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Ergoline 44/4                       299.000+áfa 

 

- Új választható intenzitású csövekkel az ára 299000+áfa  
- Testhűtés szabályzás 
- Arcbarnító szabályzás 
- 44db 160w-os csövekkel 
- 4 db ultra arcbarnítóval 
- beépített hangszórók 
- dekor fények 
- start-stop gombok 

 

Ergoline 450                 549.000+áfa 

 
- 42 db választható intenzitású szolárium csövekkel 
- 4 db Ultra 500 W-os VIT arcbarnító 
- állítható arcbarnító erősség fokozatok 
- többirányú intercooler testhűtő ventilátor 
- mikrokontrolleres vezérlés 
- robosztus világító kezelőszervek 
- zsetonautomata csatlakoztatható 
- kémény, többirányú légkivezetési lehetőséggel 

 



 

 

Ergoline 600 Black Jack      599.000+áfa 

 
- 50 db 160w-os testbarnító cső választható intenzitással 
- 4 db ultra 500w-os arcbarnító szabályozható 
- klímával mint extra felszerelt 
- beépített rulett másodperc nyerési (vesztési ) lehetőséggel 
- időkijelző 
- zsetonos vagy nyomógombos automatával 

Ergoline 450 Classic              599.000+áfa 

 
- 42 db választható intenzitású szolárium csövekkel 
- 4 db Ultra 500 W-os VIT arcbarnító 
- állítható arcbarnító erősség fokozatok 
- többirányú intercooler testhűtő ventilátor 
- mikrokontrolleres vezérlés 
- robosztus világító kezelőszervek 
- zsetonautomata csatlakoztatható 
- kémény, többirányú légkivezetési lehetőséggel 

 

 

 

Ergoline 600 (kék-fehér)          599.000+áfa 

 
- 50 db 160 W-os választható intenzitású testbarnító csövek 

- 4 db Ultra 500 W-os VIT arcbarnító 
- vállbarnító (5x25 W) 
- állítható arcbarnító erősség fokozatok 
- többirányú intercooler testhűtő ventilátor 
- mikrokontrolleres vezérlés 
- kitűnő alsó plexi 
- klíma 
- csillagoptika design 

- zsetonautomata csatlakoztatható 
- kémény, többirányú légkivezetési lehetőséggel 

 

 

 

 



 

 

Ergoline 400 Advantage        699.000+áfa 

 

- 40 db 160 W-os testbarnító választható intenzitású csövek 

- 3 db változtatható teljesítményű 520 W-os Ultra arcbarnító 

- vállbarnító 

- reflexiós nyak barnító 

- beállítható hőmérséklet értékek 

- a legmodernebb mikrokontrolleres vezérlési rendszer 

- külön szabályozható két körös testhűtés 

- archűtés fújás irány változtatással 

- dekorvilágítás 

- Control panel 4 mezős LED kijelzéssel 

- Zseton, ill. nyomógombos automata csatlakoztatási lehetőség 

- ergonómiai alsó plexi  

Ergoline 500 Classic  AKCIÓBAN              699.000+áfa 

 
 
- 44 db 160W választható intenzitású új szolárium csővel 
- vállbarnító spagetti lámpákkal 
- egyedi classic design 
- gyönyörű állapot 
- időkijelző stb... 

 

 
Ergoline Open Sun 600      749.000+áfa 

 

- 17 db választható intenzitású szoláriumcső  
- 10 db 1000 w-os magasnyomású szolárium lámpa  
- Egyedi szoláriumgép, magával ragadó megjelenés  
- Voice guard hangvezérlés  
- Beépített zenelejátszó, hangerő szabályozóval  
- Időkijelző  
- Levegőelvezető kémény  
- Testformáját követő alsó plexi 

 

 

 

 

 



Ergoline 500 Advantage        799.000+áfa 

 
- 40 db 100 ill. 160W-os testbarnító választható intenzítású új csövek 
- 3 db változtatható teljesítményű 520 W-os Ultra arcbarnító 
- vállbarnító 
- reflexiós nyak barnító 
- beállítható hőmérséklet értékek 
- a legmodernebb mikrokontrolleres vezérlési rendszer 
- külön szabályozható két körös testhűtés 
- archűtés fújás irány változtatással 
- dekorvilágítás 
- Control panel 4 mezős LED kijelzéssel 
- Zseton, ill. nyomógombos automata csatlakoztatás 
- ergonómiai alsó plexi 

Ergoline 500 Classic ÚJSZERŰ      899.000+áfa                                                   

 

 
- 44 db 160 W-os testbarnító 
- 4 db Ultra 500 W-os VIT arcbarnító 
- vállbarnító (5x25 W) 
- állítható arcbarnító erősség fokozatok 
- többirányú intercooler testhűtő ventilátor 
- mikrokontrolleres vezér 
- zsetonautomata vagy nyomógombos vezérlés az árban 
- új, választható intenzitású csövekkel 

Ergoline 600 Avantgarde   899.000+áfa 
Turbo Power Ultra                                   

  
 - 47 db  testbarnító szolicső 
 - 3 db Ultra 500 W-os VIT arcbarnító 
 - beépített vállbarnító 
 - állítható arcbarnító erősség 
 - magyar hang 
 -  audió cd-s egység 
 - ergonómiai alsó plexi 
 - állítható arcbarnító erősség fokozatok 
  - többirányú intercooler testhűtő ventilátor 
  - mikrokontrolleres vezérlés 
  - klíma 
  - választható intenzitású csövek az árban 
  - használt, de jó állapotú szoli csövekkel  

 

 

 

 

 

 

 



Ergoline 700 Classic             1.149.000+áfa 

 

- 50 db 160 W-os testbarnító 
- 4 db Ultra 500 W-os VIT arcbarnító 
- vállbarnító (5x25 W) 
- állítható arcbarnító erősség fokozatok 
- többirányú intercooler testhűtő ventilátor 
- mikrokontrolleres vezérlés 
- zsetonos vagy nyomógombos automata  
- választható intenzitású csövek az árban 

Ergoline 500 Evolution           1.399.000+áfa 

 

- 43 db 160 W-os választható intenzitású testbarnító csövek 
- 3 db változtatható teljesítményű 520 W-os Ultra arcbarnító 
- nyakbarnító + vállbarnító 
- Aqua Fresh Breeze vízporlasztó és Aroma rendszer  
- a legmodernebb mikrokontrolleres vezérlési rendszer 
- elkülönített klimatizált fekvőfelület hűtés 
- külön szabályozható két körös testhűtés 
- archűtés fújás irányváltoztatással 
- Control panel 4 mezős LED kijelzéssel 
- 3D Sound zenerendszer 
- Zseton, ill. nyomógombos automata csatlakoztatási lehetőség 
- ergonomikus alsó plexi 

Ergoline 700 Excellence     1.950.000+áfa 

 

- 51 db 160 W-os testbarnító EU 0.3-as csövek 
- 4 db változtatható teljesítményű 520 W-os Ultra arcbarnító 
- vállbarnító és nyakbarnító 
- a legmodernebb mikrokontrolleres vezérlési rendszer (opcionális) 
- elkülönített fekvőfelület hűtés 
- külön szabályozható két körös testhűtés 
- archűtés fújásirány változtatással 
- control panel 4 mezős LED kijelzéssel 
- Animált effekt világítás 
- legmodernebb mikrokontrolleres vezérlési rendszer 
- zseton, ill. nyomógombos automata csatlakoztató 
- ergonómiai alsó plexi 

UWE Extrem Black Power      749.000+áfa 

 

- 50 db választható intenzitású 160w-os szoláriumcsővel és nagy teljesítményű arcbarnítókkal szerelt 
- magyar nyelvű üdvözlő és tájékoztató szöveges display 
- központi légelvezető kémény 
- szabályozható hűtés és barnítási erő 
- vízpermet (breeze) 

 



UWE Black Power V12I 499.000+áfa 

 
-  42db 160w-os testbarnító cső 
- 12db 400W-os arcbarnító 
- légkondicionáló berendezés 
- magyar nyelvű kijelző 
- ugráló tigris dekor 
- motoros emelő 

 
UWE Black Power V12I (Formula UNO köntösben)                            
449.000+áfa 

 
- motoros nyitás-zárás 
- légkondicionáló berendezés 
- 42db 160w-os cső 
- 12 arcbarnító 
- állítható arcbarnító és testhűtő intenzitás 
- magyar nyelvű display 
- dekorfények 
- új választható intenzitású csövekkel 
- zsetonos vagy nyomógombos automatával 

UWE Cps 73 Magnum  299.000+áfa 

 
- Szabályozható barnítási intenzitás (Controlled Power System) 
- Szabályozható hűtési intenzitás 
- Külön testhűtő ventillátor (superfan) 
- Választható intenzitású új csövekkel 
- Zsetonos vagy nyomógombos automatával 
- 73 csővel összesen szerelve 

 

 
UWE Club Tan         449.000+áfa 

 

- Szobai konnektorról üzemeltethető 
- Megkímélt - újszerű állapot 
- 32 db 100w-os cső 
- Külön arcbarnító csövek 
- Hűtés szabályzás 
- Klíma bevezetési lehetőség 
- Ringó alsóágy extraként (pending) 

 



UWE Triumph       599.000+áfa 

 

- 36 db  választható intenzitású testbarnító csövek 
- 3 x 600 W-os arcbarnító 
- állítható arcbarnító erősség fokozatok 
- intercooler testhűtő ventilátor 
- mikrokontrolleres vezérlés 
- dekorvilágítás 
- szép alsó plexi! 

UWE Power For You          824.000+áfa 

 
 
- Megnyerő küllem 
- Magyar nyelvű tájékoztató display 
- 50 db 160w-os cső 
- 6 db arcbarnító 
- 2 db magasnyomású vállbarnító 
- Klíma 
- Hűsítő vízpermet (breeze) 
- Uwe dekorfények 

UWE Speedstar Design 66/4      415.000+áfa 

 
 
- Szabályozható barnítási intenzitás 
- Összesen 66 cső 25,100 és 160w 
- Új választható intenzitású csövekkel 
- időkijelző 
- 9kw fogyasztás kb. 

Miami Sun 48    399.000+áfa 

 
- 160W-os csövekkel választható intenzitással 
- alig használt szolárium, csodálatos állapotban 
- nyomógombos vagy zsetonos vezérléssel 
- levegőztetés szabályzás 
- cső intenzitás szabályzása 
- dekorfények 



Solisun Jumbo 53/6    449.000+áfa 
 

 

- 53 db választható intenzitású cső 
- 6db arcbarnító 
- motoros emelő 
- beépített zene erősítővel 

 

Luxura 520 Sli     849.000+áfa 

 

LUXURA 520 Sli szoláriumgép tökéletes műszaki és gyönyörű, újszerű esztétikai állapotban eladó . Szakembereink által átnézve 2 év 
garanciával.. 
-  45 db  testbarnító intenzív csövek 
-  4 db  400 W-os  arcbarnító 
- állítható arcbarnító erősség fokozatok 
- többirányú intercooler testhűtő ventilátor 
- mikrokontrolleres vezérlés 
- nagyon szép alsó plexi, újnak kinéző állapot 
-  zsetonautomata csatlakoztatható 
- beépített audió bemenet,saját erősítő, panelről változtatható hangerő, hangszórók 

Mega Sun 6000    1.590.000+áfa 

 

- 48 db  testbarnító választható intenzitású szolárium csövek 
- 4 db változtatható teljesítményű 500 W-os Ultra arcbarnító 
- reflexiós nyak barnító 
- a legmodernebb mikrokontrolleres vezérlési rendszer 
- klíma 
- elkülönített klimatizált fekvőfelület hűtés 
- külön szabályozható két körös testhűtés 
- archűtés fújás irány változtatással 
- Control panel 4 mezős LED kijelzéssel 
- Zseton, ill. nyomógombos automata csatlakoztatható 
Nagyon szép, megkímélt gép 

 

Soltron S-50 Peach Party 1.899.000+áfa 
 

 

- magas fényű külső borítás 
- külső világító Peach Party dekoráció 
- dekorvilágítás a gép alsó és felső részben és belső terében 
- ULTRA PLUS, üvegreflektoros arcbarnító 0,3 W/m2 optimalizált teljesítmény 
- extra hosszú testbarnító csövek alul (2 m) 
- 9 fokozatban szabályozható test és archűtés 
- Infra csatlakozás PALM készülékhez 
- Soft Touch vezérlő panel 



Soltron X 60   649.000+áfa 

 
 
- 51 db 160 W-os testbarnító intenzív turbó csövek 
- 4 db 500 W-os Soltron arcbarnító 
- Reflexiós vállbarnító 
- állítható arcbarnító erősség fokozatok 
- többirányú intercooler testhűtő ventilátor 
- mikrokontrolleres vezérlés 
- elkülönített fekvőfelület hűtés 
- archűtés fújás irány változtatással 
- zsetonautomata csatlakoztatható 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soltron XL-70         1.750.000+áfa 
High Comfort Full Air Condition AVS    

 
 
- 51 db 160 W-os testbarnító választható intenzítású csövek 
-   4 db változtatható teljesítményű 520 W-os Ultra arcbarnító 
- reflexiós nyakbarnító 
- vállbarnító 
- a legmodernebb mikrokontrolleres vezérlési rendszer  
- elkülönített klimatizált fekvőfelület hűtés 
- külön szabályozható két körös testhűtés 
- hatalmas testhűtő ventilátor 
- archűtés fújásirány változtatással 
- control panel 4 mezős LED kijelzéssel 
- sound zenerendszer 
- aqua Fresh vízporlasztó rendszer 
- aroma rendszer 
- kabin illatosító automatika 
- climatronic hűtés, fűtés, beállítható hőmérséklet értékek 
- zseton, ill. nyomógombos automata csatlakoztatás 

 

 

 

 



 

Soltron Z 45           599.000+áfa 

 
 
- 3 db 400 W-os Soltron arcbarnító 
- Reflexiós vállbarnító 
- állítható arcbarnító erősség fokozatok 
- többirányú intercooler testhűtő ventilátor 
- mikrokontrolleres vezérlés 
- elkülönített fekvőfelület hűtés 
- archűtés fújás irányváltoztatással 
- Kitűnő alsó plexivel! 
- zsetonautomata csatlakoztatható 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLLÓ GÉPEK  

Compagnia de Sole V400 1.490.000+áfa 

 

- 21 db 1000 wattos barnító lámpa 
- motoros arcbarnító lámpa magasság állítás 
- testhűtés 
- egyedi megjelenés, futurisztikus forma... 
- saját belső vezérlés (külső indítás nem szükséges) 
- EU szabványos UV terhelés 
- Külső zene csatlakozási lehetőség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Solar Cabin iTan Vibro ÚJ!!!  1.290.000+áfa 

 

A VIBRO-TALP ALAPFELSZERRELTSÉG AZ iTan Típusoknál! 

- 58 DB NAGYTELJESÍTMÉNYŰ 160W-180 W-OS 
  EXTRA HOSSZÚ (190-200 CM-ES) CSŐ 
- BELSŐ PLEXI BURKOLAT 
- MŰANYAG OLDALBURKOLAT DEKORÁLVA 
  DINAMIKUS HÁTTÉRVILÁGÍTÁSSAL 
- VIBRÁCIÓS TALP KÜLÖN DIGITÁ LIS VEZÉRLÉSSEL, 
  VAGY 
  ROZSDAMENTES ACÉL SZÍNŰ TALP GRAVÍROZOTT 
  KIVEHETŐ PLEXITALPPAL ÉS DEKOR VILÁGÍTÁSSAL 
- GRAVÍROZOTT PLEXI KÜLSŐ FOGANTYÚ 
  DEKOR VILÁGÍTÁSSAL 
- MÁRKANÉV ROZSDAMENTES ACÉLBÓL 
  DEKOR VILÁGÍTÁSSAL 
- KÜLÖN TESTHŰTŐ LÉGBESZÍVÓ RENDSZER 
- START/STOP GOMBOS, DIGITÁLIS IDŐ KIJELZŐ 
- ELLIPSZIS ALAPÚ SZOLÁRIUMKABIN 
- DIGITÁLIS VEZÉRLÉS AZ ÁRBAN 
- ALAPSZÍN ÉS DEKORÁCIÓ EGYÉNI KÍVÁNSÁG SZERINT 
- BEÉPÍTETT HANGSZÓRÓK 

- FELÜL ELHELYEZETT NAGYTELJESÍTMÉNYŰ 
  VENTILÁTOR 
- GÉGECSÖVES LÉGELVEZETÉSI LEHETŐSÉG 
- AROMA VAGY AROMA + BREEZE OPCIÓS LEHETŐSÉG 
- ELEKTRONIKUS ELŐTÉTTEL SZERELT 
  VÁLTOZATBAN  IS 

SOLAR CABIN MŰSZAKI ADATAI 

 

- TELJESÍTMÉNY      11 kW/h 

- ÁRAMIGÉNY            3 X 20 A 

- FESZÜLTSÉG           3~ /N/PE 400 V, 50 Hz 

- MÉRETEK             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 

 

 

 


