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De dag ontwaakt in een rustig tempo. Hier en daar een wolk.

Bij vlagen frisse wind. Ondertussen nagenietend van de

voorbije zomer. Een oneindig moment van behaaglijkheid.

De Onyx staat voor warmte en genot. Het beleven van het

dagelijks comfort van een eersteklas zonnebank. Vervaardigd van

kwalitatief hoogwaardige materialen. Gebaseerd op jarenlange

ervaring en een uitgekiend ontwerp. De hedendaagse vormgeving

en het moderne kleurgebruik zorgen altijd en overal voor een

aangename verschijning.

Technische gegevens
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Onyx T

Hemel is makkelijk weg te draaien naar een

muur door ingenieus dubbel kantelbaar statief

voor optimale ruimtebesparing. Tevens

maximale flexibiliteit bij hoogte instelling.

Onyx Combi

Zonnetunnel voor egale bruining rondom.

Model Aantal lampen UVA Gezichtsbruiner Vermogen Digitale timer Urenteller SRS* Klikstrip Bodycooler

Onyx 14 T 14 x 100 W L** - 1,7 kW • • • • •

Onyx 14/5 T 14 x 100 W L** 5 x 25W 1,81 kW • • • • •

Onyx 14/1 T 10 x 100 W L** 1 x HPA 1,98 kW • • • • •

4 x 80 W

Onyx 26 Combi 14 x 100 W L**  - 2,82 kW • • • • •

12 x 100 W 

Onyx 26/5 Combi 14 x 100 W L** 5 x 25W 3,19 kW • • • • •

12 x 100 W 

Onyx 26/1 Combi 10 x 100 W L** 1 x HPA 3,24 kW • • • • •

4 x 80 W 

12 x 100 W 

T = dubbel kantelbaar statief, Combi = zonnetunnel, HPA = hogedruk gezichtsbruiner, *SRS = Strip Reflector Systeem (1),

**L = lamplengte 1.90 meter, o = optioneel, • = standaard, - = n.v.t.

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle apparatuur is voorzien van een uitgebreide gebruiksaanwijzing,

2 UV-beschermbrilletjes en 2 jaar garantie.
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Onyx Combi



De fraai gestileerde titaanbronzen Onyx bestaat uit twee modellen, als combi

of als hemel op statief. Het hele assortiment is leverbaar in meerdere

lampenvarianten. De lampen in de hemel meten 1,90 meter en bieden door het

grotere bruiningsoppervlak meer comfort. Door de ergonomisch gevormde hemel

ontstaat een tunneleffect, dat samen met het Strip Reflector Systeem (SRS)

achter de lampen zorgt voor een optimaal bruiningsrendement.

De Onyx wordt standaard voorzien van een bodycooler. 

De cooler is traploos verstelbaar via de eenvoudig te

bedienen digitale timer met overzichtelijk display.

De combi biedt een gemakkelijke hoge instap en een ideaal ligcomfort.

De hemels op statief zijn traploos verstelbaar en dubbel kantelbaar.

Ook installatiegemak behoort tot de vele voordelen van de Onyx.

(1) De traploos instelbare bodycooler 

in de hemel zorgt voor een

aangename luchtstroom tijdens

het bruinen.

(2) De digitale display zorgt voor een

overzichtelijke bediening van de

timer en de bodycooler, tevens

kunnen de totale branduren van de

lampen worden uitgelezen.

(3, 4) Door het slimme klikstripsysteem

en de meegeleverde acrylwipper

verwijdert u eenvoudig de

acrylplaat uit z´n behuizing,

waarna deze eenvoudig gereinigd

kan worden.

(5) Met het praktische opbergsysteem

heeft u de acrylwipper altijd

binnen handbereik.
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Onyx 26 Combi

Onyx 14/5 TOnyx 14 T

Onyx 26/1 Combi


