S ă r b ă t o r i m

Sărbătorim 30 de ani de excelenţă.

REPERE

Primul producător de căzi cu
hidromasaj certificat ISO 9001, cel
mai ridicat standard internaţional
de calitate pentru proiectare şi
producţie.

Premiul John Holcomb Silver
Award acordat de The Association
of Pool & Spa Professionals, pentru
excelenţă a contribuţiilor tehnice
aduse industriei căzilor cu
hidromasaj.

Cvadruplu câştigător al
clasamentului “Best Buy” efectuat
de Consumers Digest Magazine.

O companie certificată Spasearch,
pe baza sondajelor independente
privind satisfacţia clienţilor.

Cartuşul de filtrare MicroClean este
primul corespunzător cerinţelor
FDA (Administraţia pentru
Alimente şi Medicamente - în SUA)
şi care dispune de un certificat NSF
(Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă
- în SUA) din întreaga industrie de
profil. Produs de către Filter
Specialists Inc. în exclusivitate
pentru Sundance Spas.

Sistemul audio revoluţionar
montat pe modelele Sundance
din seria 880 este marca JBL.
Sistemul se poate adapta la iPod/
iPhone şi dispune de peste 1 GB
de memorie hard pentru a vă oferi
posibilitatea încărcării muzicii
dumneavoastră direct sistemul
audio aferent căzii.

Acest produs a fost proiectat
special pentru a funcţiona
împreună cu iPod® şi a fost
autorizat de către dezvoltator
privind satisfacerea standardelor
de performanţă ale Apple.

HIDROMASAJ

I N E G A L A B I L Ă R E C U N O A Ş T E R E I N T E R N AŢ I O N A L Ă

PREMII

LUMINI
C Ă U TA R E A E C H I L I B R U L U I

Lumina are un efect profund
1979

Sundance Spas deschide o unitate de producţie în Costa Mesa, California

1980

Prima companie care a introdus duzele de apă încastrate

1991

Adoptarea scaunului terapeutic Accu-Ssage la toate modelele

®

™

1992	Integrarea aromaterapiei şi obţinerea premiului “Best Buy” al revistei Consumers Digest pentru modelul Sundance Cameo™
1995

Intelli-Jet duză de apă exclusivă, reglabilă/variabilă

1996

Primul producător de căzi cu hidromasaj care primeşte certificare ISO 9001

Există nenumărate motive de încântare când aveţi o cadă Sundance Spas: să reveniţi acasă

Sundance Spas a adus la perfecţiune experienţa spa desfăşurată acasă prin oferirea ultimei

unde sunteţi aşteptat de o cadă de hidromasaj cu apă caldă, să vă invitaţi prietenii la o

noutăţi în domeniul hidroterapiei. Prin combinarea căldurii, flotabilităţii şi masajului,

Sundance Spas are următoarele capacităţi:

hidroterapia are puterea de a produce schimbări incredibile asupra stării noastre. Hidroterapia

• ameliorarea durerilor musculare şi disconfortului resimţit la nivelul articulaţiilor

nevoie şi beneficiem de lumină

de exerciţii fizice şi să identificaţi posibilităţi romantice prin lumina scânteietoare a cascadei.

a constituit o sursă de relaxare timp de secole, în diferite culturi. Astăzi, hidroterapia la

• stimularea circulaţiei şi asistarea digestiei

în general, suntem şi favorizaţi

®

™

petrecere în grădină, să simţiţi acţiunea vindecătoare a jeturilor terapeutice după o şedinţă

Cu un echilibru ideal între cele trei elemente ale hidroterapiei, şedinţa de relaxare cu

asupra dispoziţiei şi liniştii noastre
sufleteşti. Aşa cum toţi avem

Sundance aduce atât de mult în viaţa dumneavoastră deoarece Sundance face mult pentru

domiciliu poate fi parte a rutinei de reducere a stresului şi un mod extraordinar de a petrece

• producerea de endorfine (substanţe naturale pentru reducerea durerii)

de proprietăţile specifice fiecărei

1998	Obţinerea premiului “Best Buy” al revistei Consumers Digest pentru modelul Sundance Optima

fiecare produs al său. Stabilim standardul în industria proiectării şi producţiei de căzi de

timpul împreună. Iată modul în care hidroterapia acţionează pentru relaxare şi reîntinerire:

• promovarea relaxării naturale şi inducerea somnului

culori din spectru.

2000

Sistemul de ozonizare SunZone CD şi încălzitorul Sentry Smart cu spirală din titan

2002

Sistemul de filtrare a apei MicroClean şi învelitorile exterioare sintetice SunStrong

aproape 30 de ani şi ne mândrim cu următoarele realizări:

• Căldura apei calde dintr-o cadă Sundance poate produce vasodilataţie pentru creşterea

Sistemele noastre de încălzire avansate, scaunele şi jeturile corecte din punct de vedere

fluxului sanguin. Aceasta produce un efect terapeutic asupra ţesuturilor dureroase sau

ergonomic, în special jeturile noastre brevetate Fluidix™, conlucrează pentru a produce o

afectate, facilitează mişcarea şi ajută la eliberarea simptomelor de artrită şi dureri de spate.

combinaţie ideală de căldură, flotabilitate şi masaj în fiecare cadă. Rezultatul este diferenţa

™

™

™

™

™

2003	Fluidix Intelli-Jet : un sistem exclusiv, patentat de reglare a jetului, care asigură un flux constant sau pulsator pe baza
™

• recunoaştere internaţională: cele mai multe certificate, premii şi recunoaşteri ale

tehnologiei fără rulment Premiul Water Quality: Sundance a fost primul şi unicul producător de căzi cu hidromasaj care a
primit un premiu din partea Water Quality Association (asociaţia pentru calitatea apei) pentru sistemul de filtrare a apei
2005	Pompa de circulaţie Dynamic Flow : deplasează de şapte ori mai multă apă pe minut decât sistemele convenţionale, cu
™

practic aceleaşi costuri; sistemul de filtrare a apei MicroClean II ; Cascada AquaTerrace
™

™

2006 	Fluidix Reflex Jet: noua generaţie în materie de design din seria brevetată Fluidix Jet SMT Fluidix : introducerea duzelor de
™

meritelor din industria de căzi
• componente şi procese patentate, inclusiv duzele brevetate ce oferă un masaj diferit faţă
de orice alt model

• Flotabilitatea suportă corpul, reducându-i greutatea cu 90 de procente. Astfel este
eliberată presiunea exercitată asupra musculaturii şi articulaţiilor în timp ce te afli în cadă.

™

apă Fluidix în seria 780 Obţinerea premiului “Best Buy” al revistei Consumers Digest pentru modelul Sundance Cameo

™

2007	Docking Station Made for iPod şi mufă auxiliară standard pentru MP3 cu opţiunea SunSound Stereo; afişaj de stare
®

• cel mai mare producător mondial de căzi de hidromasaj din acril, cu o reţea de dealeri în
60 de ţări

SunSpa Check pentru verificarea temperaturii apei din interiorul casei (opţional)
™

Sistem de iluminare exterioară de contur cu LED-uri: montat în colţurile minipiscinei (opţional);

Sundance introduce continuu funcţii, componente şi elemente estetice considerate în mare

Sistemul de filtrare a apei MicroClean Plus ; jetul Fluidix Nex

măsură ca fiind repere în materie de căzi actuale de lux. Ne place să producem căzi de

2008

Învelitoarea exterioară TerraStone : aspect de piatră naturală; Baza sintetică: impermeabilă

hidromasaj de înaltă performanţă şi economice, iar deoarece suntem atât de buni în producerea

2009

Sundance Spas sărbătoreşte cea de-a 30-a aniversare.

™

™

™

®

lor, căzile noastre sunt susţinute de cele mai bune condiţii de garanţie la nivel mondial.

• Masajul reprezintă cheia eficienţei hidroterapiei. În combinaţie cu efectele flotabilităţii şi
căldura apei, masajul pe bază de jeturi Sundance completează experienţa
hidroterapeutică.

Sundance: o formă de hidroterapie remarcabil superioară.
Alegeţi cada de hidromasaj potrivită dintre cele trei game exclusiviste de modele: seria
880, seria 780 şi seria 680.

ROŞU: stimulează trăirile intense şi
pasiunea pentru schimbare.
VERDE: crează un sentiment de
satisfacţie a trăirii momentului aşa
cum este.
ALBASTRU: oferă o senzaţie de linişte,
pace şi satisfacţie.
VIOLET: stimulează dorinţa de
intimitate.
TURCOAZ: introduce un echilibru
între gândire şi sentimente.
PURPURIU: revigorează creativitatea
şi aprecierea artei.

HYDROMASAJ
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1

Sundance Spas a fost primul producător de căzi de hidromasaj care a fost
Certificat ISO 9001, cel mai cuprinzător set de standarde de asigurare a calităţii
adoptat de companii din 90 de ţări.
ISO 9001 este aplicabil proiectării şi dezvoltării, producţiei, montajului şi

APA

întreţinerii produselor sau susţinerii serviciilor. Pentru păstrarea acestui
certificat, procesele noastre trebuie să treacă verificări constante de audit.

C ALITATE

DESIGN

Î N A LTĂ P E R F O R M A N ŢĂ , F I A B I L I TAT E Ş I D E S I G N C O N F O R TA B I L

căutarea echilibrului

apa pură

Filtrarea MicroClean Ultra

Filtrarea MicroClean Ultra

(Seria 880)

Producţia

acoperite de cele mai bune condiţii de garanţie din industria de profil, pentru liniştea dumneavoastră.

Proiectate exclusiv pentru Sundance Spas, Microclean™
Ultra™ este primul filtru din industria de profil proiectat cu
o componentă centrală. Fiind un produs exclusiv
Sundance Spas, acesta stabileşte noi standarde de filtrare
durabilă şi eficientă a apei.

Procesul nostru de producţie se desfăşoară într-o unitate din California, de cel mai înalt nivel tehnologic.

• Sistemul format din două piese cuplate oferă o filtrare avansată
în două trepte, ce constituie cea mai nouă tehnologie în
domeniul purificării apei

• Soluţia constructivă cu densitate variabilă utilizează
întreaga grosime a filtrului pentru a reţine depunerile şi
resturile într-o măsură mai ridicată

• Filtrul extern este lavabil şi acţionează ca o primă treaptă de
filtrare ce reţine particulele mai mari

• Fibrele lipite termic nu migrează în contact cu apa

În calitate de cel mai mare producător mondial de căzi de hidromasaj din acril, Sundance Spas este renumit
pentru produsele sale de înaltă fiabilitate dotate cu funcţii avansate şi manevrare facilă. Procesul nostru
exclusiv Rigid Bond (fixare rigidă) întăreşte şi protejează structura căzii. De fapt, căzile marca Sundance sunt

Lucrători calificaţi acţionează echipamentele cu comandă prin calculator, pe măsură ce căzile se deplasează
pe două linii de montaj cu o lungime de 400 de metri. Fiecare cadă Sundance trebuie să treacă prin peste 100
de puncte de verificare a calităţii, fiind supuse inclusiv testului de umplere cu apă, nu o dată, ci de două ori.

• Produse din polipropilenă meltblown 100%, aceste filtre cu densitate
variabilă sunt compatibile cu o gamă largă de substanţe chimice

• Sistemul este dotat cu o pompă de circulaţie
Dynamic Flow de 24 de ore, prag plutitor, generator
de ozon şi purificator mineral opţionale

SIMŢI CONFORTUL

Filtrarea MicroClean

Pentru a crea spaţii în care forma corpului se potriveşte perfect, specialiştii în design de la Sundance au

(Seria 780)

aplicat mediului acvatic principiile ergonomice ale susţinerii corpului. În fiecare scaun este posibilă

Procesul nostru de filtrare dublă şi sistemul de ozonificare este mai eficient decât cele din alte sisteme de
căzi de hidromasaj.

menţinerea aceleiaşi distribuţii a greutăţii, chiar şi atunci când sunteţi înconjurat de jeturi de apă. Prin
intermediul tehnologiei de precizie, scaunele fabricate de noi sunt adaptabile unei varietăţi tipologice

• Filtrare bidirecţională: pompa principală a căzii absoarbe apa prin filtrul gofrat, iar pompa de circulaţie
de 24 de ore absoarbe apa prin elementul din microfibră

corporale, astfel încât vă puteţi relaxa confortabil aşezat în cada de hidromasaj Sundance. Totodată, fiecare

• Cartuş din microfibră pentru o filtrare ultra-fină

duză este perfect poziţionată în fiecare scaun. Schimbându-vă poziţia de pe un scaun pe altul veţi putea

• Al doilea cartuş este prevăzut cu o componentă gofrată, cu încărcare pe suprafaţă, ce reţine particulele
de mari dimensiuni

beneficia de tipuri diferite de masaj specializat sau de o completă experienţă hidroterapeutică.

Cartuşul de filtrare MicroClean este primul
corespunzător cerinţelor FDA (Administraţia
pentru Alimente şi Medicamente - în SUA) şi
care dispune de un certificat NSF (Fundaţia
Naţională pentru Ştiinţă - în SUA) din
întreaga industrie de profil. Produs de către
Filter Specialists Inc. în exclusivitate pentru
Sundance Spas.

Sistemul de filtrare
(Seria 680)

Utilizând un separator orizontal mare pentru absorbţia apei de la suprafaţa căzii şi un cartuş filtrant supradimensionat
pentru reducerea la minim a ciclurilor de curăţare, sistemul de filtrare aferent seriei 680 va păstra apa curată şi va
reduce operaţiunile de întreţinere. Pur şi simplu apăsaţi butonul, întraţi în cadă şi sunteţi fericit!
APA

3
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SIMŢI CONFORTUL

Filtrarea MicroClean
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(Seria 780)
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Procesul nostru de filtrare dublă şi sistemul de ozonificare este mai eficient decât cele din alte sisteme de
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menţinerea aceleiaşi distribuţii a greutăţii, chiar şi atunci când sunteţi înconjurat de jeturi de apă. Prin
intermediul tehnologiei de precizie, scaunele fabricate de noi sunt adaptabile unei varietăţi tipologice
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corespunzător cerinţelor FDA (Administraţia
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Naţională pentru Ştiinţă - în SUA) din
întreaga industrie de profil. Produs de către
Filter Specialists Inc. în exclusivitate pentru
Sundance Spas.

Sistemul de filtrare
(Seria 680)

Utilizând un separator orizontal mare pentru absorbţia apei de la suprafaţa căzii şi un cartuş filtrant supradimensionat
pentru reducerea la minim a ciclurilor de curăţare, sistemul de filtrare aferent seriei 680 va păstra apa curată şi va
reduce operaţiunile de întreţinere. Pur şi simplu apăsaţi butonul, întraţi în cadă şi sunteţi fericit!
APA
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Stabiliţi dispoziţia selectând singur muzica. Un docking station pentru iPod ® ridică volumul
sistemului stereo Intelli-Sound, care cuprinde un hard drive de 1 (GB), CD player, radio AM/FM şi un
sub-woofer de putere de 6". Sistemul dispune şi de o mufă suplimentară pentru MP3, telecomandă
stereo flotantă şi mini-boxe duble.

880
Seria

880

Acest produs a fost proiectat
special pentru a funcţiona
împreună cu iPod/iPhone şi a fost
autorizat de către dezvoltator
privind satisfacerea standardelor
de performanţă ale Apple.

poftiţi oric â nd

A şteptaţi - v ă să a v eţi totul

Sundance vă oferă numeroase motive de distracţie
acasă. Premiatele modele Optima şi Cameo vă
F U N C Ţ I I S TA N D A R D

Seria 880 a căzilor de hidromasaj produse de Sundance
sunt cele la care vă gândiţi când planificaţi o grădină de
vis. Stilată, beneficiind de o tehnologie avansată şi dotată
cu o multitudine de funcţii, fiecare componentă a seriei
880 duce conceptul de "a avea totul" la un nou nivel.
Începând cu "marele" Maxxus până la modelul cu dotări
™

complete Marin , fiecare cadă de hidromasaj din seria
™

880 este echipată în mod unic, astfel încât să asigure
beneficiile sănătoase ale hidroterapiei într-un pachet
antrenant. Priviţi! În mod sigur una dintre acestea se
poate adapta în peisajul pe care-l visaţi.

ale g erea duzelor

Sistemul de purificare a apei MicroClean
Filtrul MicroClean Ultra™
Pompa de circulaţie Dynamic Flow™
Separator plutitor Slipstream™
Pompă(e) cu jet pentru debit ridicat Theramax™
Cascadă Aquaterrace™ cu iluminare din spate
Sistem de iluminare cu LED-uri multicolore
SunGlow™
Sistem de injecţie aer SilentAir™
Aromaterapie Sunscents™
Finisaj din oţel inoxidabil pentru duze
Comenzi i -Touch™
Tetiere pernă Comfortone™
Învelitori exterioare SunStrong™
Soluţie constructivă Rigid Bond™ pentru
structura căzii
Izolare totală cu spumă
Încălzitor cu serpentină din titan, ce dispune
de o garanţie necondiţionată de 5 ani
Acoperire pentru cadă
Bază sintetică şi barieră anti-umezeală
Mâner iluminat din oţel inoxidabil
(cu excepţia modelelor Marin şi Capri)
™

varietăţ i de scaune
Scaun terapeutic Accu-Ssage™
Scaun terapeutic Intelli-Jet™
Scaun tip Lounge
Scaun tip Lounge Adirondack
Scaun profilat tip banchetă
Scaun pentru răcire
Scaun pivotant
Scaune alăturate

înfrumuseţează

Duze Pulsator
Duze ProTouch II™
Duze Fluidix Reflex™
Duze Fluidix ST™
Duze Fluidix Intelli-Jets™
Duze Fluidix Nex™
Duze Vortex™
Duze tip vârtej
Suflante de aer
Duze Accu-Pressure™
™

grădina,

cu

ajutorul

cascadelor

AquaTerrace şi sistemului de iluminare cu LED-uri
SunGlow care-şi modifică ciclic culorile. Noile noastre
învelitori opţionale TerraStone şi Contemporary,
disponibile exclusiv pentru aceste două modele, adaugă
un aspect natural, în culori bogate. Dar adevărata
frumuseţe se află în interiorul acestor căzi de hidromasaj.

op ţ iuni / accesorii
Sistemul stereo Intelli-Sound* cuprinde:
• Radio AM-FM/CD
• iPod® Docking Station
• Mufă auxiliară pentru MP3
• Hard Drive de 1(GB)
• Telecomandă fără fir flotantă
• Mini boxe multiple cu câte două difuzoare
• Sub-woofer de putere de 6"
Învelitorile exterioare TerraStone™ şi
Contemporary™ Cabinetry** (exclusiv pentru
modelele Optima şi Cameo)
Iluminare exterioară de contur cu LED-uri
Afişaj de stare SunSpa Check™
Purificator mineral** SunPurity™
Generator de ozon*** SunZone™ CD***
Consultaţi gama completă a accesoriilor, inclusiv treptele,
sistemele de ridicare a acoperirilor, barele şi pavilioanele
accesând adresa de internet sundancespas.com sau contactaţi
dealerul pentru a obţine o broşură.
*	Indisponibil pe modelul Capri. La sistemul Marin disponibilitatea
facilităţii variază.
** Nu este disponibil în toate ţările (contactaţi dealerul)
*** Standard pe modelele de export de 50 Hz

Suflantele SilentAir crează mici bule aromaterapeutice

880 MAXXUS™

880 OPTIMA™

880 CAMEO™

nr. de locuri

6 adulţi

nr. de locuri

6-7 adulţi

nr. de locuri

5-6 adulţi

dimensiuni

229 cm x 280cm x 106cm
7'6" x 9'2" x 41,5"

dimensiunis

226 cm x 226 cm x 96cm
7'5" x 7'5" x 37,5"

dimensiuni

226 cm x 226cm x 96cm
7'5" x 7'5" x 37,5"

număr total

57 (8 variante) + 14 duze injectoare de aer

număr total

47 (7 variante) + 14 duze injectoare de aer

număr total

46 (8 variante) + 14 duze injectoare de aer

de jeturi

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

de jeturi

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

de jeturi

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

când adăugaţi biluţele parfumate SunScents. Modelul
Optima dispune de un dom pentru reflexologia tălpilor.
Iar Cameo este un model de prezentare, dotat cu cele
mai populare scaune şi o zonă adâncă pentru picioare,
astfel încât sunt uşor de înţeles motivele pentru care a
fost numit de două ori Best Buy (cea mai bună opţiune)

• Produsul nostru leader

• Patru locuri separate dispuse în colţuri

• Scaun pentru răcire

• Trei pompe cu jet TheraMax

• Perne noi în două culori

• 7 noi duze suplimentare pentru anul 2009

• Cascade AquaTerrace duble

• 8 noi duze suplimentare pentru anul 2009

• Scaun tip lounge cu duze Pulsator pentru încheieturi

• Dom cu opt duze pentru reflexologia tălpilor

• Este disponibilă învelitoarea TerraStone cu trepte

• Este disponibilă învelitoarea TerraStone cu trepte

• Scaun tip lounge cu duze Pulsator pentru încheieturi

• Este disponibilă învelitoarea Contemporary

• Este disponibilă învelitoarea Contemporary

de către revista Consumers Digest.
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de către revista Consumers Digest.
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Sundance Spas oferă o gamă completă de accesorii destinată
sporirii confortului în spa. Creaţi un mediu Sundance intim cu un
pavilion drăguţ, o masă şi scaune pentru spa.

880
Seria

880

elimină stresul

A şezaţi-vă lângă o cascadă într-o zi cu ninsoare şi

Aţi mai auzit cât de importantă este procurarea de

încălziţi-vă degetele de la picioare masându-le

spaţiu şi timp propriu. O cadă din seria 880 vă oferă

puternic. Este plăcut să revii acasă şi să găseşti cada cu

luxul unui refugiu privat, perfect pentru savurarea

hidromasaj Majesta sau Altamar. Puteţi să vă invitaţi şi

momentelor calde. Staţi unul lângă altul în cada Marin,

prietenii. Ambele modele dispun de cinci sau şase

ascultaţi muzica favorită din sistemul SunSound şi

locuri pentru adulţi şi oferă mai multe opţiuni de

savuraţi curgerea şi susurul cascadei AquaTerrace

şedere decât majoritatea altor mărci. Modelul Altamar

iluminate uşor. Puteţi sta împreună şi în modelul Capri,

dispune de un scaun tip lounge popular, cu jeturi

sprijiniţi pe fotolii confortabile, lăsându-vă răsfăţati de

pentru încheieturile mâinii şi pentru gambe, iar ambele
modele sunt dotate cu scaune terapeutice Accu-Ssage.
Modelul inovator Majesta este prevăzut cu 14 duze de

880 MAJESTA™
nr. de locuri

5-6 adulţi

nr. de locuri

5-6 adulţi

dimensiuni

206 cm x 219cm x 96cm
6'9" x 7'2" x 37,5"

dimensiuni

206cm x 219cm x 96cm
6'9" x 7'2" x 37,5"

număr total

35 (8 variante) + 14 duze injectoare de aer

număr total

35 (7 variante) + 14 duze injectoare de aer

de jeturi

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

de jeturi

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

impact ridicat/redus Fluidix ST, plus scaunul pentru
răcire în poziţie ridicată. Este o modalitate de relaxare

880 ALTAMAR™

masajul jeturilor Pulsator ce eliberează tensiunea din

880 MARIN™
nr. de locuri

4-5 adulţi

dimensiuni

191cm x 231 cm
6'3" x 7'7" x 33"

număr total
de jeturi

880 CAPRI™

încheieturi. Pentru a personaliza şi mai mult experienţa

nr. de locuri

2-3 adulţi

dimensiuni

176cm x 209cm x 78cm
5'9" x 6'10" x 30,5"

31 (7 variante) + 12 duze injectoare de aer

număr total

24 (6 variante) + 12 duze injectoare de aer

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

de jeturi

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

x

84 cm

foarte "cool".

adăugaţi aromaterapia SunScents. Mai mult, modelele
din seria 880 vă uşurează spontaneitatea. Apa rămâne
curată pentru o perioadă mai îndelungată, astfel încât
timpul alocat întreţinerii căzii este mai scurt, iar timpul

• Dom cu cinci duze pentru reflexologia tălpilor

• O cadă de hidromasaj populară, de dimensiuni medii

• Scaun tip lounge cu duze Pulsator pentru încheieturi

• Cadă de hidromasaj compactă, cu profil redus

• Scaun pentru răcire

• Scaun tip lounge cu duze Pulsator pentru încheieturi

• Scaune alăturate

• Scaune alăturate

• Scaun pivotant cu tetieră tip pernă circulară

• Trei duze tip vârtej de mare volum (două în partea picioarelor)

• Cadă de hidromasaj cu înălţime redusă pentru grădină

• Duze Pulsator pentru încheieturi

• Disponibilă şi ca model îngropat

• Scaun Adirondack tip Lounge cu duze pentru gambe

petrecut împreună creşte.
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petrecut împreună creşte.

SERIA 880
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Căzile marca Sundance oferă facilitatea Silent air Injection  pe toate modelele din seria 880. Printr-o simplă atingere
de buton, puternica suflantă SilentAir emite bule de aer mângâietoare din multiple duze SilentAir dispuse pe toată suprafaţa căzii.
Separat de duzele de apă, aceste suflante creează un curent cald, efervescent de bule, oferindu-vă un masaj de lifting. Duzele SilentAir
asigură şi un sistem unic de aromaterapie, care ajută la păstrarea curată a apei prin difuzarea de parfumuri SunScents sub formă de bule
de aer, în loc de aditiv lichid sau pulbere. Biluţele parfumate SunScents sunt disponibile la dealerul local.

DUZELE 880
Când căutaţi motivul pentru care spa-urile Sundance sunt diferite, motivul pentru care am câştigat premii, recunoaşteri şi cerificări internaţionale, începeţi cu duzele noastre

Seria 880

Fluidix. Disponibilă exclusiv pe modelele Sundance, Fluidix este o tehnologie brevetată de proiectare a duzelor. Aceasta a fost dezvoltată pentru a crea o gamă de variaţii

DUZE EXCLUSIVE

dinamice ale hidromasajului prin intermediul unor duze fără rulmenţi extrem de fiabile. Masaj prin mişcare fără piese în mişcare. Fluidix permite reglarea jetului de apă pe
curgere constantă sau masaj oscilant. Aspectul unic este oscilaţia produsă fără utilizarea rulmenţilor, care se pot bloca şi care conţin componente interne supuse uzurii. Duzele
Fluidix continuă să furnizeze o acţiune de masare robustă şi versatilă chiar şi după mulţi ani de utilizare.

JETURILE 880

Jeturile de presopunctură stimulează punctele de presopunctură
importante de la nivelul gâtului, umerilor şi spatelui. Duzele
Fluidix ST, Accu-Pressure şi Pulsator asigură acest tip de masaj în
cadrul modelelor Sundance Spas din seria 880. Jeturile

vârtej

sunt recunoscute pentru masajul muscular profund şi pentru cel
mai bine conturat jet existent. Jeturile terapeutice vă oferă o gamă
uimitoare de posibilităţi: mişcare turbionară, acţiune rotativă sau
staţionară, volum şi presiune reglabile. Fluidix Nex, Fluidix IntelliJet, Vortex, Fluidix Reflex şi Pro-Touch II sunt duze pentru jeturi

Duza Silentair ™

Duza Accu-Pressure ™

Duza Fluidix Nex ™

Duza Pulsator ™

Duza Pro-Touch II ™

Duza Fluidix Reflex ™

Duza Fluidix ST ™

Duza Fluidix Intelli-Jet ™

Duza Vortex ™

Duza cu jet tip vârtej

• Injectează un curent de bule în apă
• Injecţia de aer crează o acţiune de masaj
uşor efervescent
• Se foloseşte pentru difuzia aromaterapiei în
tot volumul apei

• Este focalizată pe punctele de presiune din
umeri, gât, spate, gambe şi tălpi
• Asigură un masaj profund al ţesuturilor
pentru eliberarea tensiunii musculare şi
durerilor articulaţiilor

• Ultima noutate apărută în seria superioară
Fluidix
• Eliberează tensiunea şi solicitările de la
nivelul gâtului
• Acţiune ideală de masare a musculaturii
mici şi nervilor sensibili
• Acţiune de masare cu intensitate reglabilă
(ridicată/redusă)
• Tehnologie brevetată

• Crează o acţiune de masare uşoară,
"pulsatorie"
• Asigură calmarea zonei palmelor şi
încheieturilor
• Reduce disconfortul sindromului de tunel
carpian al încheieturilor

• Ultima noutate în materie de versatilitate
şi eficienţă
• Duză interschimbabilă opţională, pentru
o varietate sporită a modurilor de masaj
• Permite îmbunătăţirea şi personalizarea
tipului de masaj

• Mişcarea de masaj pronunţată înainteînapoi deplasează apa într-un mod cu
totul nou
• Acţiune insistentă sau masaj uşor
• Reglaţi debitul prin rotirea rozetei duzei
• Tehnologie brevetată

• Un concept de design revoluţionar, brevetat
• Oferă atât masaj cu impact ridicat, cât şi redus
• Pentru reglarea intensităţii şi presiunii jetului
folosiţi rozeta de control a aerului
• Duză fiabilă, fără rulmenţi, disponibilă numai
pe modelele Sundance

• Ultima noutate în materie de versatilitate
şi eficienţă
• Pentru un masaj mai uşor şi mai fin, reglaţi
duza în poziţie orizontală, iar dacă doriţi un
masaj profund, pentru musculatura mare,
poziţionaţi-o vertical.
• Pentru reglarea intensităţii şi presiunii
jetului folosiţi rozeta de control a aerului
• Sistem brevetat de duză fără rulmenţi,
făcut să dureze o viaţă

• Acţiune elicoidală unică pentru un masaj
terapeutic cu impact ridicat şi redus
• Duză fără rulmenţi, făcută să dureze
mai mult
• Proiectată exclusiv pentru Sundance
• Senzaţie de mişcare turbionară

• Alegerea atleţilor profesionişti
• Acţiunea viguroasă oferă un masaj
muscular penetrant

terapeutice. Jeturile de relaxare asigură un masaj uşor şi confortul
acţiunii apei cu bule de aer.

SERIA 880

FUNC ŢII SPECIALE

SISTEMUL AUDIO INTELLI-SOUND™ CU DOCKING STATION PENTRU iPOD
Muzica face experienţa spa să prindă viaţă. Cu sistemul stereo Intelli-Sound, opţional la
modelele din seria 880, puteţi asculta muzică, posturi de ştiri, podcast şi chiar puteţi
descărca până la 1 (GB) în hard drive-ul sistemului. Sistemul stereo Intelli-Sound include un
docking station pentru iPod®, mufă auxiliară pentru MP3 player, precum şi un CD player,
radio şi boxe surround sound.

Sistemul de iluminare sunglow™
Iluminarea face parte integrantă din mediul spa. Sundance
dispune de un joc de lumini şi culori peste texturile apei şi asigură
iluminarea detaliilor care scot în evidenţă caracteristicile fiecărei
căzi în parte. Apa străluceşte de jos în sus, începând cu luminile
subacvatice şi continuând cu multicolorele cascade luminate.
Lumina poate fi reglată pe o singură culoare sau este posibil ca
aceasta să tranziteze treptat întregul spectru.

AROMATERAPIA
Suflanta SilentAir cu care sunt prevăzute modelele Sundance
din seria 880 este elementul central al sistemului integrat de
aromaterapie SunScents™, care, prin transmiterea parfumului
sub formă de bule în apa din cada de hidromasaj, vă permite
să simţiţi puterea "vindecătoare" a parfumului. Disponibil
într-o gamă de parfumuri senzuale pentru a vă spori buna
dispoziţie şi a vă calma.

SERIA 880
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Căzile marca Sundance oferă facilitatea Silent air Injection  pe toate modelele din seria 880. Printr-o simplă atingere
de buton, puternica suflantă SilentAir emite bule de aer mângâietoare din multiple duze SilentAir dispuse pe toată suprafaţa căzii.
Separat de duzele de apă, aceste suflante creează un curent cald, efervescent de bule, oferindu-vă un masaj de lifting. Duzele SilentAir
asigură şi un sistem unic de aromaterapie, care ajută la păstrarea curată a apei prin difuzarea de parfumuri SunScents sub formă de bule
de aer, în loc de aditiv lichid sau pulbere. Biluţele parfumate SunScents sunt disponibile la dealerul local.

DUZELE 880
Când căutaţi motivul pentru care spa-urile Sundance sunt diferite, motivul pentru care am câştigat premii, recunoaşteri şi cerificări internaţionale, începeţi cu duzele noastre

Seria 880

Fluidix. Disponibilă exclusiv pe modelele Sundance, Fluidix este o tehnologie brevetată de proiectare a duzelor. Aceasta a fost dezvoltată pentru a crea o gamă de variaţii

DUZE EXCLUSIVE

dinamice ale hidromasajului prin intermediul unor duze fără rulmenţi extrem de fiabile. Masaj prin mişcare fără piese în mişcare. Fluidix permite reglarea jetului de apă pe
curgere constantă sau masaj oscilant. Aspectul unic este oscilaţia produsă fără utilizarea rulmenţilor, care se pot bloca şi care conţin componente interne supuse uzurii. Duzele
Fluidix continuă să furnizeze o acţiune de masare robustă şi versatilă chiar şi după mulţi ani de utilizare.

JETURILE 880

Jeturile de presopunctură stimulează punctele de presopunctură
importante de la nivelul gâtului, umerilor şi spatelui. Duzele
Fluidix ST, Accu-Pressure şi Pulsator asigură acest tip de masaj în
cadrul modelelor Sundance Spas din seria 880. Jeturile

vârtej

sunt recunoscute pentru masajul muscular profund şi pentru cel
mai bine conturat jet existent. Jeturile terapeutice vă oferă o gamă
uimitoare de posibilităţi: mişcare turbionară, acţiune rotativă sau
staţionară, volum şi presiune reglabile. Fluidix Nex, Fluidix IntelliJet, Vortex, Fluidix Reflex şi Pro-Touch II sunt duze pentru jeturi

Duza Silentair ™

Duza Accu-Pressure ™

Duza Fluidix Nex ™

Duza Pulsator ™

Duza Pro-Touch II ™

Duza Fluidix Reflex ™

Duza Fluidix ST ™

Duza Fluidix Intelli-Jet ™

Duza Vortex ™

Duza cu jet tip vârtej

• Injectează un curent de bule în apă
• Injecţia de aer crează o acţiune de masaj
uşor efervescent
• Se foloseşte pentru difuzia aromaterapiei în
tot volumul apei

• Este focalizată pe punctele de presiune din
umeri, gât, spate, gambe şi tălpi
• Asigură un masaj profund al ţesuturilor
pentru eliberarea tensiunii musculare şi
durerilor articulaţiilor

• Ultima noutate apărută în seria superioară
Fluidix
• Eliberează tensiunea şi solicitările de la
nivelul gâtului
• Acţiune ideală de masare a musculaturii
mici şi nervilor sensibili
• Acţiune de masare cu intensitate reglabilă
(ridicată/redusă)
• Tehnologie brevetată

• Crează o acţiune de masare uşoară,
"pulsatorie"
• Asigură calmarea zonei palmelor şi
încheieturilor
• Reduce disconfortul sindromului de tunel
carpian al încheieturilor

• Ultima noutate în materie de versatilitate
şi eficienţă
• Duză interschimbabilă opţională, pentru
o varietate sporită a modurilor de masaj
• Permite îmbunătăţirea şi personalizarea
tipului de masaj

• Mişcarea de masaj pronunţată înainteînapoi deplasează apa într-un mod cu
totul nou
• Acţiune insistentă sau masaj uşor
• Reglaţi debitul prin rotirea rozetei duzei
• Tehnologie brevetată

• Un concept de design revoluţionar, brevetat
• Oferă atât masaj cu impact ridicat, cât şi redus
• Pentru reglarea intensităţii şi presiunii jetului
folosiţi rozeta de control a aerului
• Duză fiabilă, fără rulmenţi, disponibilă numai
pe modelele Sundance

• Ultima noutate în materie de versatilitate
şi eficienţă
• Pentru un masaj mai uşor şi mai fin, reglaţi
duza în poziţie orizontală, iar dacă doriţi un
masaj profund, pentru musculatura mare,
poziţionaţi-o vertical.
• Pentru reglarea intensităţii şi presiunii
jetului folosiţi rozeta de control a aerului
• Sistem brevetat de duză fără rulmenţi,
făcut să dureze o viaţă

• Acţiune elicoidală unică pentru un masaj
terapeutic cu impact ridicat şi redus
• Duză fără rulmenţi, făcută să dureze
mai mult
• Proiectată exclusiv pentru Sundance
• Senzaţie de mişcare turbionară

• Alegerea atleţilor profesionişti
• Acţiunea viguroasă oferă un masaj
muscular penetrant

terapeutice. Jeturile de relaxare asigură un masaj uşor şi confortul
acţiunii apei cu bule de aer.

SERIA 880

FUNC ŢII SPECIALE

SISTEMUL AUDIO INTELLI-SOUND™ CU DOCKING STATION PENTRU iPOD
Muzica face experienţa spa să prindă viaţă. Cu sistemul stereo Intelli-Sound, opţional la
modelele din seria 880, puteţi asculta muzică, posturi de ştiri, podcast şi chiar puteţi
descărca până la 1 (GB) în hard drive-ul sistemului. Sistemul stereo Intelli-Sound include un
docking station pentru iPod®, mufă auxiliară pentru MP3 player, precum şi un CD player,
radio şi boxe surround sound.

Sistemul de iluminare sunglow™
Iluminarea face parte integrantă din mediul spa. Sundance
dispune de un joc de lumini şi culori peste texturile apei şi asigură
iluminarea detaliilor care scot în evidenţă caracteristicile fiecărei
căzi în parte. Apa străluceşte de jos în sus, începând cu luminile
subacvatice şi continuând cu multicolorele cascade luminate.
Lumina poate fi reglată pe o singură culoare sau este posibil ca
aceasta să tranziteze treptat întregul spectru.

AROMATERAPIA
Suflanta SilentAir cu care sunt prevăzute modelele Sundance
din seria 880 este elementul central al sistemului integrat de
aromaterapie SunScents™, care, prin transmiterea parfumului
sub formă de bule în apa din cada de hidromasaj, vă permite
să simţiţi puterea "vindecătoare" a parfumului. Disponibil
într-o gamă de parfumuri senzuale pentru a vă spori buna
dispoziţie şi a vă calma.

SERIA 880
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Sistemul stereo SunS urround™

MICRO-DIFUZOARE

• Mufă auxiliară de 3,5 mm pentru
conectare la MP3 player

• Patru micro-difuzoare în
partea superioară

• CD player şi radio AM/FM
• Sub-woofer de putere pentru amplificarea
sunetelor joase

• Integrate în structura căzii
adiacent tetierelor
Indisponibil pe modelele Dover sau Camden.

• Telecomandă integrată în partea
superioară a căzii

Seria

780

780

• Impermeabile

A C C E P TAŢ I T O T U L

Căzile de hidromasaj din seria 780 produse de Sundance, cu design
şi funcţionare modernă, sunt construite în cea mai bună tradiţie
Sundance. Ideale pentru relaxare, deconectare sau recuperare în
urma stresului şi tensiunilor, modelele din seria 780 îmbogăţesc
aspectul grădinii şi sunetul acesteia prin apă şi lumină. Cascada
luminată cu LED-uri AquaSheer, cu apă limpede ca cristalul curgând
peste o margine curbată, evocă un pârâu primăvara sau o grădină
japoneză. După ce intraţi într-o cadă din seria 780, faimoasele
noastre duze SMT (terapie pentru ameliorarea durerilor musculare),
Fluidix şi Accu-Pressure conlucrează pentru a vă răsfăţa cu diverse
stiluri de masaj personalizat. Tetierele tip pernă conturate asigură

F U N C Ţ I I S TA N D A R D

ale g erea duzelor

Sistemul de purificare a apei MicroClean™
Filtrul MicroClean™
Pompă de recirculare de 24 de ore
Separator plutitor Slipstream™
Pompă(e) cu jet TheraFlo™
Cascadă AquaSheer™ cu iluminare din spate
Sistem de iluminare cu LED-uri multicolore
SunRay™
Comenzi i-Touch™
Tetiere tip pernă
Învelitori exterioare SunStrong™
Soluţie constructivă Rigid Bond™ pentru
structura căzii
Izolare totală cu spumă
Acoperire pentru cadă
Bază sintetică şi barieră anti-umezeală

Duze Accu-Pressure™
Duze micro-reglabile SMT™
Duze SMT Fluidix™
Mini-duze SMT
Duze SMT
Duze Turbo SMT

varietăţ i de scaune
Scaun terapeutic Accu-Ssage™
Scaun tip Lounge
Scaun tip Lounge Adirondack
Scaun profilat tip banchetă
Scaun pentru răcire
Scaune alăturate

Senzaţiile

momentele de joacă sunt mai numeroase când cada
de hidromasaj Sundance face parte din viaţa

op ţ iuni / accesorii
Sistem stereo* SunSurround™ ce cuprinde:
• Radio AM-FM/CD
• Mufă auxiliară pentru MP3
• Telecomandă
• Patru micro-difuzoare în partea
superioară
• Sub-woofer de putere
Iluminare exterioară de contur cu LED-uri
Finisaj din oţel inoxidabil pentru duze
Afişaj de stare SunSpa Check™
Purificator mineral SunPurity™ pentru cada
de hidromasaj**
Generator de ozon SunZone™ CD***

dumneavoastră. Imaginaţi-vă momentele lipsite de
griji petrecute în modelul Chelsee sau Certa. Aceste
modele au dimensiuni generoase şi dispun de cele mai
bune funcţii ale seriei 780: scaune terapeutice AccuSsage, duze brevetate pentru o gamă largă de tipuri de
masaj şi opţional, sistemul stereo SunSurround.

780 HAMILTON

5- 6 adulţi

dimensiuni

234cm x 234cm
7'8" x 7'8" x 36"

pe un scaun tip lounge sau pe renumitul nostru scaun terapeutic

Consultaţi gama completă a accesoriilor, inclusiv
treptele, sistemele de ridicare a acoperirilor, barele şi
pavilioanele accesând adresa de internet sundancespas.
com sau contactaţi dealerul pentru a obţine o broşură.

număr total

Accu-Ssage. Dacă doriţi un finisaj sofisticat pentru un model din

* Indisponibil pe modelele Camden şi Dover
** Nu este disponibil în toate ţările (contactaţi dealerul)
*** Standard pe modelele de export

de jeturi

seria 780, optaţi pentru finisajul din oţel inoxidabil pentru duze.

780 CHELSEE

™

nr. de locuri

confortul şi suportul la nivelul capului în timp ce vă relaxaţi aşezat

de satisfacţie, conversaţiile libere şi

nr. de locuri

6-7 adulţi

dimensiuni

224 cm x 224cm
7'4" x 7'4" x 36"

41 (5 variante)

număr total

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

de jeturi

x

92cm

780 CERTA

™

™

Sundance dispune şi de calităţi esenţiale integrate:

nr. de locuri

5- 6 adulţi

sistem superior de purificare a apei, iluminare cu LED-

dimensiuni

206cm x 219cm x 96cm
6'9" x 7'2" x 37,5"

uri multicolore, dom pentru picioare la modelul

35 (6 variante)

număr total

34 (5 variante)

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

de jeturi

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

Chelsee şi scaun tip lounge la modelul Certa. Gândiţi-

x

92cm

vă la aceste modele Sundance când vă imaginaţi zilele
• Scaun tip Lounge

• Patru locuri separate dispuse în colţuri

• O cadă de hidromasaj populară, de dimensiuni medii

• Scaune alăturate

• Dom cu cinci duze pentru reflexologia tălpilor, inclusiv un jet SMT
Turbo de mare volum

• Scaun tip Lounge

• Patru scaune cu jeturi pentru gât

lipsite de griji şi nopţile relaxante petrecute acasă.

• Două duze SMT în partea picioarelor
SERIA 780
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Sistemul stereo SunS urround™

MICRO-DIFUZOARE

• Mufă auxiliară de 3,5 mm pentru
conectare la MP3 player

• Patru micro-difuzoare în
partea superioară

• CD player şi radio AM/FM
• Sub-woofer de putere pentru amplificarea
sunetelor joase

• Integrate în structura căzii
adiacent tetierelor
Indisponibil pe modelele Dover sau Camden.

• Telecomandă integrată în partea
superioară a căzii

Seria

780

780

• Impermeabile

A C C E P TAŢ I T O T U L

Căzile de hidromasaj din seria 780 produse de Sundance, cu design
şi funcţionare modernă, sunt construite în cea mai bună tradiţie
Sundance. Ideale pentru relaxare, deconectare sau recuperare în
urma stresului şi tensiunilor, modelele din seria 780 îmbogăţesc
aspectul grădinii şi sunetul acesteia prin apă şi lumină. Cascada
luminată cu LED-uri AquaSheer, cu apă limpede ca cristalul curgând
peste o margine curbată, evocă un pârâu primăvara sau o grădină
japoneză. După ce intraţi într-o cadă din seria 780, faimoasele
noastre duze SMT (terapie pentru ameliorarea durerilor musculare),
Fluidix şi Accu-Pressure conlucrează pentru a vă răsfăţa cu diverse
stiluri de masaj personalizat. Tetierele tip pernă conturate asigură

F U N C Ţ I I S TA N D A R D

ale g erea duzelor

Sistemul de purificare a apei MicroClean™
Filtrul MicroClean™
Pompă de recirculare de 24 de ore
Separator plutitor Slipstream™
Pompă(e) cu jet TheraFlo™
Cascadă AquaSheer™ cu iluminare din spate
Sistem de iluminare cu LED-uri multicolore
SunRay™
Comenzi i-Touch™
Tetiere tip pernă
Învelitori exterioare SunStrong™
Soluţie constructivă Rigid Bond™ pentru
structura căzii
Izolare totală cu spumă
Acoperire pentru cadă
Bază sintetică şi barieră anti-umezeală

Duze Accu-Pressure™
Duze micro-reglabile SMT™
Duze SMT Fluidix™
Mini-duze SMT
Duze SMT
Duze Turbo SMT

varietăţ i de scaune
Scaun terapeutic Accu-Ssage™
Scaun tip Lounge
Scaun tip Lounge Adirondack
Scaun profilat tip banchetă
Scaun pentru răcire
Scaune alăturate

Senzaţiile

momentele de joacă sunt mai numeroase când cada
de hidromasaj Sundance face parte din viaţa

op ţ iuni / accesorii
Sistem stereo* SunSurround™ ce cuprinde:
• Radio AM-FM/CD
• Mufă auxiliară pentru MP3
• Telecomandă
• Patru micro-difuzoare în partea
superioară
• Sub-woofer de putere
Iluminare exterioară de contur cu LED-uri
Finisaj din oţel inoxidabil pentru duze
Afişaj de stare SunSpa Check™
Purificator mineral SunPurity™ pentru cada
de hidromasaj**
Generator de ozon SunZone™ CD***

dumneavoastră. Imaginaţi-vă momentele lipsite de
griji petrecute în modelul Chelsee sau Certa. Aceste
modele au dimensiuni generoase şi dispun de cele mai
bune funcţii ale seriei 780: scaune terapeutice AccuSsage, duze brevetate pentru o gamă largă de tipuri de
masaj şi opţional, sistemul stereo SunSurround.

780 HAMILTON

5- 6 adulţi

dimensiuni

234cm x 234cm
7'8" x 7'8" x 36"

pe un scaun tip lounge sau pe renumitul nostru scaun terapeutic

Consultaţi gama completă a accesoriilor, inclusiv
treptele, sistemele de ridicare a acoperirilor, barele şi
pavilioanele accesând adresa de internet sundancespas.
com sau contactaţi dealerul pentru a obţine o broşură.

număr total

Accu-Ssage. Dacă doriţi un finisaj sofisticat pentru un model din

* Indisponibil pe modelele Camden şi Dover
** Nu este disponibil în toate ţările (contactaţi dealerul)
*** Standard pe modelele de export

de jeturi

seria 780, optaţi pentru finisajul din oţel inoxidabil pentru duze.

780 CHELSEE

™

nr. de locuri

confortul şi suportul la nivelul capului în timp ce vă relaxaţi aşezat

de satisfacţie, conversaţiile libere şi

nr. de locuri

6-7 adulţi

dimensiuni

224 cm x 224cm
7'4" x 7'4" x 36"

41 (5 variante)

număr total

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

de jeturi

x

92cm

780 CERTA

™

™

Sundance dispune şi de calităţi esenţiale integrate:

nr. de locuri

5- 6 adulţi

sistem superior de purificare a apei, iluminare cu LED-

dimensiuni

206cm x 219cm x 96cm
6'9" x 7'2" x 37,5"

uri multicolore, dom pentru picioare la modelul

35 (6 variante)

număr total

34 (5 variante)

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

de jeturi

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

Chelsee şi scaun tip lounge la modelul Certa. Gândiţi-

x

92cm

vă la aceste modele Sundance când vă imaginaţi zilele
• Scaun tip Lounge

• Patru locuri separate dispuse în colţuri

• O cadă de hidromasaj populară, de dimensiuni medii

• Scaune alăturate

• Dom cu cinci duze pentru reflexologia tălpilor, inclusiv un jet SMT
Turbo de mare volum

• Scaun tip Lounge

• Patru scaune cu jeturi pentru gât

lipsite de griji şi nopţile relaxante petrecute acasă.

• Două duze SMT în partea picioarelor
SERIA 780
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Sistemul de iluminare cu LED-uri
• Iluminarea zonei pentru picioare şi a cascadei
şi cercuri luminoase în jurul selectoarelor
pentru masaj şi a comenzilor pentru aer
• Trei niveluri de luminozitate

DUZE 780

• Şapte culori (şase culori plus alb)
• Mod de oprire a iluminării pe o culoare

SERIA

780

A R U N C AŢ I L I S TA D E N E C E S I TĂŢ I

DUZE EXCLUSIVE

Tehnologia duzelor seriei 780

Recunoaşteţi. Sunteţi gata pentru Sundance. Nu-i aşa că

design brevetat inovator pentru efectuarea

hidroterapie vă pot face să vă simţiţi mai echilibrat. Chiar

unui masaj oscilant, fără utilizarea rulmenţilor şi

dacă aveţi o curte interioară sau o verandă compactă,

componentelor mobile.

puteţi beneficia de toate aspectele binefăcătoare ale

Scaunul terapeutic exclusiv Accu-Ssage™ asigură

modelelor Camden şi Dover de la Sundance. Noul model

MicroClean care păstrează apa cristalină. Reţineţi că trebuie
să începeţi să vă distraţi mai mult. Vizitaţi dealerul local
pentru a vedea modelele Camden şi Dover.

Duza micro-reglabilă SMT ™

Duza SMT Fluidix ™

• Este focalizată pe punctele de presiune
din umeri, gât, spate, gambe şi tălpi
• Calmează muşchii obosiţi şi eliberează
stresul şi tensiunea

• Duza SMT (terapie pentru ameliorarea
durerilor musculare) produce un masaj rafinat
•C
 ea mai nouă metodă de eliminare a tensiunii
de la nivel cervical
• Posibilitate de reglare a presiunii
• Rozeta duzei complet reglabilă

• Primul Fluidix din seria 780
• Designul avansat, brevetat pentru duză oferă
senzaţia unui masaj manual
• Masează zonele cu tendinţă de tensionare din
grupurile musculare mici şi din articulaţii

Mini-duza SMT

DUZA SMT

Duza Turbo SMT

• Perfectă pentru masaj uşor sau intens
• Proiectată pentru a reduce tensiunea din
grupurile musculare mici şi din articulaţii

• Se concentrează asupra grupurilor musculare mari,
aplicând o hidroterapie puternică
• Duzele selectate se rotesc pentru a efectua o
mişcare de masaj circular
• Grupate ergonomic în scaunele terapeutice

• Volum de apă ridicat pentru un masaj
viguros
• Masaj profund, intens, de penetrare a
musculaturii
• Ideal pentru terapie post exerciţii fizice

punctelor de presiune de pe spate, cu scopul

lounge Adirondack, ideal pentru o sesiune de hidroterapie

este uşoară, cu ajutorul sistemului de purificare a apei

Duza Accu-Pressure ™

un masaj profund relaxant, concentrat asupra

Dover dispune de scaune alăturate, plus un scaun tip

superioară aferent ambelor modele. În plus, întreţinerea

780

tehnologia duzelor pentru jet Fluidix™ şi un

Sundance în grădină? În plus, sesiunile zilnice de

de iluminare SunRay se adaugă aspectului din gama

DUZELE

Căzile de hidromasaj din seria 780 au încorporată

aţi invita mai des prietenii dacă aţi avea o cadă cu hidromasaj

pentru o singură persoană. Cascada AquaSheer şi sistemul

SERIA 780

obţinerii unui stil de masaj oriental.

780 CAMDEN™

780 DOVER™

Toate duzele aferente seriei 780 au posibilitatea de

nr. de locuri

4 adulţi

nr. de locuri

2-3 adulţi

reglare a jetului, fapt care permite reglarea presiunii

dimensiuni

193cm x 211cm x 87cm
6'4" x 6'11" x 34"

dimensiuni

176 cm x 209 cm x 78 cm
5'9" x 6'10" x 30,5"

la nivelul de confort dorit.

număr total

24 (5 variante)

număr total

22 (4 variante)

de jeturi

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

de jeturi

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

• Profil mai redus

• Cadă de hidromasaj compactă, cu profil redus

• Cadă de hidromasaj pentru patru persoane, dimensionată
pentru curţi interioare

• Conexiune electrică facilă prin priză sau adaptor de 240 V
• Scaun Adirondack tip Lounge cu două duze pentru tălpi

FINISAJ PENTRU DUZE
DIN OŢEL INOXIDABIL
Pentru detalii privind trecerea la
duze cu finisaj din oţel inoxidabil,
opţionale în modelele seriei 780,
Apelaţi la dealerul Sundance Spas.

SERIA 780
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Sistemul de iluminare cu LED-uri
• Iluminarea zonei pentru picioare şi a cascadei
şi cercuri luminoase în jurul selectoarelor
pentru masaj şi a comenzilor pentru aer
• Trei niveluri de luminozitate

DUZE 780

• Şapte culori (şase culori plus alb)
• Mod de oprire a iluminării pe o culoare

SERIA

780

A R U N C AŢ I L I S TA D E N E C E S I TĂŢ I

DUZE EXCLUSIVE

Tehnologia duzelor seriei 780

Recunoaşteţi. Sunteţi gata pentru Sundance. Nu-i aşa că

design brevetat inovator pentru efectuarea

hidroterapie vă pot face să vă simţiţi mai echilibrat. Chiar

unui masaj oscilant, fără utilizarea rulmenţilor şi

dacă aveţi o curte interioară sau o verandă compactă,

componentelor mobile.

puteţi beneficia de toate aspectele binefăcătoare ale

Scaunul terapeutic exclusiv Accu-Ssage™ asigură

modelelor Camden şi Dover de la Sundance. Noul model

MicroClean care păstrează apa cristalină. Reţineţi că trebuie
să începeţi să vă distraţi mai mult. Vizitaţi dealerul local
pentru a vedea modelele Camden şi Dover.

Duza micro-reglabilă SMT ™

Duza SMT Fluidix ™

• Este focalizată pe punctele de presiune
din umeri, gât, spate, gambe şi tălpi
• Calmează muşchii obosiţi şi eliberează
stresul şi tensiunea

• Duza SMT (terapie pentru ameliorarea
durerilor musculare) produce un masaj rafinat
•C
 ea mai nouă metodă de eliminare a tensiunii
de la nivel cervical
• Posibilitate de reglare a presiunii
• Rozeta duzei complet reglabilă

• Primul Fluidix din seria 780
• Designul avansat, brevetat pentru duză oferă
senzaţia unui masaj manual
• Masează zonele cu tendinţă de tensionare din
grupurile musculare mici şi din articulaţii

Mini-duza SMT

DUZA SMT

Duza Turbo SMT

• Perfectă pentru masaj uşor sau intens
• Proiectată pentru a reduce tensiunea din
grupurile musculare mici şi din articulaţii

• Se concentrează asupra grupurilor musculare mari,
aplicând o hidroterapie puternică
• Duzele selectate se rotesc pentru a efectua o
mişcare de masaj circular
• Grupate ergonomic în scaunele terapeutice

• Volum de apă ridicat pentru un masaj
viguros
• Masaj profund, intens, de penetrare a
musculaturii
• Ideal pentru terapie post exerciţii fizice

punctelor de presiune de pe spate, cu scopul

lounge Adirondack, ideal pentru o sesiune de hidroterapie

este uşoară, cu ajutorul sistemului de purificare a apei

Duza Accu-Pressure ™

un masaj profund relaxant, concentrat asupra

Dover dispune de scaune alăturate, plus un scaun tip

superioară aferent ambelor modele. În plus, întreţinerea

780

tehnologia duzelor pentru jet Fluidix™ şi un

Sundance în grădină? În plus, sesiunile zilnice de

de iluminare SunRay se adaugă aspectului din gama

DUZELE

Căzile de hidromasaj din seria 780 au încorporată

aţi invita mai des prietenii dacă aţi avea o cadă cu hidromasaj

pentru o singură persoană. Cascada AquaSheer şi sistemul

SERIA 780

obţinerii unui stil de masaj oriental.

780 CAMDEN™

780 DOVER™

Toate duzele aferente seriei 780 au posibilitatea de

nr. de locuri

4 adulţi

nr. de locuri

2-3 adulţi

reglare a jetului, fapt care permite reglarea presiunii

dimensiuni

193cm x 211cm x 87cm
6'4" x 6'11" x 34"

dimensiuni

176 cm x 209 cm x 78 cm
5'9" x 6'10" x 30,5"

la nivelul de confort dorit.

număr total

24 (5 variante)

număr total

22 (4 variante)

de jeturi

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

de jeturi

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

• Profil mai redus

• Cadă de hidromasaj compactă, cu profil redus

• Cadă de hidromasaj pentru patru persoane, dimensionată
pentru curţi interioare

• Conexiune electrică facilă prin priză sau adaptor de 240 V
• Scaun Adirondack tip Lounge cu două duze pentru tălpi

FINISAJ PENTRU DUZE
DIN OŢEL INOXIDABIL
Pentru detalii privind trecerea la
duze cu finisaj din oţel inoxidabil,
opţionale în modelele seriei 780,
Apelaţi la dealerul Sundance Spas.

SERIA 780
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680
SERIA

680

Exclusiv

680

MOMENTELE NEPREŢUITE SUNT POSIBILE

de la Sundance Spas,

Toate modelele seriei 680 sunt

seria 680 dispune de căzi portabile

produse la standarde precise
de calitate conform certificării

destinate bugetelor şi spaţiilor
limitate.

Cunoscute

ISO 9001 şi, ca toate modelele

pentru

Sundance,

includ

soluţia

formele lor distinctive, modelele

constructivă Rigid Bond™ pentru

din seria 680 sunt ideale pentru

structura căzii, izolare totală cu
spumă, duze reglabile, comenzi

spaţii restrânse sau verande.

electronice pe tranzistori şi
învelitori exterioare sintetice
SunStrong™.

680 HAWTHORNE™
nr. de locuri

Adăugaţi îmbunătăţiri populare
modelelor Hawthorne, Hartford
sau Burlington cu pachetele CL
(lux particularizat):

680 HARTFORD™

5- 6 adulţi

nr. de locuri
dimensiuni

224cm x 224cm
7'4" x 7'4" x 36"

44 (6 variante)

număr total

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

de jeturi

dimensiuni

234cm x 234cm
7'8" x 7'8" x 36"

număr total
de jeturi

x

92cm

DUZE CL DESIGNER
Finisajul din
oţel inoxidabil
îmbunătăţeşte
modelul cu un aspect
aerodinamic care
străluceşte în apă.

680 BURLINGTON™

6- 7 adulţi

nr. de locuri

92cm

5- 6 adulţi

dimensiuni

206cm x 219cm x 96cm
6'9” x 7'2” x 37,5"

42 (5 variante)

număr total

25 (4 variante)

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

de jeturi

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

ILUMINAREA CL CU
LED-URI
Lumina străluceşte
de la nivelul apei,
inclusiv din trei
puncte montate în
spatele cascadei.

x

CIRCULAŢIA CL
Opţional, pompa de
circulaţie de 24 de
ore asigură păstrarea
apei curate pentru mai
mult timp.

680 TACOMA™

680 DENALI™
nr. de locuri

4 adulţi

nr. de locuri

2 adulţi

dimensiuni

201cm x 92cm
6’7” x 36"

dimensiuni

173cm x 173cm
5'8" x 5'8" x 31"

număr total

20 (4 variante)

număr total

12 (2 variante)

de jeturi

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

de jeturi

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

x

79cm

CL STEREO
Sistem stereo
pentru utilizare în
mediul marin, cu
radio AM/FM şi CD
player.

Condimentaţi-vă şedinţa de spa cu LED-uri multicolore care iluminează
zona pentru picioare. Puteţi să savuraţi schimbarea lentă a culorilor sau
puteţi seta iluminarea pe o singură culoare.

SERIA 680
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680
SERIA

680

Exclusiv

680

MOMENTELE NEPREŢUITE SUNT POSIBILE

de la Sundance Spas,

Toate modelele seriei 680 sunt

seria 680 dispune de căzi portabile

produse la standarde precise
de calitate conform certificării

destinate bugetelor şi spaţiilor
limitate.

Cunoscute

ISO 9001 şi, ca toate modelele

pentru

Sundance,

includ

soluţia

formele lor distinctive, modelele

constructivă Rigid Bond™ pentru

din seria 680 sunt ideale pentru

structura căzii, izolare totală cu
spumă, duze reglabile, comenzi

spaţii restrânse sau verande.

electronice pe tranzistori şi
învelitori exterioare sintetice
SunStrong™.

680 HAWTHORNE™
nr. de locuri

Adăugaţi îmbunătăţiri populare
modelelor Hawthorne, Hartford
sau Burlington cu pachetele CL
(lux particularizat):

680 HARTFORD™

5- 6 adulţi

nr. de locuri
dimensiuni

224cm x 224cm
7'4" x 7'4" x 36"

44 (6 variante)

număr total

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

de jeturi

dimensiuni

234cm x 234cm
7'8" x 7'8" x 36"

număr total
de jeturi

x

92cm

DUZE CL DESIGNER
Finisajul din
oţel inoxidabil
îmbunătăţeşte
modelul cu un aspect
aerodinamic care
străluceşte în apă.

680 BURLINGTON™

6- 7 adulţi

nr. de locuri

92cm

5- 6 adulţi

dimensiuni

206cm x 219cm x 96cm
6'9” x 7'2” x 37,5"

42 (5 variante)

număr total

25 (4 variante)

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

de jeturi

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

ILUMINAREA CL CU
LED-URI
Lumina străluceşte
de la nivelul apei,
inclusiv din trei
puncte montate în
spatele cascadei.

x

CIRCULAŢIA CL
Opţional, pompa de
circulaţie de 24 de
ore asigură păstrarea
apei curate pentru mai
mult timp.

680 TACOMA™

680 DENALI™
nr. de locuri

4 adulţi

nr. de locuri

2 adulţi

dimensiuni

201cm x 92cm
6’7” x 36"

dimensiuni

173cm x 173cm
5'8" x 5'8" x 31"

număr total

20 (4 variante)

număr total

12 (2 variante)

de jeturi

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

de jeturi

Specificaţii detaliate se găsesc în interiorul capacului posterior

x

79cm

CL STEREO
Sistem stereo
pentru utilizare în
mediul marin, cu
radio AM/FM şi CD
player.

Condimentaţi-vă şedinţa de spa cu LED-uri multicolore care iluminează
zona pentru picioare. Puteţi să savuraţi schimbarea lentă a culorilor sau
puteţi seta iluminarea pe o singură culoare.

SERIA 680
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Disponibilă pe modelele Sundance Cameo™ şi
Optima™, învelitoarea Contemporary este unică.
Reprezintă simplitatea gamei superioare, estetica
modernă şi sofisticarea pe care numai oţelul inoxidabil
le poate oferi.

DUZE 680
SOLUŢII

S I MŢ I Ţ I D I F E R E N ŢA C Â N D S AV U R AŢ I P E Î N D E L E T E H I D R O MA S A J U L P E B A Z Ă D E J E T U R I S U N DA N C E

DUZELE 680 – HAWTHORNE, HARTFORD ŞI BURLINGTON

Hidromasajul

stimulează

punctele

C U LO R I L E C A R E S E P OT R I V E S C C E L M A I B I N E G R Ă D I N I I D U M N E AV OA S T R Ă

de

reflexologie din tălpi, fapt care poate ajuta
la eliberarea fluxului energetic către alte
părţi ale corpului. La modelele Hawthorne,
Hartford şi Burlington, puteţi opta pentru
duze cu finisaj din oţel inoxidabil, cum se
arată în această fotografie.

COLO RISTICE

Sundance vă propune o gamă variată de culori şi

COASTAL

BIRCHWOOD

DUET TO

DUET TO

COASTAL

DUET TO

COASTAL

BIRCHWOOD

SIERRA

MAHOGANY

TERRASTONE*

CONTEMPORARY*

texturi, atât pentru învelitoarea exterioară cât şi
pentru cada din acril. Fiecare cadă este realizată prin

DUZA DL

DUZA DX

DUZA DV

DUZA DXL

DUZA DVX

DUZA DST

aspirarea acrilului. Materialul folosit este de cea mai

• Focalizată pe punctele de presiune de
la gât, umeri şi spate
• Asigură un masaj profund al
ţesuturilor pentru eliberarea tensiunii
şi durerilor musculare
• Rozeta reglabilă permite controlul
intensităţii masajului

• Acţionează asupra musculaturii mici
din zona gâtului cu un masaj uşor,
dar eficient
• Eliberează tensiunea şi solicitările
• Reglabil pentru a creşte sau
reduce presiunea apei

• Masajul uşor, fin, acţionează în
sensul calmării gambelor obosite
• Duza rotativă dilată şi contractă
jetul de apă
• Rozeta duzei complet reglabilă

• Asigură un masaj direct, penetrant,
asupra musculaturii spatelui
• Calmează muşchii obosiţi şi
eliberează stresul şi tensiunea
• Rozeta duzei complet reglabilă

• Efectuează o acţiune
hidroterapeutică puternică la
nivelul musculaturii spatelui
şi gambelor
• Posibilitatea de a regla
intensitatea masajului

• Transmite curenţi turbionari de apă
caldă în tot volumul căzii
• Acţiunea viguroasă de tip vârtej
oferă un masaj muscular penetrant

bună calitate, cu o lungă durată de utilizare, de
diferite culori şi texturi. Gama de învelitori exterioare
SunStrong este disponibilă într-o gamă variată de
culori, cu prelate asortate, iar materialul rezistent la

DUZELE 680 TACOMA ŞI DENALI

radiaţii UV din care sunt produse este aproape lipsit
de necesitatea întreţinerii. De asemenea, Sundance

CELESTITE

1

PLATINUM

2

OYSTER

3

SAHARA

4

produce şi căzi acrilice îngropate. Pentru asistenţă în
vederea alegerii funcţiilor perfecte pentru cadă sau
DUZA MICRO-REGLABILĂ SMT™*

MINI-DUZA SMT

DUZA SMT

DUZA DIVERTA

• Cea mai nouă metodă de eliminare
a tensiunii de la nivel cervical
• Controlul presiunii este particularizabil
• Rozeta duzei complet reglabilă

• Perfecte pentru masaj uşor
sau intens
• Proiectat pentru a reduce
tensiunea din grupurile
musculare mici şi din articulaţii

• Se concentrează asupra
grupurilor musculare mari,
aplicând o hidroterapie puternică
• Grupate ergonomic în scaunele
terapeutice

• Relaxează corpul printr-un
masaj turbionar
• Are posibilitatea de a devia masajul
de la un scaun la altul

Disponibilitatea coloristică şi a învelitorilor variază în funcţie de model.
Consultaţi specificaţiile.

pentru informaţii suplimentare, adresaţi-vă dealerului

*Terrastone şi Contemporary sunt disponibile exclusiv pe modelele
Optima şi Cameo.
Învelitoarea Contemporary este disponibilă numai în culoarea
Mahogany (mahon)

Sundance sau vizitaţi-ne la dresa de web
www.sundancespas.ro.

SAND

5

COPPER SAND

6

T WILIGHT

7

GRAFIT

8

*Terapie pentru ameliorarea durerilor musculare

SOLUŢII COLORISTICE

17

Disponibilă pe modelele Sundance Cameo™ şi
Optima™, învelitoarea Contemporary este unică.
Reprezintă simplitatea gamei superioare, estetica
modernă şi sofisticarea pe care numai oţelul inoxidabil
le poate oferi.

DUZE 680
SOLUŢII

S I MŢ I Ţ I D I F E R E N ŢA C Â N D S AV U R AŢ I P E Î N D E L E T E H I D R O MA S A J U L P E B A Z Ă D E J E T U R I S U N DA N C E

DUZELE 680 – HAWTHORNE, HARTFORD ŞI BURLINGTON

Hidromasajul

stimulează

punctele

C U LO R I L E C A R E S E P OT R I V E S C C E L M A I B I N E G R Ă D I N I I D U M N E AV OA S T R Ă

de

reflexologie din tălpi, fapt care poate ajuta
la eliberarea fluxului energetic către alte
părţi ale corpului. La modelele Hawthorne,
Hartford şi Burlington, puteţi opta pentru
duze cu finisaj din oţel inoxidabil, cum se
arată în această fotografie.

COLO RISTICE

Sundance vă propune o gamă variată de culori şi

COASTAL

BIRCHWOOD

DUET TO

DUET TO

COASTAL

DUET TO

COASTAL

BIRCHWOOD

SIERRA

MAHOGANY

TERRASTONE*

CONTEMPORARY*

texturi, atât pentru învelitoarea exterioară cât şi
pentru cada din acril. Fiecare cadă este realizată prin

DUZA DL

DUZA DX

DUZA DV

DUZA DXL

DUZA DVX

DUZA DST

aspirarea acrilului. Materialul folosit este de cea mai

• Focalizată pe punctele de presiune de
la gât, umeri şi spate
• Asigură un masaj profund al
ţesuturilor pentru eliberarea tensiunii
şi durerilor musculare
• Rozeta reglabilă permite controlul
intensităţii masajului

• Acţionează asupra musculaturii mici
din zona gâtului cu un masaj uşor,
dar eficient
• Eliberează tensiunea şi solicitările
• Reglabil pentru a creşte sau
reduce presiunea apei

• Masajul uşor, fin, acţionează în
sensul calmării gambelor obosite
• Duza rotativă dilată şi contractă
jetul de apă
• Rozeta duzei complet reglabilă

• Asigură un masaj direct, penetrant,
asupra musculaturii spatelui
• Calmează muşchii obosiţi şi
eliberează stresul şi tensiunea
• Rozeta duzei complet reglabilă

• Efectuează o acţiune
hidroterapeutică puternică la
nivelul musculaturii spatelui
şi gambelor
• Posibilitatea de a regla
intensitatea masajului

• Transmite curenţi turbionari de apă
caldă în tot volumul căzii
• Acţiunea viguroasă de tip vârtej
oferă un masaj muscular penetrant

bună calitate, cu o lungă durată de utilizare, de
diferite culori şi texturi. Gama de învelitori exterioare
SunStrong este disponibilă într-o gamă variată de
culori, cu prelate asortate, iar materialul rezistent la

DUZELE 680 TACOMA ŞI DENALI

radiaţii UV din care sunt produse este aproape lipsit
de necesitatea întreţinerii. De asemenea, Sundance

CELESTITE

1

PLATINUM

2

OYSTER

3

SAHARA

4

produce şi căzi acrilice îngropate. Pentru asistenţă în
vederea alegerii funcţiilor perfecte pentru cadă sau
DUZA MICRO-REGLABILĂ SMT™*

MINI-DUZA SMT

DUZA SMT

DUZA DIVERTA

• Cea mai nouă metodă de eliminare
a tensiunii de la nivel cervical
• Controlul presiunii este particularizabil
• Rozeta duzei complet reglabilă

• Perfecte pentru masaj uşor
sau intens
• Proiectat pentru a reduce
tensiunea din grupurile
musculare mici şi din articulaţii

• Se concentrează asupra
grupurilor musculare mari,
aplicând o hidroterapie puternică
• Grupate ergonomic în scaunele
terapeutice

• Relaxează corpul printr-un
masaj turbionar
• Are posibilitatea de a devia masajul
de la un scaun la altul

Disponibilitatea coloristică şi a învelitorilor variază în funcţie de model.
Consultaţi specificaţiile.

pentru informaţii suplimentare, adresaţi-vă dealerului

*Terrastone şi Contemporary sunt disponibile exclusiv pe modelele
Optima şi Cameo.
Învelitoarea Contemporary este disponibilă numai în culoarea
Mahogany (mahon)

Sundance sau vizitaţi-ne la dresa de web
www.sundancespas.ro.

SAND

5

COPPER SAND

6

T WILIGHT

7

GRAFIT

8

*Terapie pentru ameliorarea durerilor musculare

SOLUŢII COLORISTICE
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Un pavilion Sundance poate face din cada cu hidromasaj
“o casă în interiorul casei.” Modelele populare de
pavilioane dispun de panouri glisante pentru ferestre
produse din acril fumuriu, luminatoare, uşi şi acoperişuri
cu nervuri, toate produse din acril. O alegere inteligentă în
scopul protecţiei faţă de capriciile vremii, pavilioanele
Sundance asigură şi intimitatea dumneavoastră.

ACCESORIILE

POTRIVITE

Sundance Spas oferă o gamă completă de accesorii
destinate ridicării stilului de viaţă în spa. Backyards din
linia Sundance Spas se potriveşte perfect modelelor

PAVILIOANE ŞI FOIŞOARE
Dotaţi-vă cada cu hidromasaj cu o “casă în
casă.” Modelele populare de pavilioane
dispun de panouri glisante pentru
ferestre produse din acril fumuriu,
luminatoare, uşi şi acoperişuri cu nervuri,
toate produse din acril. O alegere
inteligentă în scopul protecţiei faţă de
vreme, pavilioanele Sundance asigură şi
intimitatea dumneavoastră.

SISTEME DE RIDICARE A PRELATELOR
Îndepărtaţi uşor prelata de pe cada
de hidromasaj. Un sistem de ridicare a
prelatei, uşor de montat, face ca acţionarea
acesteia să fie confortabilă. Sistemele
de ridicare sunt proiectate astfel încât
să funcţioneze uşor şi eficient. Sistemele
de ridicare a prelatelor sunt disponibile,
practic, pentru orice model de cadă, mare
sau mic, rectangular sau rotund.

PLATFORME PENTRU SPA
Montarea pentru spa Sundance este foarte
simplă. Patru elemente de platformă hitech din polietilenă înlocuiesc betonul ce
serveşte ca fundaţie pentru cadă. Fiecare
element are dimensiunile 50” x 50” x 3” (127
cm x 127 cm x 7,6 cm) şi este disponibil
în culorile roşu sau gri. Pentru o singură
cadă sunt necesare patru elemente, iar
modelul Maxxus necesită şase.

LIFEST YLE

ÎN GR ĂDINĂ

P R O F I TAŢ I L A M A X I M

Faceţi planuri pentru o cadă cu hidromasaj sundance în grădină? Pentru a vedea grădinile premiate ale proprietarilor de modele Sundance, consultaţi
www.sundancespas.com.

Sundance, începând cu texturile şi culorile suprafeţelor
şi până la modul în care se montează. Treptele curbe sau
de jur împrejur, produse special pentru modelele
Sundance ajung până în partea superioară a laturilor
învelitorii. Creaţi un mediu Sundance intim cu un
pavilion drăguţ, o masă şi scaune pentru spa. Produs din
lemn rezistent sau din materiale sintetice rezistente şi

ILUMINAREA EXTERIOARĂ DE CONTUR
Iluminarea exterioară opţională, disponibilă
pentru modelele din seriile 880 şi 780,
dispun de culori care se sincronizează
cu iluminarea interioară a căzii. Având
un design discret, sistemele noastre
de iluminare exterioară pot crea efecte
dramatice, aruncând o strălucire caldă
pe un peisaj hibernal şi culori festive în
nopţile de vară.

fiabile, fiecare accesoriu este construit astfel încât să
reziste la acţiunea elementelor naturii, precum şi multor
ani de utilizare. Suporturi de prosoape, dispozitive de
ridicare a prelatelor, punţi pentru spa şi produse fiabile
de întreţinere, precum purificatorul mineral pentru spa
SunPurity*, ajută, de asemenea, la creşterea confortului

AFIŞAJUL DE STARE
™
Afişajul de stare opţional SunSpa Check poate
fi montat convenabil în interiorul casei,
la o distanţă maximă de 45 m de cadă.
Dispozitivul wireless afişează funcţiile
căzii sau emite semnale de alarmă în
cazul în care este necesar să verificaţi
starea acesteia.

şi liniştii dumneavoastră în şedinţele de spa Sundance.
* Nu este disponibil în toate ţările.

Sistemele sunt disponibile
numai la modelele din
seriile 780 şi 880.

ACCESORII
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Un pavilion Sundance poate face din cada cu hidromasaj
“o casă în interiorul casei.” Modelele populare de
pavilioane dispun de panouri glisante pentru ferestre
produse din acril fumuriu, luminatoare, uşi şi acoperişuri
cu nervuri, toate produse din acril. O alegere inteligentă în
scopul protecţiei faţă de capriciile vremii, pavilioanele
Sundance asigură şi intimitatea dumneavoastră.

ACCESORIILE

POTRIVITE

Sundance Spas oferă o gamă completă de accesorii
destinate ridicării stilului de viaţă în spa. Backyards din
linia Sundance Spas se potriveşte perfect modelelor

PAVILIOANE ŞI FOIŞOARE
Dotaţi-vă cada cu hidromasaj cu o “casă în
casă.” Modelele populare de pavilioane
dispun de panouri glisante pentru
ferestre produse din acril fumuriu,
luminatoare, uşi şi acoperişuri cu nervuri,
toate produse din acril. O alegere
inteligentă în scopul protecţiei faţă de
vreme, pavilioanele Sundance asigură şi
intimitatea dumneavoastră.

SISTEME DE RIDICARE A PRELATELOR
Îndepărtaţi uşor prelata de pe cada
de hidromasaj. Un sistem de ridicare a
prelatei, uşor de montat, face ca acţionarea
acesteia să fie confortabilă. Sistemele
de ridicare sunt proiectate astfel încât
să funcţioneze uşor şi eficient. Sistemele
de ridicare a prelatelor sunt disponibile,
practic, pentru orice model de cadă, mare
sau mic, rectangular sau rotund.

PLATFORME PENTRU SPA
Montarea pentru spa Sundance este foarte
simplă. Patru elemente de platformă hitech din polietilenă înlocuiesc betonul ce
serveşte ca fundaţie pentru cadă. Fiecare
element are dimensiunile 50” x 50” x 3” (127
cm x 127 cm x 7,6 cm) şi este disponibil
în culorile roşu sau gri. Pentru o singură
cadă sunt necesare patru elemente, iar
modelul Maxxus necesită şase.

LIFEST YLE

ÎN GR ĂDINĂ

P R O F I TAŢ I L A M A X I M

Faceţi planuri pentru o cadă cu hidromasaj sundance în grădină? Pentru a vedea grădinile premiate ale proprietarilor de modele Sundance, consultaţi
www.sundancespas.com.

Sundance, începând cu texturile şi culorile suprafeţelor
şi până la modul în care se montează. Treptele curbe sau
de jur împrejur, produse special pentru modelele
Sundance ajung până în partea superioară a laturilor
învelitorii. Creaţi un mediu Sundance intim cu un
pavilion drăguţ, o masă şi scaune pentru spa. Produs din
lemn rezistent sau din materiale sintetice rezistente şi

ILUMINAREA EXTERIOARĂ DE CONTUR
Iluminarea exterioară opţională, disponibilă
pentru modelele din seriile 880 şi 780,
dispun de culori care se sincronizează
cu iluminarea interioară a căzii. Având
un design discret, sistemele noastre
de iluminare exterioară pot crea efecte
dramatice, aruncând o strălucire caldă
pe un peisaj hibernal şi culori festive în
nopţile de vară.

fiabile, fiecare accesoriu este construit astfel încât să
reziste la acţiunea elementelor naturii, precum şi multor
ani de utilizare. Suporturi de prosoape, dispozitive de
ridicare a prelatelor, punţi pentru spa şi produse fiabile
de întreţinere, precum purificatorul mineral pentru spa
SunPurity*, ajută, de asemenea, la creşterea confortului

AFIŞAJUL DE STARE
™
Afişajul de stare opţional SunSpa Check poate
fi montat convenabil în interiorul casei,
la o distanţă maximă de 45 m de cadă.
Dispozitivul wireless afişează funcţiile
căzii sau emite semnale de alarmă în
cazul în care este necesar să verificaţi
starea acesteia.

şi liniştii dumneavoastră în şedinţele de spa Sundance.
* Nu este disponibil în toate ţările.

Sistemele sunt disponibile
numai la modelele din
seriile 780 şi 880.
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Seria 880

Scaune

Dimensiuni

Masa proprie

Masa totală

Volumul căzii

Pompă pentru America de Nord
(60 Hz)

Pompă pentru export
(50 Hz)

Maxxus

6

229 x 280 x 106 cm

507 kg

3.043 kg

2536 litri

3 TheraMax 2,5 CP

3 TheraMax 2,0 CP

™

Optima™

Cameo

Majesta

Altamar

Marin

Capri

6-7

5-6

5-6

5-6

4-5

2-3

™

™

7’6” x 9’2” x 41,5”

1117 lbs

6708 lbs

670 US gal

(5,1 CP )

(2,6 CP )

226 x 226 x 96 cm

388 kg

2.432 kg

2044 litri

2 TheraMax 2,5 CP

2 TheraMax 2,0 CP

1

7’5” x 7’5” x 37,5”

855 lbs

5361 lbs

540 US gal

(5,1 CP )

(2,6 CP )

226 x 226 x 96 cm

391 kg

2.129 kg

1738 litri

2 TheraMax 2,5 CP

2 TheraMax 2,0 CP

7’5” x 7’5” x 37,5”

861 lbs

4691 lbs

459 US gal

(5,1 CP )

(2,6 CP )

206 x 219 x 96 cm

375 kg

1.965 kg

1590 litri

2 TheraMax 2,5 CP

2 TheraMax 2,0 CP

6’9” x 7’2” x 37,5”

826 lbs

4331 lbs

420 US gal

(5,1 CP )

(2,6 CP )

206 x 219 x 96 cm

373 kg

2.095 kg

1722 litri

2 TheraMax 2,5 CP

2 TheraMax 2,0 CP

6’9” x 7’2” x 37,5”

821 lbs

4618 lbs

455 US gal

(5,1 CP )

(2,6 CP )

191 x 231 x 84cm

370 kg

1.895 kg

1526 litri

2 TheraMax 2,5 CP

2 TheraMax 2,0 CP

6’3” x 7’7” x 33”

815 lbs

4178 lbs

403 US gal

(5,1 CP )

(2,6 CP )

176 x 209 x 78cm

304 kg

1.459 kg

1155 litri

1 TheraMax 2,5 CP

1 TheraMax 2,0 CP

5’9” x 6’10” x 30,5”

670 lbs

3215 lbs

305 US gal

(5,1 CP )

(2,6 CP )

1

1

1

1

1

1

Pompă pentru modelele de
export (50 Hz)

Hamilton

5-6

234 x 234 x 92 cm

386 kg
850 lbs

2468 kg
5440 lbs

2082 litri

2 TheraFlo 2,5 CP

2 TheraFlo 2,0 CP

7’8” x 7’8” x 36”

550 US gal

(1 la 4,5 CP , 1 la 4,8 CP )

(1 la 3,0 CP , 1 la 2,6 CP )

224 x 224 x 92 cm

365 kg

2.137 kg

1772 litri

2 TheraFlo 2,5 CP

2 TheraFlo™ 2,0 CP

2-3

™

1

™

1

1

7’4” x 7’4” x 36”

805 lbs

4711 lbs

468 US gal

(1 la 4,5 CP , 1 la 4,8 CP )

(1 la 3,0 CP , 1 la 2,6 CP )

206 x 219 x 96cm

354 kg

2.031 kg

1677 litri

1 TheraFlo 2,5 CP, 1 TheraFlo 1,5 CP

2 TheraFlo™ 2,0 CP

6’9” x 7’2” x 37,5”

780 lbs

4477 lbs

443 US gal

(1 la 4,5 CP , 1 la 2,5 CP )

(1 la 3,0 CP , 1 la 2,6 CP )

193 x 211 x 87 cm

282 kg

1.577 kg

1295 litri

1 TheraFlo 2,5 CP

1 TheraFlo 2,0 CP

6’4” x 6’11” x 34”

622 lb

3476 lbs

342 US gal

(4,5 CP )

(3,0 CP )

1

1

1

1

1

1

1

176 x 209 x 78 cm

281 kg

1.417 kg

1136 litri

1 TheraFlo 1,5 CP

1 TheraFlo 2,0 CP

5’9” x 6’10” x 30,5”

620 lbs

3124 lbs

300 US gal

(2,5 CP )

(3,0 CP )

1

Pompă pentru America de nord
(60 Hz)

Pompă pentru modelele de
export (50 Hz)

Hawthorne

5-6

234 x 234 x 92 cm

365 kg

2.428 kg

2063 litri

2 pompe de 2,5 CP

2 pompe de 2,0 CP

7’8” x 7’8” x 36”

805 lbs

5353 lbs

545 US gal

(1 la 4,5 CP , 1 la 4,8 CP )

(1 la 2,6 CP , 1 la 3,0 CP )

224 x 224 x 92 cm

352 kg

2.131 kg

1779 litri

2 pompe de 2,5 CP

2 pompe de 2,0 CP

7’4” x 7’4” x 36”

775 lbs

4697 lbs

470 US gal

(1 la 4,5 CP , 1 la 4,8 CP )

(1 la 2,6 CP , 1 la 3,0 CP )

206 x 219 x 96 cm

330 kg

1.927 kg

1647 litri

1 pompă de 2,5 CP

1 pompă de 2,0 CP

6’9” x 7’2” x 37,5”

727 lbs

4249 lbs

435 US gal

(4,5 CP )

(3,0 CP )

201 dia. x 92cm

186 kg

1.314 kg

1128 litri

1 pompă de 1,5 CP

1 pompă de 2,0 CP

6’7” dia. x 36”

410 lbs

2897 lbs

298 US gal

(2,5 CP )

(3,0 CP )

173 x 173 x 79 cm

179 kg

883 kg

704 litri

1 pompă de 1,5 CP

1 pompă de 2,0 CP

5’8” x 5’8” x 31”

394 lbs

1946 lbs

186 US gal

(2,5 CP )

(3,0 CP )

Tacoma

2

1

1

1

1

1

57

Maxxus

14

6

5

4

8

6

2

0

240 VCA la 50 A sau 60 A

230 VCA la 40 A, 50 A sau 60 A

47

16

Optima™

12

2

7

5

4

0

1

0

240 VCA la 40 A, 50 A sau 60 A

230 VCA la 20 A, 30A sau 40 A

46

12

Cameo

6

4

2

6

6

6

4

0

240 VCA la 40 A, 50 A sau 60 A

230 VCA la 20 A, 30A sau 40 A

35

14

Majesta

4

0

3

2

4

6

1

1

240 VCA la 40 A, 50 A sau 60 A

230 VCA la 20 A, 30A sau 40 A

35

12

Altamar

0

2

6

2

4

6

3

0

240 VCA la 40 A, 50 A sau 60 A

230 VCA la 20 A, 30A sau 40 A

31

10

Marin

2

2

7

2

2

6

0

0

240 VCA la 40 A, 50 A sau 60 A

230 VCA la 20 A, 30A sau 40 A

24

10

Capri

0

2

3

1

2

6

0

0

240 VCA la 40A sau 50A

230 VCA la 20A sau 30A

Nr. total de duze

Duze
Accupressure

Seria 780

Duze Turbo
SMT

Duze microreglabile SMT

Duze SMT
Fluidix

Mini-duze
SMT

Duze SMT

Reţeaua electrică America de Nord

Modele de export (50 Hz)

41

11

Hamilton

0

12

12

3

3

240 VCA la 40 A, 50 A sau 60 A

230 VCA la 20 A, 30A sau 40 A

35

11

Chelsee

1

8

8

4

3

240 VCA la 40 A, 50 A sau 60 A

230 VCA la 20 A, 30A sau 40 A

34

11

Certa

0

6

8

4

5

240 VCA la 40 A, 50 A sau 60 A

230 VCA la 20 A, 30 A sau 40 A

24

9

Camden

0

4

2

6

3

240 VCA la 40 A sau 50 A

230 VCA la 20 A sau 30 A

22

9

Dover

0

2

6

0

5

120 VCA la 15 A

230 VCA la 20 A sau 30 A

sau 240 VCA la 30 A sau 40 A

Volumul căzii

4

Modele de export (50 Hz)

1

Masa totală

Denali

12

™

1

Masa proprie

5-6

Reţeaua electrică America de Nord
(60 Hz)

1

Dimensiuni

Burlington

Duze ProTouch II

1

Scaune

6-7

Duze tip
vârtej

1

Seria 680

Hartford

Duze Fluidix
Reflex

1

Pompă pentru America de nord
(60 Hz)

Dover

Duze Fluidix
Nex

1

Volumul căzii

4

Duze Vortex

1

Masa totală

Camden

Duze Fluidix
Intelli-Jets

1

Masa proprie

5-6

Duze Pulsator

1

Dimensiuni

Certa

Duze
AccuPressure

Seria 880

1

Scaune

6-7

Duze Fluidix ST

1

Seria 780

Chelsee

Nr. total de
jeturi

1

1

1

1

Nr. total de duze

Duze DV

Seria 680

Duze DX

Duze DL

Duze DXL

Duze DVX

Duze DST

Duze microreglabile SMT

Mini-duze
SMT

Duze SMT

Duza
Diverta

Reţeaua electrică America de Nord

Modele de export (50 Hz)

44

4

Hawthorne

8

10

11

10

1

0

0

0

240 VCA la 40 A, 50 A sau 60 A

230 VCA la 20 A, 30 A sau 40 A

42

0

Hartford

10

15

6

10

1

0

0

0

240 VCA la 40 A, 50 A sau 60 A

230 VCA la 20 A, 30 A sau 40 A

25

0

Burlington

2

6

10

7

0

0

0

0

240 VCA la 40 A sau 50 A

230 VCA la 20 A sau 30 A

20

0

Denali

0

0

0

0

0

8

7

4

120 VCA la 15 A

230 VCA la 20 A sau 30 A

1

1

1

sau 240 VCA la 30 A sau 40 A

1

1

1

12

0

Tacoma

0

0

0

0

0

0

8

4

120 VCA la 15 A

230 VCA la 20 A sau 30 A

sau 240 VCA la 30 A sau 40 A
Dimensiunile, masele şi capacităţile prezentate sunt aproximative. Specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Seria 880

Scaune

Dimensiuni

Masa proprie

Masa totală

Volumul căzii

Pompă pentru America de Nord
(60 Hz)

Pompă pentru export
(50 Hz)

Maxxus

6

229 x 280 x 106 cm

507 kg

3.043 kg

2536 litri

3 TheraMax 2,5 CP

3 TheraMax 2,0 CP

™

Optima™

Cameo

Majesta

Altamar

Marin

Capri

6-7

5-6

5-6

5-6

4-5

2-3

™

™

7’6” x 9’2” x 41,5”

1117 lbs

6708 lbs

670 US gal

(5,1 CP )

(2,6 CP )

226 x 226 x 96 cm

388 kg

2.432 kg

2044 litri

2 TheraMax 2,5 CP

2 TheraMax 2,0 CP

1

7’5” x 7’5” x 37,5”

855 lbs

5361 lbs

540 US gal

(5,1 CP )

(2,6 CP )

226 x 226 x 96 cm

391 kg

2.129 kg

1738 litri

2 TheraMax 2,5 CP

2 TheraMax 2,0 CP

7’5” x 7’5” x 37,5”

861 lbs

4691 lbs

459 US gal

(5,1 CP )

(2,6 CP )

206 x 219 x 96 cm

375 kg

1.965 kg

1590 litri

2 TheraMax 2,5 CP

2 TheraMax 2,0 CP

6’9” x 7’2” x 37,5”

826 lbs

4331 lbs

420 US gal

(5,1 CP )

(2,6 CP )

206 x 219 x 96 cm

373 kg

2.095 kg

1722 litri

2 TheraMax 2,5 CP

2 TheraMax 2,0 CP

6’9” x 7’2” x 37,5”

821 lbs

4618 lbs

455 US gal

(5,1 CP )

(2,6 CP )

191 x 231 x 84cm

370 kg

1.895 kg

1526 litri

2 TheraMax 2,5 CP

2 TheraMax 2,0 CP

6’3” x 7’7” x 33”

815 lbs

4178 lbs

403 US gal

(5,1 CP )

(2,6 CP )

176 x 209 x 78cm

304 kg

1.459 kg

1155 litri

1 TheraMax 2,5 CP

1 TheraMax 2,0 CP

5’9” x 6’10” x 30,5”

670 lbs

3215 lbs

305 US gal

(5,1 CP )

(2,6 CP )

1

1

1

1

1

1

Pompă pentru modelele de
export (50 Hz)

Hamilton

5-6

234 x 234 x 92 cm

386 kg
850 lbs

2468 kg
5440 lbs

2082 litri

2 TheraFlo 2,5 CP

2 TheraFlo 2,0 CP

7’8” x 7’8” x 36”

550 US gal

(1 la 4,5 CP , 1 la 4,8 CP )

(1 la 3,0 CP , 1 la 2,6 CP )

224 x 224 x 92 cm

365 kg

2.137 kg

1772 litri

2 TheraFlo 2,5 CP

2 TheraFlo™ 2,0 CP

2-3

™

1

™

1

1

7’4” x 7’4” x 36”

805 lbs

4711 lbs

468 US gal

(1 la 4,5 CP , 1 la 4,8 CP )

(1 la 3,0 CP , 1 la 2,6 CP )

206 x 219 x 96cm

354 kg

2.031 kg

1677 litri

1 TheraFlo 2,5 CP, 1 TheraFlo 1,5 CP

2 TheraFlo™ 2,0 CP

6’9” x 7’2” x 37,5”

780 lbs

4477 lbs

443 US gal

(1 la 4,5 CP , 1 la 2,5 CP )

(1 la 3,0 CP , 1 la 2,6 CP )

193 x 211 x 87 cm

282 kg

1.577 kg

1295 litri

1 TheraFlo 2,5 CP

1 TheraFlo 2,0 CP

6’4” x 6’11” x 34”

622 lb

3476 lbs

342 US gal

(4,5 CP )

(3,0 CP )

1

1

1

1

1

1

1

176 x 209 x 78 cm

281 kg

1.417 kg

1136 litri

1 TheraFlo 1,5 CP

1 TheraFlo 2,0 CP

5’9” x 6’10” x 30,5”

620 lbs

3124 lbs

300 US gal

(2,5 CP )

(3,0 CP )

1

Pompă pentru America de nord
(60 Hz)

Pompă pentru modelele de
export (50 Hz)

Hawthorne

5-6

234 x 234 x 92 cm

365 kg

2.428 kg

2063 litri

2 pompe de 2,5 CP

2 pompe de 2,0 CP

7’8” x 7’8” x 36”

805 lbs

5353 lbs

545 US gal

(1 la 4,5 CP , 1 la 4,8 CP )

(1 la 2,6 CP , 1 la 3,0 CP )

224 x 224 x 92 cm

352 kg

2.131 kg

1779 litri

2 pompe de 2,5 CP

2 pompe de 2,0 CP

7’4” x 7’4” x 36”

775 lbs

4697 lbs

470 US gal

(1 la 4,5 CP , 1 la 4,8 CP )

(1 la 2,6 CP , 1 la 3,0 CP )

206 x 219 x 96 cm

330 kg

1.927 kg

1647 litri

1 pompă de 2,5 CP

1 pompă de 2,0 CP

6’9” x 7’2” x 37,5”

727 lbs

4249 lbs

435 US gal

(4,5 CP )

(3,0 CP )

201 dia. x 92cm

186 kg

1.314 kg

1128 litri

1 pompă de 1,5 CP

1 pompă de 2,0 CP

6’7” dia. x 36”

410 lbs

2897 lbs

298 US gal

(2,5 CP )

(3,0 CP )

173 x 173 x 79 cm

179 kg

883 kg

704 litri

1 pompă de 1,5 CP

1 pompă de 2,0 CP

5’8” x 5’8” x 31”

394 lbs

1946 lbs

186 US gal

(2,5 CP )

(3,0 CP )

Tacoma

2

1

1

1

1

1

57

Maxxus

14

6

5

4

8

6

2

0

240 VCA la 50 A sau 60 A

230 VCA la 40 A, 50 A sau 60 A

47

16

Optima™

12

2

7

5

4

0

1

0

240 VCA la 40 A, 50 A sau 60 A

230 VCA la 20 A, 30A sau 40 A

46

12

Cameo

6

4

2

6

6

6

4

0

240 VCA la 40 A, 50 A sau 60 A

230 VCA la 20 A, 30A sau 40 A

35

14

Majesta

4

0

3

2

4

6

1

1

240 VCA la 40 A, 50 A sau 60 A

230 VCA la 20 A, 30A sau 40 A

35

12

Altamar

0

2

6

2

4

6

3

0

240 VCA la 40 A, 50 A sau 60 A

230 VCA la 20 A, 30A sau 40 A

31

10

Marin

2

2

7

2

2

6

0

0

240 VCA la 40 A, 50 A sau 60 A

230 VCA la 20 A, 30A sau 40 A

24

10

Capri

0

2

3

1

2

6

0

0

240 VCA la 40A sau 50A

230 VCA la 20A sau 30A

Nr. total de duze

Duze
Accupressure

Seria 780

Duze Turbo
SMT

Duze microreglabile SMT

Duze SMT
Fluidix

Mini-duze
SMT

Duze SMT

Reţeaua electrică America de Nord

Modele de export (50 Hz)

41

11

Hamilton

0

12

12

3

3

240 VCA la 40 A, 50 A sau 60 A

230 VCA la 20 A, 30A sau 40 A

35

11

Chelsee

1

8

8

4

3

240 VCA la 40 A, 50 A sau 60 A

230 VCA la 20 A, 30A sau 40 A

34

11

Certa

0

6

8

4

5

240 VCA la 40 A, 50 A sau 60 A

230 VCA la 20 A, 30 A sau 40 A

24

9

Camden

0

4

2

6

3

240 VCA la 40 A sau 50 A

230 VCA la 20 A sau 30 A

22

9

Dover

0

2

6

0

5

120 VCA la 15 A

230 VCA la 20 A sau 30 A

sau 240 VCA la 30 A sau 40 A

Volumul căzii

4

Modele de export (50 Hz)

1

Masa totală

Denali

12

™

1

Masa proprie

5-6

Reţeaua electrică America de Nord
(60 Hz)

1

Dimensiuni

Burlington

Duze ProTouch II

1

Scaune

6-7

Duze tip
vârtej

1

Seria 680

Hartford

Duze Fluidix
Reflex

1

Pompă pentru America de nord
(60 Hz)

Dover

Duze Fluidix
Nex

1

Volumul căzii

4

Duze Vortex

1

Masa totală

Camden

Duze Fluidix
Intelli-Jets

1

Masa proprie

5-6

Duze Pulsator

1

Dimensiuni

Certa

Duze
AccuPressure

Seria 880

1

Scaune

6-7

Duze Fluidix ST

1

Seria 780

Chelsee

Nr. total de
jeturi

1

1

1

1

Nr. total de duze

Duze DV

Seria 680

Duze DX

Duze DL

Duze DXL

Duze DVX

Duze DST

Duze microreglabile SMT

Mini-duze
SMT

Duze SMT

Duza
Diverta

Reţeaua electrică America de Nord

Modele de export (50 Hz)

44

4

Hawthorne

8

10

11

10

1

0

0

0

240 VCA la 40 A, 50 A sau 60 A

230 VCA la 20 A, 30 A sau 40 A

42

0

Hartford

10

15

6

10

1

0

0

0

240 VCA la 40 A, 50 A sau 60 A

230 VCA la 20 A, 30 A sau 40 A

25

0

Burlington

2

6

10

7

0

0

0

0

240 VCA la 40 A sau 50 A

230 VCA la 20 A sau 30 A

20

0

Denali

0

0

0

0

0

8

7

4

120 VCA la 15 A

230 VCA la 20 A sau 30 A

1

1

1

sau 240 VCA la 30 A sau 40 A

1

1

1

12

0

Tacoma

0

0

0

0

0

0

8

4

120 VCA la 15 A

230 VCA la 20 A sau 30 A

sau 240 VCA la 30 A sau 40 A
Dimensiunile, masele şi capacităţile prezentate sunt aproximative. Specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Dealerul Sundance Spas pentru zona dumneavoastră este:

Sundance Spas

global
Andorra
Antilele Olandeze
Argentina
Australia
Austria
Barbados
Belarus
Belgia
Bosnia/Herţegovina
Bulgaria
Canada
Chile

Sundance Spas, Inc.
14525 Monte Vista Avenue
Chino, CA 91710
909-606-7733

www.sundancespas.com

China
Cipru
Coreea
Costa Rica
Croaţia
Danemarca
Egipt
Elveţia
Estonia
Filipine
Finlanda
Germania

Grecia
Guadelupa
Guiana Franceză
India
Indonezia
Insulele Bermude
Insulele Canare
Insulele Grenadine
Insulele Maldive
Insulele Reunion
Insulele Virgine (S.U.A.)
Irlanda

Islanda
Israel
Italia
Japonia
Kenya
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburg
Malaezia
Malta
Marea Britanie

Martinica
Mexic
Monaco
Muntenegru
Nigeria
Norvegia
Noua Zeelandă
Olanda
Polinezia Franceză
Polonia
Porto Rico
Portugalia

Republica Cehă
Republica Panama
România
Rusia
Singapore
Slovacia
Slovenia
Spania
Sri Lanka
St. Vincent
Statele Unite ale Americii
Suedia

Taiwan
Thailanda
Ucraina
Ungaria
Uruguay
Vietnam

©2009 Sundance Spas, Inc. Toate drepturile sunt rezervate. Sundance Spas este marcă înregistrată, iar Accu-Pressure, Accu-Ssage, Altamar, AquaSheer, AquaTerrace, Camden, Cameo, Capri, Certa, Chelsee, ComforTone,
Dover, DirectPressure, Dynamic Flow Circulation System, Fluidix, Fluidix Nex, Fluidix ST, Fluidix Reflex, Hamilton, i-Touch, Intelli-Jet, Intelli-Jet LX, Iso-Pure, Majesta, Marin, Maxxus, MicroClean, MicroClean Plus, MiniIntelli-Jet, Optima, PermaClear, Pivot Seat, Pro-Touch II, Pulsator, Rigid Bond, Sentry, Sentry Smart, SiIentAir, SMT Fluidix, SMT Jet, SunRay, SunGlow, SunPurity, SunScents, SunSound, SunSpa Check, SunSport, SunStrong,
SunSurround, SunZone, TerraStone, TheraFlo, TheraMax şi Vortex, sunt mărci aparţinând Sundance Spas, Inc. EMBLEMA "BEST BUY" este marcă înregistrată a Consumers Digest, Inc., folosită sub licenţă. Toate celelalte
mărci, denumiri de produse, nume de companii, denumiri comerciale, mărci comerciale şi de servicii sunt proprietatea companiilor respective şi sunt utilizate cu aprobarea acestora. Sundance Spas poate opera modificări
ale produselor şi redimensionări în orice moment, fără notificare prealabilă. Specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Produsele destinate pieţelor internaţionale pot fi configurate diferit, pentru a îndeplini
normele locale privind aparatele electrice. Dimensiunile prezentate sunt aproximative. Produsele sunt fabricate sub unul sau mai multe dintre următoarele numere de brevet din Statele Unite: 4,463,904; 4,508,267;
4,553,476; 5,156,642; 5,224,844; 5,267,359; 5,361,215; 5,391,064; 5,474,102; 5,636,794; 5,749,525; 5,820,034; 5,845,845; 5,860,603; 5,906,317. Designuri: 335,532; 252,770; 353,443; 360,017; 375,165; 377,531; 376,432;
383,525. Este posibil să fie aplicabile şi alte brevete. Modelele de căzi Sundance Spas prezentate în imagini nu sunt neapărat identice cu cele descrise în paginile în care apar aceste imagini.

Tipărit în Statele Unite.

