U P P L E V D E T N YA

SOLLJUSET

VÄRLDS UNIKT
Det du nu kommer att läsa om är en unik svensk uppfinning.

Solupplevelsen med ljus och värme ökar välbefinnandet och ger

Suntech är först i världen med att kunna återskapa solens hela

avslappning och ny energi.

spektrum. Vi bygger specialutvecklade solsimulatorer och omgivningar där människor kan återhämta sig, stärka sig och må bra.
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Get that sunny feeling!
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Solljuset i kombination med
fotosyntesen är källan till allt
liv på jorden.
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Solen gör oss pigga
Solljuset är en viktig faktor för
vår dygnsrytm. Dagsljus minskar
tallkottkörtelns utsöndring av
melatonin, ofta kallat för kroppens
eget sömnhormon, och vi känner
oss piggare. Vårt immunförsvar stärks
samtidigt som solen också främjar
blodcirkulationen.
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Hos oss är det sol 365 dagar om året
I Suntechs sol är det sommar året om. Det härliga ljuset har en positiv inverkan på vår hälsa och vi blir helt
enkelt gladare och piggare. Ljusterapi på ett njutbart
sätt med en upplevelse för alla sinnen; solljus, värme,
vågbrus, svalkande vindar och sand mellan tårna.
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Hur fungerar det?
Hjärtat i Suntechs solsystem är en speciell solsimulator
som med solens hela spektrum ger både ljus och skön
värme. Ett styrsystem återskapar dygnets tidsväxlingar.
Besökaren får uppleva en förkortad dag, från tidig gryning
till solnedgång. Bakgrundsljud skapar stämning liknande
den miljö man befinner sig i, t ex. ett tropiskt dygn.
Tillsammans med en luftväxling som känns som en skön
bris, samverkar allt och blir till en helt unik upplevelse där
både syn, hörsel, känsel och klimat samverkar.
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Säkert solljus
Suntechs solljus ligger på en kontrollerad och ofarlig
nivå. Den låga UV-dosen gör att du kan sola säkert.
Suntech har 30 års erfarenhet av solljussimulering
vilket innebär att tekniken bakom vårt solljus är väl
genomtestad och att man kan njuta länge i solen
utan att behöva oroa sig för några hälsorisker.
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SYN

HÖRSEL
Med hjälp av ljudsystemet bygger vi upp
en ljudbild som kan innehålla det mesta;
vågbrus eller porlanda vårbäckar, fågelkvitter, eller palmbladens rasslande i vinden.

I våra miljöer får även ögat sin njutning. Vi använder oss av en genomtänkt och
detaljerad miljö för att ge den rätta härliga och vilsamma solupplevelsen.
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K Ä NSEL

K L I M AT

Du upplever solens sköna strålar och
värmen som sprider sig i din kropp.
Borra ner fötterna i den mjuka varma
sanden och känn hur sandkornen silas
mellan tårna.

Ett styrsystem reglerar atmosfären där
ljus, värme och svalkande vindar ger en
njutbar och avslappnande upplevelse.
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Välj vilken miljö ni vill att besökarna ska uppleva
Ni bestämmer platsen och scenografin. Vi kan bygga upp en inbjudande strand i ett
tropiskt land eller ett glittrande svenskt kustlandskap i skärgården. Om ni väljer en
exotiskt miljö så skapar vi en omgivning av finkornig sand och prunkande växter med
en stor bakgrundsbild som horisont. Väljer ni istället en skärgårdsidyll så förflyttar vi
solvarma klippor och tjärade träbryggor in i er lokal. Eller så kanske det handlar om
en sofistikerad och stilren Spa-miljö som andas exklusiv njutning. Välj vilket tema som
passar just er anläggning.
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G O R K I J - PA R K E N ,
M O S K VA
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Välj panoramavy
En viktig ingrediens i miljön som vi bygger är bakgrundsfonden, panoramabilden. Den kan vara
allt från några meter till hur stor som helst. Den skapar miljön och utomhuskänslan.
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FRISKVÅRD
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FRISKVÅRD

Välbefinnande och positiva hälsoeffekter
Mer lust, mer ork och mer glädje. Solen är inte bara
skön, många forskningresultat har pekat på att
människan behöver en viss mängd solljus för att
hålla sig frisk. För en trött personal kan en stunds
återhämtning i Suntechs sol ge dubbelt tillbaka.
Erfarenheter har också visat att sjukskrivningarna
på företag och organisationer kan minskas kraftigt
om man regelbundet vistas i solmiljön.
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FRISKVÅRD

Positiv inverkan
På äldreboenden har Suntechs sol visat sig ha en mycket
positiv inverkan på humöret hos de äldre samtidigt som
personalen håller sig friskare och får mer energi över till
vård och engagemang. En vistelse i Suntechs solljus ger
samma positiva effekter som en stund utomhus under en
klarblå himmel. Suntechs sol passar mycket bra på äldreboenden, seniorboenden, servicehem, dagcenter osv.
Vi har byggt hundratals anläggningar runt om i Sverige
och utomlands. Hör av er för referenslistor och forskningsrapporter.
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S PA
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Nya möjligheter för din verksamhet
Människan behöver tid för återhämtning.
Erbjud dina kunder en skön och avslappnande stund där de kan ladda batterierna.
Solupplevelsen är avstressande och ljuset
ger energi. En solmiljö är ett bra komplement för verksamheter med inriktning på
relax, friskvård och hälsa.
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Ge massage i Suntechs solmiljö
Den värmande och avslappnande effekten av
Suntech-solen passar väl in i din Spa- eller Wellness-anläggning och underlättar för påföljande
behandlingar som t.ex massage. Dessutom är det
en mycket kostnadseffektiv behandling som inte
kräver stora personalresurser.
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S O L & SAND, Y T T ERB Y
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UPPLEVELSE
32
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UPPLEVELSE

Solen som upplevelse
En solsemester är något som de flesta människor längtar till året runt. Med en Suntech
solanläggning kan du erbjuda ett härligt
alternativ till att åka bort och ändå ge
besökarna ett efterlängtat avbrott i vardagen.
I Suntechs inspirerande och annorlunda
miljö kan besökarna umgås på ett helt nytt
sätt. Du erbjuder dina kunder en härlig och
semesterbetonad stund som garanterat etsar
sig fast i minnet och skapar mervärde och
lönsamhet.
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UPPLEVELSE

Sol, bad och Äventyr
Sol och vatten är i det närmaste
en oslagbar kombination. Så om
du redan har det ena – varför inte
skaffa det andra? För vad passar
bättre än en lysande skön sol i en
vattenglittrande badmiljö.
Suntechs solsystem blir ett perfekt
komplement och ser till att profilera er anläggning som något
utöver det vanliga.
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UPPLEVELSE

Solen kan finnas var som helst!
Suntech sol passar in på många platser och i de flesta
miljöer. Den är diskret när den inte används och kan lätt
smälta in i miljön på en arbetsplats, i en offentlig miljö
eller på t ex. en skola. Andra förslag på platser där solljuset
skulle kunna passa in är i naturrum, bastuanläggningar,
yogarum, vilorum, vinterträdgårdar, café eller kryssningsfartyg. Kom med ditt förslag så ska vi försöka lösa det!
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VÅRA SOLSYSTEM
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VÅRA SOLSYSTEM

Suntech Trippel Basic

Suntech Trippel Design

Vår vanligaste solpanel är Suntech Trippel Basic. En sådan ger solljus på ca 12 m2 och är avsedd
för takhöjder kring 2,40 meter. Flera solar kan kopplas samman om man önskar större solbelyst yta. Solen har helautomatisk styrning med tre olika programval med bl.a. dygnssimulering,
bakgrundsljud, reglering och inställning av max. temperatur och tid. Suntech Trippel Basic finns
i vitt och himmelsblått.

Suntech Trippel Design har ett mjukare utseende och ger solljus på ca 12 m2, och är avsedd
för takhöjder kring 2,40 meter. Dess eleganta grafit-metallicfärgad yta och designen av
panelen gör den mera framträdande där den är monterad. Den har, likt Basic, helautomatisk
styrning med tre olika programval med bl.a. dygnssimulering, bakgrundsljud, reglering och
inställning av max. temperatur och tid.
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Kundanpassad design
Suntech Hexagon monteras vid höga takhöjder och större solytor. En Hexagon går att bygga ut till i princip hur stor sol som helst. Varje lampa är bikakeformad vilket gör det möjligt
att montera ihop flera till en stor enhet. Även Suntech Hexagon har helautomatisk styrning
med tre programval, reglering och inställning av max temp och tid, dygnssimulering och
bakgrundsljud.
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Välj liten eller stor yta
Suntechs sol passar bra för såväl små som stora
ytor. Det går utmärkt att installera solljus i ett
mindre rum eller i del av lokal. För större rum
eller anläggningar finns ingen begränsning för
hur stor yta som kan belysas.
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Har man inte solen, får man göra en.
Victor Hugo

Där solen kommer in, stannar läkaren ute.
Ordspråk från Sardinien
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Våra solsimulatorer är helt unika – Suntech är nämligen först i världen med
att kunna återskapa solens hela spektrum. Solanläggningarna har flera olika
användningsområden, som till exempel friskvård för personal och kunder
eller som en extra njutning på ett spa, äventyrsbad eller upplevelsecenter.
Vår teknik för solsimulering har utvecklats ur testanläggningar för provning
av olika material inom industrin. Inom bilindustrin provar man hur olika system och material påverkas i solljus. Vi har också använt tekniken för att testa
olika materials värme- och solljustålighet under ökenliknande förhållanden.
Det finns ett betydande antal referensanläggningar runt om i världen, för
information om din närmaste anläggning ring oss eller se vår hemsida.
För finansiering av en Suntech solanläggning, kontakta oss så kan vi hitta en
lösning för er.
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Suntech är ett helsvenskt företag som bygger specialutvecklade
solsimulatorer och miljöer där man kan återhämta sig, stärka sig och må bra.
Suntechs solsystem designas, konstrueras och tillverkas i Sverige och är en
svensk uppfinning.

