
SunShower, brengt 
al het goede van 

buiten naar binnen
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 Deluxe white Combi white Pure white xl Pure white 

waarom SunShower?

Infrarood licht ontspant, stimuleert de bloedsomloop en verlicht pijn

Sunshower geeft een veilige, gezonde dosis uV-licht 

uV-licht stimuleert de aanmaak van vitamine D

uV-licht geeft u meer energie en een gezonde kleur 

u gebruikt Sunshower terwijl u doucht
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met Sunshower haalt u het goede van de zon in huis. Zonlicht is belangrijk  

voor uw gezondheid, mits goed gedoseerd. Sunshower zorgt daarvoor.  

met een juiste, lage, dosis uV-licht wordt het lichaam gestimuleerd om de zo 

belangrijke vitamine D aan te maken. het resultaat? u voelt zich energieker en 

heeft een gezonde kleur. Infrarood licht werkt ontspannend. Bovendien  

stimuleert dit warme licht de bloedsomloop en verlicht het spier- en  

gewrichtspijn. De Sunshower is makkelijk in gebruik. De Sunshower is  

verkrijgbaar in vier uitvoeringen, die speciaal zijn ontworpen voor  

gebruik in natte ruimtes. het apparaat kan daarom in de douche hangen;  

u doucht en sunshowert tegelijkertijd.
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SunShower - geZonD
Zonlicht stimuleert de aanmaak van vitamine D. Vitamine D is belangrijk voor een goede 

weerstand en het behoud van sterke botten. De Sunshower zorgt in 3 maanden voor een 

gezond vitamine D niveau. goed gedoseerd zonlicht geeft u bovendien meer energie én 

een zomerse kleur. 

SunShower - ontSpannenD 
Infrarood licht werkt ontspannend en pijnverlichtend. Dit warme licht dringt tot diep in 

de huid door en verwarmt daar uw spieren en gewrichten. Stijfheid en pijn verdwijnen  

en u kunt zich weer soepel bewegen. 

SunShower - VeIlIg
regelmatig een lage dosis zonlicht is veilig en gezond. Sunshower bereidt uw huid 

verantwoord voor op de zomerzon. maar ook in technisch opzicht is de Sunshower veilig. 

De Sunshower is speciaal ontworpen voor gebruik in natte ruimtes zoals de douche.

VIT D
nmol/L

TOENAME VITAMINE D 
DAGELIJKS 5 MINUTEN GEBRUIK SUNSHOWER

(vitaminie D studie 2007)

JAN FEB MRT APR

75

50

25 tekort
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Deluxe white 
InBouw | Full BoDy | uV | InFrarooD
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Design
De Sunshower Deluxe white is een full body inbouw apparaat 

met zowel een uV- als infraroodfunctie. De Sunshower Deluxe 

white heeft vijf kortegolf infraroodlampen van elk 500w en vier 

uV-lampen. het apparaat is afgewerkt met een gezandstraalde 

glasplaat met een wit kader en heeft een smalle opstaande 

aluminium rand.

gebruik 
•  De Sunshower Deluxe White heeft een touch screen

•  U schakelt de Sunshower met één druk op de knop in

•  Een sessie duurt maximaal tien minuten 

•  U kunt een sessie eenvoudig eerder beëindigen

•  Na gebruik koelt de Sunshower vier minuten af

VoorwaarDen Voor installatie
•  Een aparte stroomgroep is noodzakelijk

•  16,5 cm inbouwdiepte in een lege (voorzet)wand 

•  Ventilatiekanalen voor de aan- en afvoer van droge koellucht

•  45 cm afstand van de glasplaat tot de douchekop 

•  Een combinatie met een stoomcabine is mogelijk

Voor meer informatie, kijk op de website www.sunshower.nl 

Deluxe white 
InBouw | Full BoDy | uV | InFrarooD
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Combi white 
opBouw | Full BoDy | uV | InFrarooD
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Combi white 
opBouw | Full BoDy | uV | InFrarooD

Design
De Sunshower Combi white is een full body opbouwapparaat 

voor in de hoek met zowel een uV- als infraroodfunctie. De 

Sunshower Combi white heeft vier kortegolf infraroodlampen 

van elk 500w en drie uV-lampen. het apparaat is dubbel  

geïsoleerd, afgewerkt met een gezandstraalde glasplaat met 

een wit kader en heeft een smalle opstaande aluminium rand.

gebruik 

•  De Sunshower Combi White heeft een touch screen

•  U schakelt de Sunshower met één druk op de knop in

•  Een sessie duurt maximaal tien minuten 

•  U kunt een sessie eenvoudig eerder beëindigen

•  Na gebruik koelt de Sunshower vier minuten af

VoorwaarDen Voor installatie
•  Een rechte hoek met 30 cm vrije ruimte

•  Kan op de bestaande groep worden bijgeplaatst

•  40 cm afstand van de glasplaat tot de douchekop 

•  Een combinatie met een stoomcabine is niet mogelijk

Voor meer informatie, kijk op de website www.sunshower.nl 
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Pure white xl 
InBouw | Full BoDy | InFrarooD

Pure white 
InBouw | halF BoDy | InFrarooD

Design
De Sunshower pure white Xl is een full body inbouwapparaat met  

twee kortegolf infraroodlampen van elk 1000W. Het apparaat wordt  

volledig weggewerkt in de wand. De Sunshower pure white Xl is  

afgewerkt met een gezandstraalde glasplaat met een wit kader en  

heeft een smalle opstaande aluminium rand. 

gebruik 
•  De Sunshower Pure White XL heeft een touch screen

•  U schakelt de Sunshower met één druk op de knop in

•  Een sessie duurt maximaal tien minuten 

•  U kunt een sessie eenvoudig eerder beëindigen

•  Na gebruik koelt de Sunshower vier minuten af

VoorwaarDen Voor installatie
•  10 cm inbouw-diepte in een lege (voorzet)wand 

•  Ventilatiekanalen voor de aan- en afvoer van droge koellucht

•  45 cm afstand van de glasplaat tot de douchekop 

•   Indien u de Sunshower boven een zitje plaatst,  

laat dan minimaal 20 cm ruimte tussen de rug en de glasplaat

•  Een combinatie met een stoomcabine is mogelijk

Voor meer informatie, 

kijk op de website 

www.sunshower.nl 
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Pure white xl 
InBouw | Full BoDy | InFrarooD

Pure white 
InBouw | halF BoDy | InFrarooD

Design
De Sunshower pure white is een half body inbouwapparaat met één 

kortegolf infrarood lamp van 1250W. Het apparaat wordt volledig  

weggewerkt in de wand. De Sunshower pure white is afgewerkt met 

een gezandstraalde glasplaat met een wit kader en heeft een smalle, 

opstaande aluminium rand. 

gebruik 
•  De Sunshower Pure white heeft een touch screen

•  U schakelt de Sunshower met één druk op de knop in

•  Een sessie duurt maximaal tien minuten 

•  U kunt een sessie eenvoudig eerder beëindigen

•  Na gebruik koelt de Sunshower vier minuten af

VoorwaarDen Voor installatie
•  10 cm inbouwdiepte in een lege (voorzet)wand 

•  Ventilatiekanalen voor aan- en afvoer van droge koellucht

•  45 cm afstand van de glasplaat tot de douchekop 

•   Indien u de Sunshower boven een zitje plaatst,  

laat dan minimaal 20 ruimte tussen de rug en de glasplaat

•  Een combinatie met een stoomcabine is mogelijk

Voor meer informatie, 

kijk op de website 

www.sunshower.nl 
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DELUXE
whitE

COMBI
whIte

PURE
whitE

PURE
whitE XL

VIer typeS SunShower

Deluxe White inbouw 320 x 1870 x 160 full body 5 x 500 W 4 UV lampen ja 45 cm

Combi White opbouw 290 x 1440 x 228  full body 4 x 500 W 3 UV lampen nee 40 cm

Pure White xl  inbouw 199 x 1238 x 100 full body 2 x 1000 W  ja 40 cm

Pure White inbouw 199 x 619 x 100 half body 1 x 1250 W  ja 40 cm

          Type Installatie Formaat Afmeting Infrarood UV Stoom Afstand tot
      cabine douchekop
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MaKKELIjK. DoUCHEN 
en SunShoweren 

tEgELIjKErtIjD

Deluxe White inbouw 320 x 1870 x 160 full body 5 x 500 W 4 UV lampen ja 45 cm

Combi White opbouw 290 x 1440 x 228  full body 4 x 500 W 3 UV lampen nee 40 cm

Pure White xl  inbouw 199 x 1238 x 100 full body 2 x 1000 W  ja 40 cm

Pure White inbouw 199 x 619 x 100 half body 1 x 1250 W  ja 40 cm

          Type Installatie Formaat Afmeting Infrarood UV Stoom Afstand tot
      cabine douchekop
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sunshower bV  | Pieter Braaijweg 69

1114 aj amsterdam-Duivendrecht | the netherlands

t +31 (0)20 462 14 60 | f +31 (0)20 462 14 61

info@sunshower.nl | www.sunshower.nl
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