft
22.860 Ft
48.260 Ft
25.400 Ft

Ha bármi kérdésed lenne, hívd az értékesítő kollégákat!

+36 1 291-0009/+36 30 931-5362

(napozótér)
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Elérhetőségeink:
Cím: 1181 Budapest, Üllői út 505.

Telefon: +36 1 291 0009
Mobil: +3630 931 5362

e-mail: hollandimpex@hollandimpex.hu
Web: www.hollandimpex.hu
Web: www.szoliakademia.hu

Facebook: SzoliAkadémia-Szolizz Okosan


