RÖRDAGS!

Starta upp en spännande vårsäsong
med NYA fräscha rör.
Vi har lysrör till de flesta på marknaden förkommande solariemodeller till bra priser
Ring 031-130 900 eller maila för bästa pris!

Nya ALISUN BRIGHT PERFORMANCE original lysrör är optimerade för Sunvision
och Dreamvision. När du beställer de nya lysrören får du samtidigt en ny
rörbestyckningsdekal, nya soltidstavlor, informationsplanscher ¨det är nyttiga att
sola¨samt D-vitamin dekaler för ditt solarium.Uppge solarie-modell vid
beställningen.Var noga med att du tar bort den gamla dekalen omgående och
ersätter den med den nya i samband med rörbytet.
Se mer information nedan.

ANVÄND BARA GODKÄNDA ORIGINALRÖR!
ALISUN, SUNVISION och DREAMVISION
Viktig information om solarierör!
Vi vill understryka att det bara är tillverkaren/fabriken som kan utfärda dekaler med
rörbestyckning som anger vilka lysrör och HP lampor som är godkända i ett solarium. Det
vill säga att det är bara Alisun:s originallysrör och HP lampor som är godkända i
Dreamvision och Sunvision solarier i Sverige.
Det är främst för att få nöjda kunder men även för din trygghet och ekonomi som duska
använda original rör och lampor. Men även gällande EU regelverk säger att vi som
tillverkare inte har fullt produktansvar om felaktiga rör och lampor sitter i solariet.(Då vilar
ansvaret främst på dig som solarieägare.)
Våra lysrör och HP lampor är dessutom alltid det bästa valet eftersom de är
framtagna och testade för just det solarium de är avsedda för. De ger därmed alltid
maximal bruningseffekt inom den gällande lagstiftningen.
Det marknadsförs lysrör som sägs vara godkända i Alisuns Dreamvision och
Sunvision solarier. I vissa fall har man till och med, helt felaktigt, påstått att försäkring inte
skulle gälla om man inte använde dessa felaktiga rör. Detta är naturligtvis fel.
EU reglerna säger att det är det tillverkande företaget som bestämma vilka rör som är
orginalrör och för detta krävs mätningar med rören i solariet och de ska tillsammans
uppfylla normen EN 60335-2-27 med tillägg.
Det finns vissa, av Strålsäkerhetsmyndigheten godkända ersättningsrör på den s.k.
ersättningslistan www.ssm.se. Dessa rör är dock svaga rör och de är endast
godkända utifrån ett UV-mätningsperspektiv, de är inte godkända av fabriken om detinte
anges i våra manualer och prislistor. Alla övriga rör är därmed otillåtna att ha i våra
solarier.
En rörbestyckningsdekal måste alltid finnas väl synligt på alla solarier och den ska visa
vilka rör som är godkända orginalrör och den måste självklart överensstämma med de rör
som sitter i solariet. Saknar du dekal eller har en felaktig dekal måste du beställa en ny.
Det gör du utan kostnad av oss och får då samtidigt nya soltidstavlor,
informationsplanschen ”det är nyttigt att sola” och en D-vitamin dekal att sätta på solariet.
I Strålsäkerhetsmyndighetens anvisningar framgår även;
SSMFS 2008:36 7§
Solarium ska vara UV typ 3 och uppfylla de strålskyddskrav som gäller för denna kategori. För att överensstämma med kraven för UV typ 3
ska sådant solarium vara försett med strålkällor av originaltyp enligt märkning på solariet. Om strålkällorna är av lysrörstyp, får ett solarium
alternativt vara försett med sådana lysrör som Strålskyddsmyndighetenhar förklarat ge en överensstämmelse med UV typ3.”

Alisun AB i Sverige är en del av Alisun BV i Holland som är tillverkare av Alisun, Sunvision och
Dreamvision solarier.

Hör av dig till oss så får du veta mer!

Med vänlig hälsning Lars Robertsson
Lars Robertsson
Alisun AB
mob. 0702-556 557
kont. 031-130 900
Huvudkontor, service och lager i
Vimmerby: 0492-18600
e-mail:
lars.robertsson@ultratan.se
hemsida: www.alisun.se

