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Slnečná sprcha Sunshower. Je naozaj úžasná!
medicínske zariadenia, kde sa svetlo využíva na liečenie
Každý z nás dobre pozná ten nádherný pocit zo slnečného dňa. Slnko poskytuje energiu, teplo a radosť. Je
kožných chorôb. Sesterská spoločnosť Dermasun je inoto niečo viac než iba pocit! Slnečný svit vyživuje a stará
vátorom v oblasti svetelnej terapie v domácnosti.
sa o naše telá. UV svetlo pomáha pri tvorbe vitamínu
D, ktorý zvyšuje našu odolnosť a dodáva nám energiu.
S medicínskymi špecialistami
Slnečné svetlo zahrieva, čo umožňuje našim telám reProdukty spoločnosti Sunshower sa vyvíjajú v spolupráci
laxovať a znižuje bolesť. Sunshower využíva energiu sls TNO* a s medicínskymi špecialistami z LUMC a VUMC**.
nečného svetla vo všetkých svojich produktoch. Slnečná
Vedecký výskum potvrdzuje prínos ultrafialového (UV)
sprcha Sunshower nám umožňuje užívať
svetla a infračerveného (IR) svetla na
si životodárné svetlo v interiéri počas
ľudské zdravie, samozrejme v zodpovedsprchovania.
ných množstvách. Infračervené svetlo
VNÍMAJTE
napríklad uľavuje od bolesti svalov
ENERGIU,
TEPLO
Sunshower je inovatívna holandská spoa pomáha pri ovládaní bolesti a skracuje
ločnosť založená inžiniermi Merijnom
každodenný čas ranného „nábehu“ u ľudí
A POTEŠENIE
Wegramom a Oscarom Meijerom. Táto
trpiacich artritídou. UV svetlo je zodpoveZO SLNKA
dvojica sa nechala inšpirovať úžasnými
dné za tvorbu vitamínu D, ktorý podnecuprínosmi slnečných lúčov a vyvinula úplje našu odolnosť a dodává nám energiu.
ne nový produkt: slnečné svetlo v sprche.
Vyhovuje tým najprísnejším požiadavkám
Spoločnosť chce so svojimi produktmi prispieť k zdraviu
Na slnečnej sprche Sunshower je jedinečné to, že produka šťastiu pod mottom: „Vytvorte si svoje vlastné slnko“
ty sú inštalované do sprchy , resp. do sprchového kúta.
Toto kombinuje svetelnú terapiu s každodenným sprchoInovácia a vývoj
vaním. Produkty boli samozrejme podrobené schvaľovaStart-up z roku 2003 vyrástol do profesionálnej organiu; spĺňajú všetky prísne smernice EÚ na ich inštaláciu.
nizácie s produktovým sortimentom, ktorý sa neustále
Produkty spoločnosti Sunshower boli okrem toho testované európskymi skušobnými agentúrami a majú značku
zlepšuje, rozvíja a expanduje. Okrem produktov zameraných na zvyšovanie vitality tela Sunshower tiež vyrába
kvality CE.

* 	Nezávislý holandský výskumný inštitút pre aplikovaný vedecký výskum
** 	Akademické nemocnice a medicínske fakulty v meste Leiden a v Amsterdame (Holandsko)

•	Modely

iba s infračerveným žiarením
alebo kombinované s ultrafialovým svetlom

•	Testované

SLNEČNÉ
LÚČE
NA RANNÉ
ZOBUDENIE

a vyvinuté v spolupráci s
medicínskymi špecialistami a vedcami

•	Svetelná

terapia počas sprchovania

•	Dá

sa inštalovať v nových aj v existujúcich
kúpeľniach

•	Infračervené

svetlo pôsobí relaxačne,
stimuluje krvný obeh a zbavuje od bolesti

•	Slnečná

sprcha zdvojnásobuje počas
zimných mesiacov hladinu vitamínu D,
poskytuje energiu a zvyšuje odolnosť

SLNKO AKO ZDROJ ŽIVOTA
Slnko je zdrojom života. Vyživuje nás a slnečné svetlo nám dáva energiu. Ultrafialové svetlo zabezpečuje tvorbu vitamínu D. Tento vitamín udržiava našu
odolnosť. Každodenné pôsobenie slnečného svetla
je dôležité pre náš celkový pocit zdravia. Je preukázané, že každodenná nízka dávka UV žiarenia je bezpečná.
Slnečné svetlo je vlastne akoby básnickým označením
pojmu ultrafialové žiarenie známeho z fyziky. Slnečné svetlo pozostáva z lúčov UV-A a UV-B. Sú to
lúče, ktoré majú svoj vlastný účinok a svoju vlastnú
frekvenciu. Tieto frekvencie vieme simulovať, takže
životodárnym UV svetlom môžeme byť vyživovaní aj
počas zamračeného dňa, v zime, alebo ak sme nútení
zostať vnútri. Toto nie je bezvýznamné, ak uvážime
mnohé aspekty ultrafialového žiarenia. Stručne vyjadrené, UV svetlo je podstatné pre mnohé životné
funkcie v našom tele: reguluje naše biologické hodiny, zabezpečuje zdravú tvorbu hormónov a tvorbu
vitamínu D. Ultrafialové svetlo okrem toho stimuluje tvorbu pigmentu a melanínu, a teda prirodzenú
ochranu pred slnečným svetlom. A nakoniec, UV
svetlo má terapeutický účinok a dá sa používať pri
chronických stavoch pokožky ako je psoriáza, ekzémy a pri alergii na slnko.

Zdroj tvorby vitamínu D
Slnečné svetlo je najväčším zdrojom tvorby vitamínu D prostredníctvom pokožky. Je to jeden z mála
vitamínov, ktoré si naše telo vie vytvárať samo.
Dochádza k tomu hlavne v období medzi marcom
a októbrom, pričom k vrcholu tvorby dochádza medzi májom a augustom. Tvorba vitamínu D je najnižšia,
alebo dokonca vôbec žiadna v novembri, decembri,
januári a februári. Znamená to, že telo nevytvára
dostatočné množstvo vitamínu D počas štyroch mesiacov, t.j. tretiny roka. Absencia slnečného svetla
počas týchto jesenných a zimných mesiacov, alebo
počas dní bez slnečného svitu, sa dá kompenzovať
prostredníctvom slnečnej sprchy Sunshower, ktorá
vie udržovať hladinu vitamínu D. UV svetlo – bez
ohľadu na to, či pochádza zo slnka, alebo zo svetelného zdroja, je vždy a všade schopné vyživovať naše
telo a poskytovať mu energiu.

Pozitívny vplyv na hladinu energie
Denná dávka UV svetla nie je zbytočným luxusom.
Lúče UV svetla majú popri tvorbe vitamínu D aj iné
kladné prínosy. UV svetlo má kladný vplyv na našu
hladinu energie. Pôsobenie svetla ovplyvňuje tie časti
mozgu, ktoré sú spojené s bdelosťou a kognitívnymi
vlastnosťami. Svetlo môže zoslabiť pocit ospanlivos-

ti a zlepšiť naše reakcie. Zvýšenie energie vnímame
obzvlášť v lete. Dni sú vtedy dlhšie a dostávame viac
slnečného svetla. Toto nám poskytuje vyššiu vitalitu,
výkonnosť a cítime sa šťastnejšími. Celkový pocit pohody je tým silnejší, čím viac slnečných lúčov sme si
užívali.

Kladný vplyv na rytmus dňa a noci
Počas jesenných a zimných mesiacov sú dni kratšie
a množstvo slnečného svetla je výrazne menšie. Nedostatok prirodzeného denného svetla môže viesť
k depresívnej nálade a ospanlivosti. UV svetlo má tiež
pozitívny vplyv na náš rytmus dňa a noci. Počas dňa
prežiareného svetlom máme viac energie počas dňa,
čo spôsobuje lepší a hlbší spánok počas noci. Toto
samozrejme potom tiež pozitívne vplýva na naše
zdravie.

Terapia svetlom má protizápalový
účinok
UV lúče môžu zdravie podporovať tiež inými spôsobmi, obzvlášť u ľudí s (chronickými) kožnými problémami ako je psoriáza alebo ekzémy. Obzvlášť pre
tieto kožné problémy vyvinula firma Dermasun produkty, ktoré predpisujú aj dermatológovia.

Príprava na leto
Keď už hovoríme o pokožke.... UV svetlo spôsobuje
v lete sfarbenie pokožky. Primeraná dávka UV svetla
zabezpečuje to, že pokožka si udržiava zdravú farbu
aj počas jesenných a zimných mesiacov. Táto zdravá
farba na tele pripravuje Vašu pokožku na letné slnko.

UV svetlo má pozitívne
účinky na zdravie

RIZIKO

MÝTUS

žiadne slnečné svetlo

nízka dávka slnečného svetla

spálenie

RIZIKO

PRAVDA

žiadne slnečné svetlo

nízka dávka slnečného svetla

spálenie

zvýšenie vitamínu D

VIT D
nmol/L

denné 5-minútové používanie Sunshower
(štúdia vitamínu D v roku 2007)

75

50

25

nedostatok

JAN

FEB

Vitamín D je mimoriadne dôležitý vtedy, ak:
MRT

APR

•	Ste

starší než 70 – vaša pokožka vytvára
menej vitamínu D než v minulosti

• 	Máte tmavšiu pokožku – tvoríte si vitamín D
pomalšie, čo môže spôsobiť jeho nedostatok
v zime

Udržiavajte si hladinu vitamínu D
Vitamín D má kladné účinky na naše zdravie, ako
je udržiavanie našej odolnosti, absorpciu vápnika
a fosforu, znižovanie zdravotných rizík a udržiavanie
svalovej sily. Tvorba vitamínu D je preto dôležitá
pre každého. U určitých ľudí a v určitých situáciách
je dokonca mimoriadne dôležité udržiavať hladinu
tohto vitamínu.

•

Ste tehotná

•

Dojčíte

•

Pracujete v nočných zmenách

• 	Trávite veľa času v interiéri v dôsledku svojej
práce, zníženej mobility, alebo choroby

PRÍNOSY VITAMÍNU D
Slnečné svetlo zohráva dôležitú úlohu v mnohých
telesných funkciách, ktoré často súvisia s tvorbou
vitamínu D. Každodenná nízka dávka desiatich
minút slnečného svetla je postačujúca pre dosiahnutie zdravej úrovne vitamínu D. Bohužiaľ, väčšina
ľudí nemá možnosť počas jesenných a zimných mesiacov získať dokonca ani toto množstvo. Toto je
príčina, prečo má 70 % Západoeurópanov na jeseň
nedostatok vitamínu D. Výskumy ukazujú, že každodenné používanie produktov Sunshower s nízkou
dávkou UV počas zimných mesiacov zdvojnásobuje
hladinu vitamínu D.*
Vitamín D je jediný vitamín, ktorý je ľudské telo
schopné produkovať samo. Keď je pokožka vystavená UV žiareniu, alebo slnečnému svetlu, tak produkuje provitamín D3, ktorý pečeň a obličky potom
premieňajú na vitamín D. Tento proces je zosilňovaný
UV-B žiarením. Vedecké výskumy ukazujú, že zoznam fyzických procesov ovplyvňovaných vitamínom
D je z roka na rok dlhší. Nižšie je uvedený prehľad
kladných účinkov vitamínu D na naše telá a na naše
zdravie.

*

Stimulácia imunitného systému
Existujú veľmi jasné dôkazy o tom, že vitamín D
má kladný vplyv na náš imunitný systém. Toto nám
umožňuje, že sa cítime viac „fit“ a sme menej náchylnými na chrípku a prechladnutie.

Vedecké dôkazy
Vedecký výskum ukázal, že vitamín D kladne ovplyvňuje
fyzické procesy. Vitamín D je zodpovedný napríklad za:
•

Absorpcia vápnika:
Dobrá pre kosti a zuby

•

Vitamín D stimuluje absorpciu vápnika z vnútorností
a mineralizuje kosti. Výskum ukázal, že s pribúdajúcim vekom môže takto obmedziť odvápňovanie kostí
a pozitívne vplývať na ich hustotu. Okrem toho môže
tento proces taktiež znížiť riziko zlomenín kostí zostávajú pevné. Vápnik taktiež pomáha udržiavať
silné zuby .

•

Rozvoj a udržiavanie svalových
funkcií
Nedostatok vitamínu D vyúsťuje do svalovej slabosti
a kŕčov. Naopak, dostatok vitamínu D zabezpečuje
lepší cit pre rovnováhu a udržiavanie svalovej sily,
obzvlášť s pribúdajúcim vekom. Dostatok vitamínu D
doslova znižuje riziko pádov.

Výskum LUMC, 2007

**	Signaleringscommissie Kanker (detekcia rakoviny) KWF Kankerbestrijding (Boj proti rakovine) (2010)
De relatie tussen kanker, zonnestraling en vitamine D (Vzťah medzi rakovinou, slnečnými lúčmi a vitamínom D) D.Leusen: Grafika

•
•

absorpciu vápnika
potláčanie infekcií
stimuláciu imunitného systému
rozvoj a udržiavanie svalových funkcií
rozvoj a udržiavanie kognitívnych funkcií

Vplyvy na diferenciáciu buniek
Holandský fond KWF venujúci sa rakovine (Boj proti rakovine) uskutočňuje vo veľkom meradle výskum
venujúci sa slnečnému svetlu a vitamínu D. Jedným
z hlavných záverov výskumu je, že vitamín D môže
zabrániť vzniku rakoviny hrubého čreva. Iný vedecký
výskum vzťahu medzi slnečným svetlom, vitamínom
D a rakovinou** okrem toho ukazuje, že denná dávka slnečného svetla je dôležitá pre zdravú úroveň
vitamínu D. Výskum tiež ukázal vzťah so znížením
rizika rakoviny čriev, prostaty a prsníka. Znamená to,
že vitamín D môže mať preventívny vplyv na rôzne
formy rakoviny.
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ir SPEkTRUM PURE MODEL* (%)

•	Infračervené

svetlo sprchy Sunshower
poskytuje kompletné spektrum IR presne
tak, ako prirodzené slnečné svetlo.

Infračervený
Sunshower

•	Vysoké

percento krátkovlnného žiarenia
(IR-A) zabezpečuje intenzívne teplo, ktoré
preniká hlboko do pokožky.

•	Tento

IR výrobok je špeciálne vyvinutý na
krátke časové úseky počas sprchovania
alebo po ňom.

4

41

53

2

VIS

IR-A

IR-B

IR-C

* Infračervené

žiarenie Sunshower je kontrolované a certifikované spoločnosťou
Seiberdorf Laboratories v súlade
s platnými smernicami ICNIRP.

INFRAČERVENÉ SVETLO HREJE, RELAXUJE
A ZNIŽUJE POTIAŽE
Infračervené žiarenie preniká hlboko do pokožky.
Energia infračerveného svetla preniká do nášho tela,
čo spôsobuje pohyb molekúl a týmto spôsobom
tvorí teplo. Toto teplo zvyšuje teplotu tela, pričom
okolie sa pociťuje ako chladné. Okrem pocitu pohody a relaxácie infračervené žiarenie znižuje problémy s chrbtom a krkom, bolesť svalov a reumatické
problémy a stimuluje krvný obeh.

Úľava pre pacientov s artritídou

Hĺbkové čistenie pokožky

Vedecký výskum spoločnosťou Medical Spectrum
Twente a Univerzity Saxion ukázal, že používanie infračerveného svetla môže rýchlo znížiť menšie problémy s artritídou. Prejavuje sa menšia nepohoda
zo stuhnutých kĺbov alebo svalov, a tým sa znižuje
bolesť.

V dôsledku účinného tepla infračerveného svetla sa
rozširujú póry, čo vyúsťuje do lepšieho a účinnejšieho hĺbkového čistenia pokožky, a tak spôsobuje aj
zdravší vzhľad pokožky. Okrem toho infračervené
svetlo zabezpečuje rýchlejšiu a intenzívnejšiu absorbciu vyživujúcich a hydratačných krémov.

Rýchlejšia regenerácia u atlétov
Terapia teplom pri problémoch s
chrbtom a krkom
Ľudia, ktorí majú problémy s chrbtom a krkom, často pociťujú ráno po zobudení nepohodlie a bolesť.
Terapia teplom sa často odporúča na zníženie týchto problémov. Vedecky bolo preukázané, že terapia
infračerveným svetlom je účinná pri znižovaní pocitu kŕčom stiahnutých svalov na chrbte a na krku. Na
rozdiel od väčšiny prostriedkov proti bolesti terapia
teplom nemá žiadne vedľajšie účinky.

Zdravší krvný obeh
Infračervené žiarenie zvyšuje krvný obeh, čo vyúsťuje do zvýšenia obsahu kyslíka v krvi. Znížuje sa tak
bolesť a stuhnutie svalov, môžu sa rýchlejšie zahojiť športové zranenie a relaxuje telo. Vďaka väčšej
uvoľnenosti svalov sa môžu znížiť problémy s kĺbmi.
Infračervené svetlo pomáha pri regenerácii po atletickom výkone, ale je dobré pre zahriatie aj pred
športovou činnosťou.

A na koniec, z používania infračerveného svetla je
úžitok aj pre celý systém. Rýchlejší krvný obeh spôsobený infračerveným svetlom zabezpečuje, že nečistoty sa odstraňujú rýchlejšie a príjem vyživujúcich látok
sa zrýchľuje. Z týchto procesov nemajú úžitok iba
svaly a pokožka, ale čistiace a konštruktívne účinky
prospešného infračerveného svetla si užíva celé telo.

INFRAČERVENÉ SVETLO

•	Znižuje

problémy s chrbtom a krkom

•	Uvoľňuje

bolesti spôsobené artritídou

ZOSTAŇTE NA

•	Zabezpečuje

SLNEČNEJ

•	Uvoľňuje

STRANE ŽIVOTA

uvoľnené svalstvo

stuhnutia

•	Podporuje

krvný obeh, ktorý potom rýchlejšie odstraňuje nečistoty

•	Zlepšuje

prietok krvi, ktorý urýchľuje prísun živín

•	Hĺbkovo

a efektívne čistí pokožku

SLNEČNÉ SVETLO

•	Zdvojnásobuje
•	Znižuje

DOBRÉ

RÁNO
SLNKO

depresiu na jeseň a v zime

•	Zlepšuje
•	Pôsobí

vašu náladu a budete sa cítiť viac „fit“

protizápalovo

•	Uvoľňuje

chronické stavy pokožky

•	Poskytuje
•	Dáva

hladinu vitamínu D

rovnováhu v rytme dňa a noci

vám zdravú farbu

ŠESŤ MODELOV,
Šesťkrát
SUNSHOWER

Sunshower má produktovú radu so šiestimi rôznymi modelmi. Môžete si vybrať model,
ktorý vám najviac vyhovuje. Dolu je uvedených niekoľko faktorov, ktoré je potrebné
vziať do úvahy:

	
Chcete iba infračervené svetlo, alebo chcete tiež slnečné svetlo?
	Máte záujem o prospešné účinky infračerveného svetla? Potom vám odporúčame
Solo, Duo, Pure XL alebo Pure. Ak by ste chceli mať všetky prínosy, ktoré prináša
infračervené a ultrafialové svetlo, tak bude dobrým výberom Deluxe a Combi.
Tieto modely majú obe funkcie, ultrafialové a infračervené svetlo.

	
Vaše celé telo, alebo iba jeho časť?
	Modely Deluxe, Combi, Solo a Pure XL sú určené pre celé telo. Pure je kompaktný
model, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre dolnú časť chrbta.

	
Čaká vás renovácia, alebo budete ďalej používať existujúcu
kúpeľňu?
	Väčšina modelov je určená na zabudovanie. Nemáte dostatok priestoru na stene,
alebo nechcete renovovať? Potom vám budú viac vyhovovať montované verzie
Solo (iba infračervené svetlo) a Combi (infračervené a UV svetlo). Tieto modely
sa jednoducho montujú v rohu existujúcej kúpeľne.

Taktiež vyvíjame špeciálne medicínske zariadenia na liečenie
kožných chorôb. Viac informácií o terapii svetlom pri psoriáze,
ekzémoch a alergii na slnko nájdete na: Dermasun.nl.

Sunshower Deluxe

ventilačný vývod

sklenená doska

ventilačný vstup

hĺbka zabudovania: minimálne 16,5 cm

stenový rám

Sunshower
deluxe
Každodenná nízka dávka UV svetla:

BEZPEČNÁ, DOBRÁ
a ZDRAVÁ!

ZABUDOVANÁ
CELOTELOVÁ SLNEČNÁ SPRCHA
V 187 X Š 32 X L 17 cm

 Užívateľsky priateľská prevádzka
 Z
 apínanie slnečného alebo infračerveného svetla jediným stlačením tlačidla
 N
 astavenie časovacieho zariadenia pre
každé použitie (až do max. 10 minút)
 P
 ostupné ochladzovanie: po použití
sa slnečná sprcha Sunshower ochladí
za štyri minúty
DIZAJN
Slnečná sprcha Sunshower Deluxe má päť
500W infračervených žiaroviek a štyri žiarovky ultrafialového svetla. Krásna konečná
úprava povrchu v hliníku a má opieskovanú
sklenenú dosku.
Tip: Skombinujte Sunshower Deluxe s
parnou saunou pre ďalší úžitok a pôžitok.

Sunshower Pure XL

ventilačný vývod

sklenená doska

ventilačný vstup

stenový rám

hĺbka zabudovania: minimálne 10 cm

Sunshower
PURE XL
ZABUDOVANÁ
CELOTELOVÁ SLNEČNÁ SPRCHA
V 124 X Š 20 X L 10 cm

 Užívateľsky priateľská dotyková obrazovka
 Zapínanie jediným stlačením tlačidla
 N
 astavenie časovacieho zariadenia pre
každé použitie (až do max. 10 minút)
 P
 ostupné ochladzovanie: po použití s
sprcha Sunshower ochladí za štyri minúty
DIZAJN
Slnečná sprcha Sunshower Pure XL je
dostatočne veľká na to, aby vám poskytla
hĺbkové, upokojujúce teplo pre váš krk a vaše
kolená. Štíhle hliníkové puzdro obsahuje dve
infračervené žiarovky 2 x 750W a má povrchovú úpravu s opieskovanou sklenenou doskou.
Sunshower Pure XL je zabudované riešenie,
takže sa dá krásne integrovať do steny sprchy.
Tip: Skombinujte Sunshower Pure XL s parnou
saunou pre ešte viac pohodlia.

Sunshower Duo (stojaca)

Sunshower Pure
stenový rám

ventilačný vývod

sklenená doska

ventilačný vstup

stenový rám
hĺbka zabudovania: minimálne 10 cm

mini

Sunshower
PURE / duo
ZABUDOVANÁ POLOVIČNÁ ALEBO
CELOTELOVÁ SLNEČNÁ SPRCHA
PURE V 62 X Š 20 X L 10 cm
DUO

V 62 X Š 20 X L 10 cm / V 32 X Š 20 X L 10 cm

 Užívateľsky priateľská dotyková obrazovka
 Zapínanie jediným stlačením tlačidla
 N
 astavenie časovacieho zariadenia pre
každé použitie (až do max. 10 minút)
 P
 ostupné ochladzovanie: po použití s
sprcha Sunshower ochladí za štyri minúty
DIZAJN
Slnečná sprcha Sunshower Pure je kompaktný model, ktorý môže pôsobiť približne na
polovicu vášho tela. Iba jedna jediná žiarovka
infračerveného svetla 1000W má veľmi silný
účinok. Sunshower Duo pozostáva z dvoch
modelov, čo umožňuje napr. pôsobenie na
svaly na nohách, ako aj na chrbát. Špičkový
model má jednu jedinú žiarovku infračerveného
svetla 500W. Sunshower Duo je zabudovaným
riešením, takže sa dá krásne integrovať do steny sprchy, alebo nad konštrukčným sedákom.

Sunshower Combi

Pravidelné používanie

Sunshower
combi
CELOTELOVÁ SLNEČNÁ SPRCHA
NÁSTENNÁ ROHOVÁ
V 145 X Š 30 X L 20 cm

 Užívateľsky priateľská prevádzka
 Z
 apínanie slnečného alebo infračerveného svetla jediným stlačením tlačidla
 N
 astavenie časovacieho zariadenia pre
každé použitie (až do max. 10 minút)
 P
 ostupné ochladzovanie: po použití
sa slnečná sprcha Sunshower ochladí
za štyri minúty
DIZAJN
Slnečná sprcha Sunshower Combi je o
niečo menšia než zabudovaný variant
Sunshower Deluxe. Má štyri 500W
infračervené žiarovky a tri žiarovky
ultrafialového svetla. Dá sa elegantne
inštalovať v rohu ako „plávajúci“ prvok.
Má opieskovanú sklenenú dosku v štíhlom
hliníkovom ráme.

slnečnej sprchy
SUNSHOWER počas
zimných mesiacov
zdvojnásobuje hladinu
vitamínu D.

Sunshower Solo

Sunshower
solo
CELOTELOVÁ SLNEČNÁ SPRCHA
NÁSTENNÁ ROHOVÁ
V 124 X Š 20 X L 18 cm

 Užívateľsky priateľská dotyková obrazovka
 Zapínanie jediným stlačením tlačidla
 N
 astavenie časovacieho zariadenia pre
každé použitie (až do max. 10 minút)
 P
 ostupné ochladzovanie: po použití s
sprcha Sunshower ochladí za štyri minúty
DIZAJN
Slnečná sprcha Sunshower Solo je o niečo
menšia než Sunshower Combi a má dve
750W infračervené žiarovky. Dá sa montovať
elegantne do rohu ako „plávajúci“ prvok.
Má opieskovanú dosku v elegantnom
hliníkovom ráme.

INŠTALAČNÉ ZABUDOVANÉ PRODUKTY






VENTILAČNÉ KANÁLY

SPÄTNÝ VENTIL

MRIEŽKA

Ventilačný vstup a výstup k
priľahlej miestnosti.

Ak ventilačné otvory vychádzajú do kúpeľne,
použite spätné ventily.

K dispozícii sú príslušné ventilačné mriežky,
hodiace sa do kruhových a štvorcových kanálov.

Na každý produkt Sunshower platí štandardná
dvojročná záruka.
Pokiaľ si Váš zakúpený produkt zaregistrujete
na webovej stránke Sunshower, získate ešte
dodatočnú záruku 6 mesiacov.
Okrem iného máte možnosť darovať produkt
Sunshower aj ako darček! Každý kvartál
vyberáme jednoho výhercu.

Prinášame slnko do
vašej kúpeľne!

ZAŽITE SILU
SUNSHOWER
Produkty Sunshower sú dostupné
v predajniach, ktoré sa špecializujú na
kúpeľne a wellness. Navštívte stránku
www. sunshower.sk

www.sunshower.sk

