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Lyxiga spahotell i England satsar på solljus
från Suntech Group AB
Vi sprider solljus långt utanför Sveriges gränser och har återförsäljare i ett
antal länder. Här presenterar vi de två senaste installationerna i England,
båda i lyxig spamiljö.
Brooklands Hotel & Spa Surrey
Ett modernt hotell med ett stort utbud för sina spabesökare. De har nu även en
stor yta för kunder som vill njuta av solljus och värme. Denna lyxiga
solljusavdelning med flera aktiviteter har en design som matchar material och
färger med resten av spahotellet.

För att täcka en större yta med solljus har man valt att installera två stycken
Suntech Trippel Basic solenheter.
Den nya solljusavdelningen har fått otroligt fin respons och har fått
uppmärksamhet i flera medier.

Brooklands Hotel & Spa, Surrey

Rudding Park Hotel & Spa, Harrogate
Ett av Storbritanniens högst rankade spahotell. Här kan besökarna njuta av
infinity pool, panoramabastu, bubbelbad, solterrass och en mängd behandlingar.
För att fortsätta vara i framkant vill hotellet erbjuda sina kunder bästa möjliga
spaupplevelse och har nu utökat sin spaavdelning med solljus från Suntech.
Solenheten man valt är en Suntech Trippel Design som smälter in bra i miljön och
känns lyxig med sina rundade former och grafitgrå yta. Här njuter besökarna i
uppvärmda solstolar och bakgrundsbelyst fondbild av lokal natur.

Rudding Park Hotel & Spa, Harrogate

Läs mer och få inspiration www.suntechgroup.se

Sunwell bygger specialutvecklade solsimulatorer och solrum där människor kan
stärka immunförsvar, få ny energi och må bra. Sunwell solsimulator skapar
artificiellt solljus som kan mäta sig med originalet, med den fördelen att mängden
UV-strålningen är filtrerad till låga nivåer.
Solterapi i ett av Sunwell solrum erbjuder mer än ljus, värme och en inspirerande
miljö – den har flera positiva hälsoeffekter, skapar mervärde för företag och kan
minska sjukskrivningar.
Sunwell sprider ljus och värme inom olika områden som friskvård, hotell, spa,
badanläggningar, massage- och yogastudios, äldreomsorg, restaurang, högskolor
mm. Sunwell’s solstrålar lyser inte bara i Sverige, utan har nått ut även till flera
länder i Europa och Nordamerika.
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