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ЗА НАС
В резултат на дългогодишен опит и познания, Laser Style предлага разработени четири серии вертикални солариума и колариуми. Солариумите
®

са с марката ActiveSUN са характерни със своята мощност, икономичен режим на работа и изчистен дизай.
Солариуми ActiveSUN® притежават Сертификат за безопасност съгласно действащи Европейки директиви. Сертифицирани са като безопасни
продукти и маркирани с европейската маркировка СЕ, притежават всички необходими по закон документи.
За соларните студия в България, ние предлагаме 24 месеца гаранция на апаратите, включваща профилактика, поддръжка и обучение на
персонала. Разработване на цялостна концепция за развитие на услугата – рекламни материали, аксесоари, соларна козметика, интериорно
проектиране и обзевеждане на салоните. Предлагаме индивидуална грижа за клиента.

®

ПРЕДИМСТВА при закупуване на солариуми и колариуми ActiveSUN :
ü ДВЕ години гаранция;
ü Tранспорт и монтаж в цялата страна;
ü Резервни части на склад и договор за поддръжка – гаранционно и извънгаранционно;
ü Възможност клиента да променя визията на фасадата на апарата.
ü Възможност за монтаж на монетни автомати, като вариант за управление и контрол;
ü Възможност за закупуване на лизинг;
ü Разработване на цялостна концепция за Вашия салон – интериорно проектиране, обзавеждане, рекламни материали, козметика,
аксесоари, обучение на персонала.

www.activesun.net
office: 02 44 144 13, mobile: 0882 449 991, e-mail: lasercut@abv.bg
Модел New Vision – Най-новия, супер мощен вертикален солариум!!!
®

Най – новия вертикален солариум, произведен с марката ActiveSUN , е модел New Vision. Различното и характерното за него е 52 броя лампи, с по-висока
мощност – 180W. Тези мощни лампи се охлаждат от 6 допълнителни вентилатора, които са разположени по периферията на апарата. Охлаждането на
лампите с допълнителна вентилация, гарантира по-дългият им живот и по-добро качество на услугата. Тъй като при доброто охлаждане на лампите, те
излъчват максималната си температура, при което се постига идеален тен за клиента. Апаратът е с елипсовидна форма, което гарантира на клиентите Ви,
един красив и равномерен тен.
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Модел New Vision e със следните технически характеристики:
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цените на модел New Vision са следните:

FIRE VISION

MODIFICATIONS

PRICE

UV Оборудване
Брой тръби и мощност
Диаметър / дължината на тръбите

48 бр. х 160W

Технически характеристика
Инсталирана мощност
Захранващо напрежение
Предпазител на захранването
Вариант 60 Hz
Електронни баласти

8 200 W

налично

налично

Вградена памет за отчитане на отработено време

налично

Режими на работа

с кабел

Режими на работа

три

Система за вентилация

Изход на възхуда - размер

налично
5 000 м3 / h
Ф 400 мм

Габаритни размери /в мм/
Затворен апарат

В2200 х Ш1050 х Д1050

Отворен апарат

В2200 х Ш1050 х Д1050

Маса

220 кг.

Дизайн
Цветова комбинация

UV equipment - 52 pcs lamps х 180W, length of lamp - 2.00 м., outside design - optional
vision of the front door of the solarium

8 460.00 лв.

3 x 32A
по заявка

Електронно управление

Дебит на вентилатора

8 080.00 лв.

380V / 220V / 50 Hz

Управление на апарата

Централна вентилация

UV equipment - 52 pcs lamps х 180W, length of lamp - 2.00 м., without design cover

Ф 40 / 1 760 мм

по заявка

Осветление в кабината

налично

Аудио система

налично

Рефлекторен под и таван - инокс

налично

Цените са без включено ДДС.
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Модел Fire Vision – Solarium, which makes the world of colors in the experience!!!
The characteristic feature of this model is different and individual visions of the appearance of tanning beds, according to the client's taste or interior of the
studio. With innovative technology, you can change the vision of the solariums at any one time.
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Цените на Солариуми ActiveSUN® - модел Fire Vision са следните:

Модел Fire Vision e със следните технически характеристики:
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FIRE VISION

МОДИФИКАЦИИ

ЦЕНИ

UV Оборудване
Брой тръби и мощност
Диаметър / дължината на тръбите

48 бр. х 160W
Ф 40 / 1 760 мм

Технически характеристика
Инсталирана мощност
Захранващо напрежение
Предпазител на захранването
Вариант 60 Hz
Електронни баласти

8 200 W
380V / 220V / 50 Hz
3 x 32A
по заявка
налично

UV оборудване - 48 бр. лампи х 160W, дължина на лампите - 1.80 м., печат - визия по
избор на предните врати на апарата

7 090.00 лв.

UV оборудване - 48 бр. лампи х 180W, дължина на лампите - 2.00 м., печат - визия по
избор на предните врати на апарата

7 560.00 лв.

UV оборудване - 48 бр. лампи x 160W, дължина на лампите - 1.80 м., печат - визия по
избор на целия апарат

7 830.00 лв.

UV оборудване - 48 бр. лампи x 180W, дължина на лампите - 2.00 м., печат - визия по
избор на целия апарат

8 270.00 лв.

Управление на апарата
Електронно управление

налично

Вградена памет за отчитане на отработено време

налично

Режими на работа

с кабел

Режими на работа

три

Система за вентилация
Централна вентилация
Дебит на вентилатора
Изход на възхуда - размер

налично
5 000 м3 / h
Ф 400 мм

Габаритни размери /в мм/
Затворен апарат

В2200 х Ш1050 х Д1050

Отворен апарат

В2200 х Ш1050 х Д1050

Маса

220 кг.

Дизайн
Цветова комбинация

по заявка

Осветление в кабината

налично

Аудио система

налично

Рефлекторен под и таван - инокс

налично

Цените са без включено ДДС.
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МОДЕЛИ СОЛАРИУМИ И КОЛАРИУМИ ActiveSUN®
Колариум Floral – Красив тен, здрава и млада кожа!!!
Най-новия модел апарат, който предлагаме на българския пазар е вертикален Колариум. Различното при него са 24-те колагенови лампи, които
стимулират образуването на колаген в структурата на кожата. С перфектната комбинация на колагеновите с UV лампи, Вашите клиенти ще получат
натурално и безвредно и с максимална грижа за кожата почерняване.
Какво ще спечели Вашия клиент от процедурите:
ü Заличване на финните линии и бръчки в областта на очите, устата и деклотето;
ü Подобряване на еластичността и устойчивостта на кожата;
ü Сияйна кожа без болка и странични ефекти;
ü Наслада от придобиване на тен без компромиси.
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Колариума ActiveSUN® е със следните технически характеристики:
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цените на Колариума ActiveSUN® са следните:

МОДЕЛ FLORAL

МОДИФИКАЦИИ

ЦЕНИ

UV Оборудване
Брой тръби и мощност
Диаметър / дължината на тръбите

24 бр. х 160W с UV и 24 бр. с КОЛАГЕН

Захранващо напрежение
Предпазител на захранването
Вариант 60 Hz
Електронни баласти

7 160.00 лв.

UV оборудване - 24 бр. лампи х 180W с UV и 24 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на
лампите - 2.00 м., без печат на фасадата на апарата

7 990.00 лв.

Ф 40 / 1 760 мм

Технически характеристика
Инсталирана мощност

UV оборудване - 24 бр. лампи x 160W с UV и 24 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на
лампите - 1.80 м., без печат на фасадата на апарата

8 200 W
380V / 220V / 50 Hz

UV оборудване - 24 бр. лампи х 160W с UV и 24 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на
лампите - 1.80 м., печат - визия по избор на предните врати на апарата

7 520.00 лв.

UV оборудване - 24 бр. лампи х 180W с UV и 24 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на
лампите - 2.00 м., печат - визия по избор на предните врати на апарата

8 360.00 лв.

UV оборудване - 24 бр. лампи х 160W с UV и 24 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на
лампите - 1.80 м., печат - визия по избор на целия апарат

7 990.00 лв.

UV оборудване - 24 бр. лампи х 180W с UV и 24 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на
лампите - 2.00 м., печат - визия по избор на целия апарат

8 840.00 лв.

UV оборудване - 48 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 1.80 м., без печат на
фасадата на апарата

7 520.00 лв.

UV оборудване - 48 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 2.00 м., без печат на
фасадата на апарата

8 610.00 лв.

UV оборудване - 48 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 1.80 м., печат - визия
по избор на предните врати на апарата

7 890.00 лв.

220 кг.

UV оборудване - 48 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 2.00 м., печат - визия
по избор на предните врати на апарата

8 940.00 лв.

по заявка

UV оборудване - 48 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 1.80 м., печат - визия
по избор на целия апарат

8 740.00 лв.

UV оборудване - 48 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 2.00 м., печат - визия
по избор на целия апарат

9 460.00 лв.

3 x 32A
по заявка
налично

Управление на апарата
Електронно управление

налично

Вградена памет за отчитане на отработено време

налично

Режими на работа

с кабел

Режими на работа

три

Система за вентилация
Централна вентилация
Дебит на вентилатора
Изход на възхуда - размер

налично
5 000 м3 / h
Ф 400 мм

Габаритни размери /в мм/
Затворен апарат

В2200 х Ш1050 х Д1050

Отворен апарат

В2200 х Ш1050 х Д1050

Маса
Дизайн
Цветова комбинация
Осветление в кабината

налично

Аудио система

налично

Рефлекторен под и таван - инокс

налично

Цените са без включено ДДС.
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Модел Turbo Power – Изборът на практичния човек!!!
Мощен, компактен и надежден, моделът Turbo Power, Ви гарантира бърз и дълбок тен при максимално икономичен режим на работа.
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Цените на солариуми ActiveSUN® - модел Turbo Powe са следните:

Модел Turbo Power e със следните технически характеристики:
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FIRE VISION

МОДИФИКАЦИИ

ЦЕНИ

UV Оборудване
Брой тръби и мощност
Диаметър / дължината на тръбите

48 бр. х 160W

Технически характеристика
Инсталирана мощност
Захранващо напрежение
Предпазител на захранването
Вариант 60 Hz
Електронни баласти

3 x 32A
по заявка
налично

налично

Вградена памет за отчитане на отработено време

налично

Режими на работа

с кабел

Режими на работа

три

Система за вентилация

Изход на възхуда - размер

налично
5 000 м3 / h
Ф 400 мм

Габаритни размери /в мм/
Затворен апарат

В2200 х Ш1050 х Д1050

Отворен апарат

В2200 х Ш1050 х Д1050

Маса

220 кг.

Дизайн
Цветова комбинация

UV оборудване - 48 бр. лампи x 180W, дължина на лампите - 2.00 м.

7 420.00 лв.

380V / 220V / 50 Hz

Електронно управление

Дебит на вентилатора

6 720.00 лв.

8 200 W

Управление на апарата

Централна вентилация

UV оборудване - 48 бр. лампи х 160W, дължина на лампите - 1.80 м.

Ф 40 / 1 760 мм

по заявка

Осветление в кабината

налично

Аудио система

налично

Рефлекторен под и таван - инокс

налично

Цените са без включено ДДС.

