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PRZełomowe   osiągnięcia u Z n a n i e  n a  c a ły m  ś w i e c i e

 

marzysz o wypoczynku, który koi i wzmacnia? Poznaj minibaseny sundance spas. 
Po długim dniu w pracy wracasz do domu, gdzie czeka cię odprężający hydromasaż 
w ciepłej wodzie... w dowolnej chwili zapraszasz przyjaciół na niezwykłe przyjęcie 
w ogrodzie... kojący masaż przyniesie ci ulgę po wyczerpującym treningu,  
a wielobarwne światła wodospadu stworzą romantyczną atmosferę wieczoru we 
dwoje. minibaseny sundance wniosą nową jakość w twoje życie, ponieważ firma 
sundance dokłada wszelkich starań, aby każdy z jej produktów był doskonały. od 
niemal 30 lat wyznaczamy standardy w projektowaniu i produkcji minibasenów,  
co dokumentują nasze osiągnięcia:

•  międzynarodowe uznanie potwierdzone największą ilością certyfikatów, nagród 
i wyróżnień w branży

•  opatentowane urządzenia i technologie, w tym innowacyjne dysze do 
profesjonalnego masażu, których nie znajdziecie u konkurencji

•  pozycja największego na świecie producenta akrylowych spa, współpracującego 
ze swymi przedstawicielami w ponad 60 krajach świata

na tym nie koniec. sundance nieustannie wprowadza nowe urządzenia, elementy 
i motywy estetyczne, które powszechnie uznawane są za wzorcowe w produkcji 
współczesnych luksusowych minibasenów. śledząc aktualne osiągnięcia techniki, 
produkujemy energooszczędne minibaseny najwyższej jakości, a ponieważ 
jesteśmy w tym naprawdę dobrzy, nasze minibaseny nagradzane są najbardziej 
prestiżowymi wyróżnieniami w branży.

sundance spas -  
świętujemy  
30 lat doskonałości

jesteśmy pierwszym 
producentem  
minibasenów spa, który  
otrzymał międzynarodowy  
certyikat jakości iso 9001

association of Pool & spa  
Professionals nagrodziło  
nas prestiżową nagrodą john  
Holcomb silver za techniczną  
doskonałość produktów 
 i wkład w rozwój branży spa

czterokrotnie otrzymujemy 
tytuł „Best Buy” 
(„najlepszy Zakup”)  
magazynu konsumenckiego  
consumers digest magazine

certyfikat spasearch nadany 
nam na podstawie 
niezależnych badań stopnia 
zadowolenia klienta

nasza firma 
zaprojektowała pierwszy filtr   
w tej branży zgodny  
z wymogami Fda (agencja  
ds. Żywności i leków)  
oraz national sanitization  
Foundation(narodowa  
Fundacja Higieny)

1979 otwieramy fabrykę w Costa Mesa w Kalifornii
1980 jako pierwsi w profilowanych nieckach projektujemy zagłębienia pod dysze
1991 wprowadzamy siedzisko terapeutyczne Accu-Ssage™ do wszystkich modeli
1992 wbudowujemy system aromaterapii, otrzymujemy prestiżowy tytuł „Best Buy” („Najlepszy Zakup”)
 przyznany przez magazyn konsumencki „consumer digest” modelowi cameo™
1995 wprowadzamy regulowaną dyszę wodną Intelli-Jet™- umożliwiającą wybór rodzaju masażu i regulację jego siły
1996 jako pierwszy producent minibasenów spa na świecie otrzymujemy certyfikat jakości ISO 9001
1998 otrzymujemy prestiżowy tytuł „Best Buy” magazynu „consumer digest”  (nagroda przyznana modelowi optima™)
2000 wprowadzamy nowy system ozonowania wody SunZone™ cd oraz grzałkę sentry smart™ 
 z tytanową spiralą grzejną
2002 wprowadzamy system filtracji wody MicroClean™ i syntetyczne obudowy sunstrong™
2003 opracowujemy ekskluzywną dyszę Fluidix Intelli-Jet™, która zapewnia masaż stałym lub pulsacyjnym
 strumieniem wody przy użyciu technologii bezłożyskowej 
 otrzymujemy nagrodę Water Quality Award; w tym samym czasie, jako pierwszy i jedyny producent minibasenów,
 zostajemy wyróżnieni nagrodą water Quality association (stowarzyszenie jakości wody) za system filtracji wody  
 w minibasenach 
2005 wprowadzamy pompę obiegową Dynamic Flow™, zapewniającą siedmiokrotnie szybszy obieg wody niż 
 w typowych systemach (przy porównywalnym zużyciu energii); nowy system filtracji wody MicroClean II™ 
 oraz wodospad AquaTerrace™
2006 opracowujemy dyszę Fluidix Reflex™Jet - najnowszy projekt z opatentowanej serii dysz Fluidix jet),
 wprowadzamy także dysze SMT Fluidix™ do serii 780
 otrzymujemy prestiżowy tytuł „Best Buy” magazynu „consumer digest” dla modelu cameo™ 
2007 montujemy stację dokującą dla odtwarzaczy iPod® i dodatkowe wejście dla odtwarzaczy mP3 
 z opcjonalnym systemem stereo SunSound; 
 wprowadzamy filtrację wody MicroClean Plus™ i dyszę Fluidix Nex™ Jet
2008 konstruujemy  innowacyjną obudowę TerraStone™ o wyglądzie prawdziwego piaskowca 
 oraz syntetyczną podstawę nieprzepuszczającą wilgoci
2009 Sundance®  Spas obchodzi 30-lecie istnienia.

Rewolucyjny system dźwiękowy 
wbudowany w modele serii 880 
wyprodukowany przez jBl został 
wyposażony w ponad 1gB pamięć, 
pozwalając na zachowanie twojej 
ulubionej muzyki bezpośrednio  
w urządzeniu, jednocześnie zachowując 
możliwość podłączenia urządzeń typu 
iPod/iPhone firmy apple.



 

Poprzez wykorzystanie najnowszych technik współczesnej hydroterapii, sundance 

uatrakcyjni twoją kąpiel w domowym spa. Hydroterapia, czyli połączenie ciepła, 

uczucia lekkości ciała i masażu, ma niewiarygodny wpływ na nasze samopoczucie. 

od wieków stanowi unikalne źródło zdrowia i relaksu, z którego korzystały już 

pradawne kultury. dziś domowa hydroterapia stać się może rutynową czynnością 

redukującą poziom stresu oraz świetnym sposobem spędzania wolnego czasu  

w rodzinnym gronie. oto w jaki sposób hydroterapia odpręża i odmładza:

ciepło wody w minibasenie sundance powoduje rozszerzenie naczyń 

krwionośnych, przyśpieszając tym samym krążenie krwi. działa rozluźniająco na 

obolałe i napięte mięśnie, koi nerwy, zmniejszając ich pobudliwość, ułatwia po-

ruszanie się oraz pomaga uśmierzyć ból stawów i pleców.

 wyporność wody daje uczucie lekkości ciała, efektywnie redukując masę ciała  

o 90 procent. to zmniejsza napięcie mięśni i stawów podczas zanurzania się  

w wodzie.

masaż stanowi klucz do efektywnej hydroterapii. Połączenie ciepłej wody, 

wywołanie uczucia lekkości oraz masażu zmiennymi strumieniami wody, 

pozwoli na pełne wykorzystanie dobrodziejstw hydroterapii.

idealna równowaga tych trzech elementów hydroterapii sprawia, że kąpiele  

w minibasenach sundance spas mają korzystny wpływ na:

• rozluźnienie mięśni i stawów

• pobudzenie krążenia krwi i wspomaganie trawienia

•  wytwarzanie endorfin (naturalnych substancji łagodzących odczuwanie 

bólu w organizmie)

• naturalny sposób na odprężanie się i poprawę snu

Zaawansowane systemy grzewcze, ergonomiczne siedziska i dysze wodne,  

a w szczególności opatentowane przez naszą firmę dysze Fluidix™, dają właściwe 

połączenie ciepła, uczucia lekkości i masażu w każdym minibasenie spa. w 

rezultacie już po pierwszej kąpieli w spa sundance poczujesz różnicę – jest to 

zdecydowanie najlepsza forma hydroterapii.

wybierz odpowiedni dla siebie minibasen sundance spas z trzech ekskluzywnych 

serii: 880, 780 i  680.

OŚWIETLENIE

HydRomasaŻ   w  P o s Z u k i wa n i u  R Ó w n o wa g i

Oświetlenie ma ogromny wpływ 

na nasz nastrój 

i spokój ducha. Wszyscy 

potrzebujemy światła, nie tylko 

w ogólnym jego rozumieniu,  

ale także konkretnych 

właściwości światła  

i poszczególnych barw widma, 

z których również czerpiemy 

korzyści

CZERWONY: daje impuls do działania, 
budzi chęć życia.

ZIELONY: Pozwala cieszyć się chwilą.

NIEBIESKI: daje poczucie spokoju, 
wyciszenia i zadowolenia.

FIOLETOWY: wywołuje pragnienie 
intymności.

TURKUSOWY: wprowadza równowagę 
pomiędzy rozumem a emocjami.

PURPUROWY: Budzi kreatywność, 
inspiruje.
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s e e k  B a l a n c e
jakośĆ      wZoRnic t wo

PRODUKCJA

jako największy producent akrylowych minibasenów na świecie, sundance spas słynie  

z niezawodnych urządzeń cechujących się zaawansowaną technologią i łatwością obsługi. nasi 

specjaliści opracowali unikalny proces tworzenia niecki Rigid Bond, który ją wzmacnia i chroni. 

Ponadto nasze minibaseny objęte są wieloletnimi gwarancjami. a wszystko to, abyś mógł spać 

spokojnie.

Proces produkcji odbywa się w najnowocześniejszej fabryce w kalifornii. wykwalifikowani 

pracownicy monitorują komputerowo przebieg przesuwania się wanien wzdłuż dwóch  

400-metrowych linii montażowych. każdy minibasen sundance poddany zostaje ponad  

100 testom kontroli jakości, w tym dwukrotnemu napełnieniu wodą.

USIĄDŹCIE WYGODNIE

eksperci zajmujący się projektowaniem  siedzisk w  sundance wykorzystali ergonomię ciała  

w środowisku wodnym, aby stworzyć siedziska naturalnie dopasowane do sylwetki kąpiącego się. 

każde siedzisko zaprojektowane jest w sposób uwzględniający rozkład masy i właściwą postawę 

w sytuacji, gdy ciało otaczają strumienie wody wydobywające się z dysz. Precyzja wykonania 

zapewnia dostosowanie siedzisk do różnych typów sylwetki, co gwarantuje prawdziwy relaks. 

każda dysza jest również perfekcyjnie umiejscowiona w siedzisku.  Zmiany pozycji ciała podczas 

masażu w minibasenie sprzyjają lepszemu oddziaływaniu hyrdoterapii na całe ciało, zapewniając

tym samym wysoce specjalistyczny masaż.

sundance spas jako pierwszy producent minibasenów uzyskał 
ceRtyFikat iso 9001,  najbardziej obszerny zbiór norm zapewniania 
jakości, stosowany przez przedsiębiorstwa w 90 krajach świata. iso 9001 
odnosi się do projektowania, procesu produkcji, montażu i obsługi 
technicznej produktów i usług. cały proces podlega ciągłemu audytowi, 
co jest warunkiem utrzymania certyfikatu.

n a j l e P s Z e  w y k o n a n i e ,  n i e Z a w o d n e  i  l u k s u s o w e  m o d e l e    



s e e k  B a l a n c e

SyStem filtracji wody microclean PluS

(seria 780)

nasz proces podwójnej filtracji wraz z systemem ozonowania wody jest o wiele  

sprawniejszy, niż systemy stosowane przez innych producentów.

•  Proces filtracji wody odbywa się dwukierunkowo: główna pompa wtłacza wodę przez plisowany 
filtr, a 24-godzinna pompa obiegowa pompuje wodę przez część wykonaną z mikrowłókien

•  wkład z mikrowłókien służy do wychwytywania najdrobniejszych zanieczyszczeń

•  drugi, plisowany wkład, umieszczony na powierzchni, wyłapuje duże drobiny

cZysta     woda

WODA

Firma Sundance Spas opracowała filtr, 
który jako pierwszy w branży został 
zatwierdzony zarówno przez Fundację  
ds. Żywności i Leków (FDA) oraz przez 
Narodową Fundację Higieny (NSF).

n a j l e P s Z e  w y k o n a n i e ,  n i e Z a w o d n e  i  l u k s u s o w e  m o d e l e    
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Poprzez zastosowanie dużego poziomego skimmera (pobierania wodę z powierzchni minibasenu) oraz filtra 
kartuszowego zmniejszającego ilość cykli oczyszczania, system filtracji serii 680 utrzymuje czystość wody w minibasenie 
przy jednocześnie niskim koszcie utrzymania. Po prostu naciśnij przycisk, wejdź do minibasenu i ciesz się chwilą!

SyStem filtracji

(seria 680)

SyStem filtracji wody microclean ultra

(seria 880)

Zaprojektowany specjalnie przez sundance spas, 
dwuelementowy filtr microclean ultra jest pierwszym 
tego typu rozwiązaniem na rynku. Zastosowany tylko 
w minibasenach sundance spas wyznacza nowe 
standardy w dziedzinie solidnego i wydajnego 
oczyszczania wody.

•  dwuelementowy system pozwala niezwykle wydajnie, 
dwustopniowo oczyszczać wodę

•  Zewnętrzny filtr pozwala w pierwszym etapie filtracji na 
wyłapanie większych drobin i zanieczyszczeń (może być 
czyszczony)

•  wykonany w 100% z polipropylenu, współpracuje z szeroką 
gamą substancji chemicznych  

•  konstrukcja o różnej gęstości filtrowania wykorzystuje 
całą powierzchnię filtra, by zatrzymywać duże ilości 
osadów i drobin zanieczyszczeń.

•  termicznie zgrzewane włókna nie przedostają się do 
wody

•   Zintegrowany z 24-godzinną pompą
cyrkulacyjną dynamic 
Flow, skimmerem oraz 
ozonatorem sunZone cd



880
seRia   880 d o s k o n a ł o ś Ć  w  k a Ż d y m  c a l u

S TA N D A R D O W E  C E C H Y

sundance spas seria 880 to minibaseny, które 

stanowią nieodzowny element ogrodu marzeń. 

styl, wysoce zaawansowana technologia  

i ogromna liczba funkcji – wszystko to znaleźć 

można w każdym minibasenie z serii 880. od 

flagowego modelu maxxus™, do świetnie 

wyposażonego capri™- każdy z minibasenów serii 

880 jest zaprojektowany tak, aby hydroterapia 

przynosiła nie tylko nieocenione korzyści 

zdrowotne, ale również by była okazją do dobrej 

zabawy. Przyjrzyj się naszym modelom, a na pewno 

znajdziesz ten wymarzony.

W Y B Ó R  D Y S Z

R Ó Ż N O R O D N O Ś Ć  S I E D Z E Ń

O P C J E  D O D AT K O W E
880 maxxus™

miejsca  6 d o ro S ł yc h

wymiaRy  229 cm  x  280cm  x  106cm

dysZe ogÓłem 57 (8 rodzajów) + 14 dySz Powietrznych 
  szczegóły techniczne znajdują się na wewnętrznej stronie 
  tylnej okładki 

uchwyty ze stali nierdzewnej (z wyjątkiem 
modeli marintm i capritm)

dysze Pulsator™
dysze Protouch li™
dysze Fluidix Reflex™
dysze Fluidix st™
dysze Fluidix intelli™
dysze Fluidix nex™
dysze Vortex™
dysze whirlpool
dysze powietrzne
dysze accu-Pressure™

system oczyszczania wody microclean™
Filtr microclean Plus™
Pompa obiegowa dynamic Flow™: 
Pływający skimmer slipstream™ 
wysokoprzepływowa(e) pompa(y) theramax™ 
oświetlenie boczne wodospadu aquaterrace™ 
system oświetlenia diodowego led multicolor 
sunglow™
masaż perełkowy silent air ™ ( z wyjątkiem modeli 
marin™ i capri™ )
aromaterapia sunscents™ 
dysze wykonane ze stali nierdzewnej
Panel sterowania i-touch™
Zagłówki comfortone™
obudowa sunstrong™
konstrukcja niecki Rigid Bond™
Pełna izolacja piankowa
grzałka z tytanową spiralą grzejną
Pokrywa termiczna minibasenu
Podstawa syntetyczna i ochrona przed wilgocią

siedzisko terapeutyczne accu-ssage™ 
siedzisko terapeutyczne intelli-jet™ 
leżanka 
leżak adirondack z profilowanym siedziskiem, 
siedzisko contoured Bench narożne
siedzisko cool-down -  do stopniowego 
ochłodzenia organizmu prze wyjściem z wody
siedzisko  Pivot swobodne
siedziska dla dwojga

system stereo* intelli sound™ zawiera:
• odtwarzacz CD/radio AM-FM
• stację dokującą dla iPod®
• dodatkowe wejście MP3
• do 1GB pamięci wbudowanej
• pływający pilot bezprzewodowy
 • głośniki ze wspomaganiem
obudowy terrastone™ & contemporary™  
(optima i cameo)**
mineralny oczyszczacz wody sunpurity™**
ozonator sunzone™ cd***
Aby zobaczyć pełen asortyment, w tym schodki, podnośniki 
do pokryw, stoliki i altanki, wejdź na stronę sundancespas.
com lub poproś lokalnego przedstawiciela Sundance Spas o 
katalog. 

* niedostępny w modelu capri 
**  dostępna w niektórych krajach (zapytaj lokalnego 

przedstawiciela)
 *** standard w modelach eksportowych 50 Hz

śRednia temPeRatuRa
na ZewnątRZ*

miesięcZny
kosZt*

niska          7° c 199,52 zł

wysoka    24° c 105,20 zł  

spełnia, a nawet przewyższa 
międzynarodowe normy 
efektywności energetycznej, 
określone przez kalifornijską 
komisję d.s energii.

ENERGY
EFFICIENCY



 

w s k a k u j  k i e d y  Z e c H c e s Z

sundance daje ci wiele powodów, abyś cieszył się 
z minibasenu w przydomowym zaciszu. nagrodzone 
modele optima i cameo upiększą twój ogród 
szumiącymi wodospadami aquaterrace i kolorowym 
podświetleniem sunglow led, które mieni się 
bogactwem barw. dzięki opcji wyboru nowej 
obudowy terrastone w szerokiej gamie kolorów, 
dostępnej tylko w tych dwóch modelach, możesz 
idealnie dopasować swój minibasen do otoczenia. 
jednak prawdziwe piękno naszych minibasenów 
tkwi w ich wnętrzu. Po dodaniu specjalnego wkładu 
zapachowego sunscent woda zacznie nasycać się 
aromatycznymi bąbelkami wydostającymi się  
z powietrznych dysz do aromaterapii silent air. 
model optima posiada unikalny, centralnie 
usytuowany podnóżek z dyszami do masażu 
refleksologicznego stóp. Z kolei model cameo to 
wizytówka naszej firmy. wyposażony w wygodne 
siedziska i usytuowane głęboko przy dnie dysze 
wirowe do masażu stóp, nie bez powodu został 
wyróżniony tytułem „Best Buy” („najlepszy Zakup”) 
konsumenckiego magazynu „consumer digest”  
aż dwukrotnie.

880 oPtima™ 880 cameo™

miejsca  6-7 d o ro S ł yc h

wymiaRy  226 cm  x  226 cm  x  96cm  

dysZe ogÓłem 47 (7 rodzajów) + 14 dySz Powietrznych 
  szczegóły techniczne znajdują się na wewnętrznej stronie 
  tylnej okładki 

miejsca  5-6 d o ro S ł yc h

wymiaRy  226 cm  x  226cm  x  96cm 

dysZe ogÓłem 46 (8 rodzajów) + 14 dySz Powietrznych 
  szczegóły techniczne znajdują się na wewnętrznej stronie 
  tylnej okładki 

seRia 880    6

informacje sporządzone na podstawie badań przeprowadzonych 
w kalifornii (usa), przy założeniu 20 minutowej pracy urządzenia 
co drugi dzień. wartość obliczona na podstawie zużycia w 
kontrolowanych warunkach, zakładając koszt prądu w marcu 
2010r. Różnica w rzeczywistym zużyciu prądu wynika z lokalnych
warunków i różnic kosztów prądu.

*temperatura wody w spa  38° c
Przyjęty koszt kilowatogodziny 0,52 zł (brutto)

śRednia temPeRatuRa
na ZewnątRZ*

miesięcZny
kosZt*

niska          7° c 147,32 zł

wysoka    24° c 73,01 zł  

spełnia, a nawet przewyższa 
międzynarodowe normy 
efektywności energetycznej, 
określone przez kalifornijską 
komisję d.s energii.

ENERGY
EFFICIENCY

śRednia temPeRatuRa
na ZewnątRZ*

miesięcZny
kosZt*

niska          7° c 177,94 zł

wysoka    24° c 91,83 zł  

spełnia, a nawet przewyższa 
międzynarodowe normy 
efektywności energetycznej, 
określone przez kalifornijską 
komisję d.s energii.

ENERGY
EFFICIENCY

#1 BEst
sEllER

Stwórz odpowiedni nastrój przy ulubionej muzyce. Stacja 
dokująca dla odtwarzaczy iPod® integruje się z systemem 
stereo Intelli Sound, który zawiera 1 GB dysk twardy, a  także 
odtwarzacz CD, radio AM/FM i wodoodporne głośniki. 
Ponadto system audio wyposażony jest w dodatkowe wyjście 
MP3, pływający pilot stereo oraz głośniki JBL.

Produkt ten został zaprojektowany specjalnie do obsługi odtwarzaczy iPod i 
uzyskał certyfikat producenta potwierdzający spełnianie norm działania firmy 
apple.



880  

Hu-Hu-Ha! Zima nie jest Zła!

jest śnieżny, zimowy dzień. usiądź przy 

wodospadzie i ogrzej swoje stopy, poddając je 

rozgrzewającemu masażowi... jak dobrze wrócić 

do domu i zakosztować relaksu w minibasenie 

majesta czy altamar! albo jeszcze lepiej - 

zaprosić przyjaciół do wspólnej kąpieli. w obu 

modelach minibasenów znajdzie się dość 

miejsca, aby pomieścić 5 lub 6 dorosłych osób. 

oferują także więcej rodzajów siedzisk, niż lwia 

część pozostałych modeli. atutem modelu 

altamar jest popularna leżanka z dodatkowymi 

dyszami do masażu dłoni i łydek. oba  rodzaje 

minibasenów oferują siedzisko idealne do 

terapii wodnej accu-ssage. innowacyjny model 

majesta wyposażony jest w 14 dysz Fluidix st 

zarówno do lekkiego, jak i do intensywnego 

masażu, oraz w umieszczone wyżej siedzisko 

cool-down. to idealny sposób na relaks.

seRia   880

miejsca  5-6 doroSłych

wymiaRy  206 cm  x  219cm  x  96cm  

dysZe ogÓłem 31 (6 rodzajów) + 14 dySz Powietrznych 
  szczegóły techniczne znajdują się na wewnętrznej stronie 
  tylnej okładki 

miejsca  5-6 doroSłych

wymiaRy  206cm  x  219cm  x  96cm  

dysZe ogÓłem 35 (7 rodzajów) + 14 dySz Powietrznych 
  szczegóły techniczne znajdują się na wewnętrznej stronie 
  tylnej okładki 

•  Podnóżek z pięcioma dyszami do refleksologicznego
    masażu stóp

•  siedzisko cool-down 

•  siedzisko Pivot swobodne z otulającym zagłówkiem

•  Popularny minibasen średniego rozmiaru

•   Pełnowymiarowa leżanka podpierająca całe ciało z dyszami do 
pulsacyjnego masażu nadgarstków

•  trzy wysokoobjętościowe dysze whirlpool 
   (dwie usytuowane na dnie)

880 majesta™ 880 altamaR™



 vv 

słyszałeś nieraz, że zawsze trzeba znaleźć choć 

trochę miejsca i czasu dla siebie. seria 

minibasenów 880 zapewnia tę odrobinę luksusu 

w ogrodowym zaciszu - jest idealna, aby 

przeżywać niezapomniane chwile we dwoje. 

usiądź obok bliskiej osoby w modelu marin, 

wsłuchajcie się w ulubioną muzykę płynącą  

z opcjonalnego systemu intelli sound stereo  

i zachwyćcie się szumem dyskretnie  

oświetlonego wodospadu aquaterrace.  

w modelu capri również możecie usiąść razem, 

oprzeć ręce na wygodnych podpórkach i poddać 

się rozluźniającemu masażowi nadgarstków  

z dysz Pulsator jet. aby nadać kąpieli bardziej 

osobisty charakter, dodajcie ulubione zapachy 

aromaterapii sunscents. dzięki nowoczesnemu 

systemowi filtracji, woda przez długi czas 

zachowuje czystość, więc zamiast tracić czas na 

konserwację basenu, możecie znaleźć więcej 

czasu dla siebie. 

Sundance Spas oferuje pełen wybór 
akcesoriów zaprojektowanych 
specjalnie po to, by każda kąpiel  
w minibasenie była źródłem prawdziwej 
radości dla całej rodziny. Stwórz własną 
przestrzeń Sundance z elegancką 
altanką, stolikiem i krzesełkami.

seRia 880    8

880 maRin™ 880 caPRi™

miejsca  4-5 doroSłych

wymiaRy  191cm  x  231 cm  x  84 cm  

dysZe ogÓłem 31 (7 rodzajów) + 12 dySz Powietrznych 
  szczegóły techniczne znajdują się na wewnętrznej stronie 
  tylnej okładki 

miejsca  2-3 doroSłych

wymiaRy  176cm  x  209cm  x  78cm  
   5'9" x 6'10" x 30.5"

dysZe ogÓłem 24 (6 rodzajów) + 12 dySz Powietrznych 
  szczegóły techniczne znajdują się na wewnętrznej stronie 
  tylnej okładki 

•  niskoprofilowy, kompaktowy minibasen
•  siedziska dla dwojga
•  dysze do pulsacyjnego masażu nadgarstków
•  leżak adirondack z dyszami do masażu łydek

śRednia temPeRatuRa
na ZewnątRZ*

miesięcZny
kosZt*

niska          7° c 155,74 zł

wysoka    24° c 90,27 zł  

spełnia, a nawet przewyższa 
międzynarodowe normy 
efektywności energetycznej, 
określone przez kalifornijską 
komisję d.s energii.

ENERGY
EFFICIENCY

*Szczegóły na stronie 6



SYSTEM SILENT AIR INJECTION Sundance Spas oferuje system delikatnego napowietrzania wody we wszystkich 
minibasenach serii 880. Wystarczy naciśnięcie jednego przycisku,  aby silna dmuchawa systemu SilentAir 
uruchomiła wydobywanie się kojących bąbelków z licznych dysz SilentAir, rozmieszczonych w całym minibasenie. 
W odróżnieniu od dysz wodnych, dysze powietrzne tworzą ciepły, musujący strumień bąbelków, oferując 
pokrzepiający masaż. Dysze powietrzne SilentAir umożliwiają także korzystanie z wyjątkowego systemu 
aromaterapii, który utrzymuje czystość wody, rozpraszając aromatyczne zapachy SunScents w postaci bąbelków 
powietrza, zamiast mało praktycznych substancji płynnych lub sproszkowanych. Granulki aromatycznych 
zapachów SunScents są dostępne u lokalnego przedstawiciela Sundance Spas.

seRia 880      wyłącZnie w sundance sPas dysZe  

dysZe PRessuRe Point są odpowiedzialne za stymulowanie 

punktów akupresyjnych w obrębie karku, ramion i pleców. 

dysze Fluidix s.t., accu-Pressure i Pulsator zapewniają tego 

typu masaż w minibasenach serii 880 sundance spas. 

cieszące się uznaniem dySze whirPool, oferują innowacyjny, 

głęboko wnikający w mięśnie, masaż pobudzający. Fluidix 

nex, Fluidix intelli- jet, Vortex, Fluidix Reflex, i Pro-touch ii, 

czyli dySze do maSażu teraPeutycznego, dają zadziwiającą liczbę 

możliwości: ruch wirujący, działanie rotacyjne lub miejs-

cowe, regulowane ciśnienie i objętość wody. dySze do 

maSażu relakSacyjnego zapewniają delikatny masaż 

i odprężające działanie musujących bąbelków wody.

dysZa accu-PRessuRe™

•  oddziałuje na punkty nacisku w obrębie 
ramion, karku, pleców, łydek i stóp

•  Zapewnia wnikający w mięśnie masaż, 
zmniejszając napięcie mięśni i stawów

dysZa Fluidix nex™

•  nowość w ekskluzywnej serii 
opatentowanych dysz w technologii Fluidix

•  Zmniejsza napięcie mięśni karku i 
redukuje stres

•  idealna do masażu mniejszych partii 
mięśni i czułych zakończeń nerwowych

•  Regulowana siła strumienia (masaż 
intensywny/delikatny)

•  opatentowana technologia

dysZa PulsatoR™

•  oferuje delikatny pulsujący masaż
• Przynosi ulgę dłoniom i nadgarstkom
•  Redukuje efekty zespołu cieśni nadgarst-

kowej.

dysZa silentaiR™
•  nasyca wodę bąbelkami powietrza
•  musujące bąbelki powietrza delikatnie 

masują ciało
•  używana w systemie aromaterapii – 

nasyca wodę zapachem

880 dysZe

seRia 880         cecHy sPecjalne
system intelli -sound ™ Ze stacją dokującą do iPoda

muzyka ożywia ciało i umysł... system intelli-sound zawiera: stację dokującą 
pod iPoda, dodatkowe wyjście 3,5mm dla odtwarzaczy mp3, 
odtwarzacz cd, radio oraz system dźwięku surround. 
dzięki systemowi intelli-sound zastosowanemu w serii 880, możesz słuchać 
ulubionej muzyki, radia, a nawet zapisać do 1 gB ulubionych utworów do 
wbudowanej pamięci. 



DYSZE 880

dysZa Fluidix st™

•  Rewolucyjny, opatentowany projekt
•  masaż silny/delikatny 
•  Przekręcając pokrętło napowietrzania, 

dodajemy powietrza do strumienia wody,  
co zmienia jego intensywność i nacisk 

•  trwała, bezłożyskowa dysza dostępna tylko 
w sundance spas

dysZa Fluidix ReFlex™

•  daje ruchomy strumień wody 
biegnący tam i z powrotem, co za-
pewnia zupełnie nowe doznania

•  masaż silny/delikatny
•  Regulacja przepływu dzięki obrotowi 

głowicy dyszy
•  opatentowana technologia

dysZa Fluidix intelli™

•   najlepsza pod względem różnorodności 
i wydajności

•   umożliwia łatwą kontrolę siły masażu 
poprzez pokręcanie głowicą dyszy

•   Pozwala uzyskać masaż prosty lub 
naprzemienny, napowietrzony, delikatny 
lub głęboko wnikający w tkanki 

•   opatentowane, bezłożyskowe 
rozwiązanie tej dyszy zapewnia jej 
długoletnią bezproblemową pracę

dysZa VoRtex™

•  unikalna obrotowa praca dysz pozwala 
wybierać pomiędzy intensywnym lub  
delikatnym masażem terapeutycznym

•  Bezłożyskowca konstrukcja dyszy 
zapewnia jej dłuższy czas pracy 

•  Zaprojektowana wyłącznie dla sundance
•  uczucie wirowania

dysZa wHiRlPool 

•  doskonała do terapii dla 
zawodowych sportowców

•  masaż energiczny, głęboko 
wnikający w mięśnie

dysZa PRo-toucH ii™

•   najlepsze pod względem różnorodności 
i wydajności

•   wymienna końcówka daje olbrzymią 
liczbę wariacji stosowanego masażu 

•   Pozwala na dopasowanie masażu do 
własnych potrzeb

dysZa PulsatoR™

•  oferuje delikatny pulsujący masaż
• Przynosi ulgę dłoniom i nadgarstkom
•  Redukuje efekty zespołu cieśni nadgarst-

kowej.

AROMATERAPIA 
 
System napowietrzania SilentAir w minibasenach serii 880 
znajduje się w centrum zintegrowanego systemu 
aromaterapii SunScents™ - wpuszczając pachnące bąbelki 
powietrza do wody, doświadczysz uzdrawiającej mocy 
zapachu. Przygotowaliśmy szeroką ofertę zapachów, które 
z łatwością pomogą Ci się odprężyć i wprowadzą Cię w 
dobry nastrój.

SYSTEM OŚWIETLENIA SUNGLOW™

Oświetlenie stanowi integralną część otoczenia minibasenu. 
Sundance ożywia powierzchnię wody światłem i barwami, które 
tworzą uroczy nastrój, dyskretnie podkreślając mieniące się elementy 
Twojego minibasenu. Woda połyskuje od dna, zaczynając od świateł 
umieszczonych pod taflą wody, przechodząc aż do różnobarwnie 
oświetlonych wodospadów. Oświetlenie można ustawić tak, aby 
uzyskać jedną barwę lub pozwolić, aby kolory stopniowo się zmieniały. 
Takie wykorzystanie kolorów pozwala w pełni cieszyć się urokami 
koloroterapii.

seRia 880    10

Zastanawiasz się nad sekretem sukcesu sundance? Przyczyną, dzięki której otrzymujemy międzynarodowe nagrody, certyfikaty i uznanie na świecie? klucza do 
sukcesu poszukaj w technologii Fluidix. ta opatentowana przez sundance technologia produkcji dysz, zapewnia dynamizm i różnorodność hydromasażu dzięki 
wyjątkowo trwałym dyszom bezłożyskowym Fluidix. umożliwiają one ustawienie strumienia wody zarówno w postaci jednostajnego przepływu, jak i w formie 
wirujących czy pulsacyjnych strumieni. co ciekawe, to wszystko uzyskuje się bez użycia łatwo blokujących się łożysk ani ruchomych części, które łatwo ulegają 
zużyciu. dysze Fluidix zapewnią profesjonalny masaż dostosowany do twoich potrzeb, nawet po wielu latach używania.



minibaseny serii 780 firmy sundance o nowoczesnym 

kształcie i funkcjach, tworzone są zgodnie z najlepszą 

tradycją firmy sundance. idealne do rozluźnienia się, 

odprężenia, zmniejszenia stresu i napięcia, minibaseny serii 

780 ożywią twój ogród szumem wody i delikatnym 

światłem. dyskretnie podświetlany wodospad aquasheer z 

kaskadą krystalicznie czystej wody, nasuwa na myśl 

wiosenny strumyk. Po wejściu do minibasenu serii 780 

poddaj się rozluźniającej mięśnie terapii smt (soothing 

muscle therapy) - hydromasażowi powstałemu dzięki 

połączonej pracy dysz Fluidix i accu-Pressure. Profilowane 

zagłówki zapewniają komfort i oparcie w trakcie 

odpoczynku na leżance lub na słynnym siedzisku 

terapeutycznym accu-ssage. wyrafinowane wykończenie 

serii 780 podkreślają dysze ze stali nierdzewnej (opcja).

system oczyszczania wody microclean™
Filtr microclean™ 
24-godzinna pompa obiegowa
Pływający skimmer slipstream™
Pompa(y) dyszowa(e) theraFlo™ 
Podświetlenie wodospadu aquasheer™
oświetlenie diodowe led multicolor sunRay™ 
Panel sterowania i-touch™
Zagłówki
obudowa sunstrong™ 
konstrukcja niecki Rigid Bond™ 
Pełna izolacja piankowa
Pokrywa termiczna minibasenu
Podstawa syntetyczna, ochrona przed wilgocią

siedzisko terapeutyczne accu-ssage™
leżanka
leżak adirondack
Profilowane siedzisko
siedzisko cool-down
siedziska dla dwojga

dysze accu-pressure™ 
Regulowane dysze smt™ micro
dysze smt Fluidix™
dysze smt mini
dysze smt
dysze smt turbo

system stereo sunsurround™* w tym:
• odtwarzacz CD/radio AM-FM
• dodatkowe wejście MP3
• pilot stacjonarny/ pilot wbudowany
• cztery małe głośniki górne

wykończenie dyszy ze stali nierdzewnej
mineralny środek czyszczący do spa sunPurity™ **
ozonator sunZone™ cd***

Aby zobaczyć pełen wybór dostępnych akcesoriów, 
w tym schodki, podnośniki do pokryw, stoliki i 
altanki czy pergole, należy wejść na stronę sundanc-
espas.com lub poprosić lokalnego przedstawiciela 
Sundance spas o katalog.

   * niedostępny w modelu camden lub dover 
 ** dostępna w niektórych krajach (należy spytać  
      lokalnego przedstawiciela) 
*** standard w modelach eksportowych

S TA N D A R D O W E  C E C H Y W Y B Ó R  D Y S Z

R Ó Ż N O R O D N O Ś Ć  S I E D Z E Ń

O P C J E  D O D AT K O W E

seRia    780 P o w i e d Z  „ta k ” m a R Z e n i o m 

•  leżanka

•  siedziska dla dwojga

•  cztery zestawy dysz do masażu karku

•  siedzisko odpoczynku

780 Hamilton™

miejsca  5- 6 doroSłych

wymiaRy  224 cm  x  224 cm  x  91 cm

dysZe ogÓłem 40 (4 rodzaje)
  szczegóły techniczne znajdują się na wewnętrznej 
  stronie tylnej okładki 
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780

odpoczynek, odprężające konwersacje i radosne 

chwile będą na porządku dziennym, gdy częścią 

twojego życia stanie się hydroterapia z sundance. 

wyobraź sobie beztroskie momenty spędzane w 

minibasenie chelsee lub certa. te dwa modele 

znajdują się w czołówce serii 780 jeśli chodzi o 

wielkość i wyposażenie - siedzenia accu-ssage, 

opatentowane dysze do szerokiego zakresu 

masaży i opcjonalny system stereo sunsurround.

Ponadto firma sundance zastosowała elementy 

zasadniczo podnoszące jakość:  najlepszy system 

oczyszczania wody, wielobarwne oświetlenie 

diodowe,zespół dysz do masażu stóp w modelu 

chelsee oraz leżankę w modelu certa. Pomyśl o 

terapii sundance, gdy czeka cię kolejny nużący 

tydzień pracy.

GŁOŚNIKI

•  Cztery wbudowane 
głośniki górne  
usytuowane obok  
zagłówków

•  Wodoodporne

nie dostępne w modelach dover i camden.

SYSTEM STEREO SunSurround™

•  Dodatkowe wejście 3,5 mm dla 
odtwarzaczy MP3.
•  Odtwarzacz CD i radio AM/FM
•  Subwoofer dla głębokich basów
•  Pilot bezprzewodowy

•  cztery osobne siedziska narożnikowe

•   Pięć dysz dennych do refleksologiczngo masażu stóp, 
w tym wysokoobjętościowa dysza smt turbo

780 cHelsee™

miejsca  6-7 doroSłych

wymiaRy  224 cm  x  224 cm  x  91 cm

dysZe ogÓłem  36 (6 rodzajów)
  szczegóły techniczne znajdują się na wewnętrznej 
  stronie tylnej okładki 

780 ceRta™

miejsca  5- 6 doroSłych

wymiaRy  206 cm  x  218 cm  x  95 cm

dysZe ogÓłem 35 (4 rodzaje)
  szczegóły techniczne znajdują się na wewnętrznej 
  stronie tylnej okładki 

*Szczegóły na stronie 6

śRednia temPeRatuRa
na ZewnątRZ*

miesięcZny
kosZt*

niska          7° c 114,40 zł

wysoka       24° c 57,15 zł 

spełnia, a nawet przewyższa 
międzynarodowe normy 
efektywności energetycznej, 
określone przez kalifornijską 
komisję d.s energii.

ENERGY
EFFICIENCY



SYSTEM oŚWIETLEnIA SunrAY™

•  Oświetlenie dna i wodospadu, 
pierścienie świetlne przycisków  
masażu i napowietrzania

•  Trzy poziomy jasności

•  Siedem kolorów (sześć kolorów oraz biały)

•  Tryb zatrzymania koloru

Przyznaj. jesteś gotów na sundance. czy nie byłoby 

miło zapraszać przyjaciół do minibasenu w ogrodzie? 

czy zdajesz sobie sprawę, jak wielki wpływ na twoje 

zdrowie i samopoczucie może mieć codzienna sesja

hydroterapii? nawet na niewielkim tarasie możesz 

cieszyć się terapią spa w modelach camden oraz 

dover. nowa opcja siedzeń dla dwojga w modelu 

dover oraz leżaka jest idealna do 

domowej hydroterapii. wodospad aquasheer  

i oświetlenie sunRay nadają obu minibasenom 

niepowtarzalny urok dyskretnej elegancji.  Z kolei 

przy zastosowaniu systemu filtracji microclean, woda 

na długo utrzymuje swą źródlaną czystość, a ty nie 

musisz się martwić kosztami ani czasem konserwacji. 

Pomyśl więc o sobie i swojej rodzinie - czyż nie 

zasługujecie na chwilę relaksującej rozrywki? Zobacz 

modele camden i dover u lokalnego dystrybutora.

seRia   780      d o d a j  d o  l i s t y  t w o i c H  P R i o R y t e t Ó w

780 camden™ 780 doVeR™

miejsca  4 doroSłych

wymiaRy  198 cm  x  218 cm  x  86 cm

dysZe ogÓłem 24 (5 rodzajów)
  szczegóły techniczne znajdują się na wewnętrznej 
  stronie tylnej okładki 

•  niski profil

•  Rozmiar minibasenu dopasowany do tarasu

•  kompaktowy, niskoprofilowy minibasen

•  leżak z dwiema dyszami do masażu stóp

miejsca  2-3 doroSłych

wymiaRy  176 cm  x  209 cm  x  78 cm

dysZe ogÓłem 22 (4 rodzaje)
  szczegóły techniczne znajdują się na wewnętrznej 
  stronie tylnej okładki 
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dysZa smt

•  Zapewnia silny kierunkowy masaż większych 
grup mięśni

•  wybrane dysze obracają się, wykonując 
masaż okrężny

•  ergonomicznie grupowane na siedziskach

dysZa smt tuRBo

•  energiczny strumień 
wody

•  do mocnego, głęboko 
wnikającego masażu 
mięśni

•  Zaprojektowana specjal-
nie dla sportowców

dysZa smt Fluidix™

•  Pierwsza dysza Fluidix w serii 780
•  Zaawansowana technologicznie struktura 

dyszy zapewnia wrażenia zbliżone do  
klasycznego masażu ręcznego

•  masuje narażone na duże napięcia mniejsze 
grupy mięśni  oraz stawy

dysZa smt mini

•  doskonała zarówno do delikatnego, jak i 
mocnego masażu 

•  do redukowania napięcia w grupach 
małych mięśni i stawach

dysZa accu-PRessuRe™

•  dosięga punktów nacisku akupresury 
w karku,ramionach, plecach, łydkach 
i stopach

•  opracowana specjalnie po to, by ulżyć 
napiętym, zmęczonym mięśniom

dysZa Regulowana  
smt™ micRo 

•  dysze do słynnej terapii rozluźniającej 
mięśnie smt (soothing muscle 
therapy)

•  idealna do masażu karku- najbardziej 
napiętej partii ciała

•  możliwość regulacji ciśnienia
•  Pełna regulacja głowicy

technologia dySz w Serii 780 

minibaseny 780 posiadają technologię Fluidix™ 

i innowacyjny zastrzeżony projekt, który poz-

wala na masaż wirowy bez zastosowania łatwo 

zużywających się łożysk i ruchomych części.

ekskluzywne siedzenie accu-ssage™ zapew-

nia głęboko relaksujący masaż, nakierowany na 

punkty uciskowe na plecach, zapewniając masaż 

w stylu orientalnym.

wszystkie dysze w modelach serii 780 posiadają 

regulację przepływu, co umożliwia dostosowanie 

masażu do własnych potrzeb.

WYKOŃCZENIE DYSZY ZE 
STALI NIERDZEWNEJ 

Informacje na temat dodania 
wykończenia dysz ze stali 

nierdzewnej, opcjonalnego dla 
modeli minibasenów serii 780, 

można uzyskać u lokalnego 
dystrybutora Sundance Spas.

ekskluZy wne   dysZe   seRia780

DYSZE 780

dysZe 780



680

680 HawtHoRne™ 680 HaRtFoRd™

miejsca  6- 7 doroSłych

wymiaRy  224cm  x  224cm  x  92cm

 dysZe ogÓłemV 42 (5 rodzajów)
  szczegóły techniczne znajdują się na wewnętrznej 
  stronie tylnej okładki 

680 BuRlington™

miejsca  5- 6 doroSłych

wymiaRy  206cm  x  219cm  x  96cm

 dysZe ogÓłem 25 (4 rodzaje)
  szczegóły techniczne znajdują się na wewnętrznej 
  stronie tylnej okładki 

miejsca  5- 6 doroSłych

wymiaRy  234cm  x  234cm  x  92cm

 dysZe ogÓłem 44 (6 rodzajów)
  szczegóły techniczne znajdują się na wewnętrznej 
  stronie tylnej okładki 

S E R I A     6 8 0         

dysZe cl designeR

dodanie wykończeń 
dysz ze stali 
nierdzewnej 
podnosi jakość i 
walory estetyczne 
minibasenu.

oświetlenie led cl

światełka lśniące  
nad powierzchnią 
wody, w tym 3  
lampki zza  
wodospadu

oBieg cl

opcjonalna 
24-godzinna pompa 
obiegowa zapewnia 
dłuższe utrzymanie 
czystości wody  
w minibasenie.

steReo cl 

wodoodporny  
system stereo 
 z radiem am/Fm  
i odtwarzaczem  
cd.

wyłącznie seria 680 

sundance spas oferuje 

przenośne minibaseny, 

które są w zasięgu budżetu 

każdej rodziny i pasują do 

każdego ogrodu. Znane ze 

swoich charakterystycznych 

kształtów, minibaseny serii 

680 są idealne do małych 

przestrzeni i pomieszczeń.

Pakiety custom luxury (cl) 

pozwalają na udoskonalenie 

minibasenów Hawthorne, 

Hartford czy Burlington, 

poprzez dodanie nowych opcji:

B e Z c e n n e  m o m e n t y,  n a  k t Ó R e  c i ę  s ta Ć



steReo cl 

wodoodporny  
system stereo 
 z radiem am/Fm  
i odtwarzaczem  
cd.

seRia 680    16

680

680 denali™

miejsca  4 doroSłych

wymiaRy  201cm  x  92cm  

dysZe ogÓłem 20 (4 rodzaje)
  szczegóły techniczne znajdują się na wewnętrznej 
  stronie tylnej okładki 

680 tacoma™

miejsca  2 doroSłych

wymiaRy  173cm  x  173cm  x  79cm  

dysZe ogÓłem 12 (2 rodzaje)
  szczegóły techniczne znajdują się na wewnętrznej 
  stronie tylnej okładki 

wszystkie modele 

minibasenów serii 680 

wykonane są zgodnie ze 

standardami jakości 

określonymi w certyfikacie 

iso 9001 i podobnie jak 

wszystkie modele 

minibasenów sundance 

spas, posiadają nieckę 

Rigid Bond™, pełną izolację 

piankową, regulowane 

dysze, panele sterowania  

i syntetyczną obudowę 

sunstrong™.

Upiększ swój minibasen różnobarwnym oświetleniem LED umieszczonym 
na dnie. Usiądź wygodnie i rozkoszuj się koloroterapią - oddziaływaniem 
wybranego koloru, albo grą stopniowo zmieniających się barw.



Hydromasaż stymuluje punkty 
refleksologiczne stopy, co powoduje 
przepływ energii w innych częściach 
ciała. W minibasenach Hawthorne, 
Hartford i Burlington można wybrać 
wykończenie dysz ze stali nierdzewnej, 
jak pokazano na zdjęciu.

P o c Z u j  R Ó Ż n i c ę  P o d da j ąc  s i ę  Hyd R o ma s a Żo w i  s t R u m i e n i am i  w o dy  m i n i B a s e n u  s u n da n c e

680  dysZe 

DYSZE680

dysZa dVx

•  Zapewnia silny hydromasaż mięśni pleców i łydek
• Pełna regulacja siły masażu

dysZa dst

•  kieruje wirujące prądy ciepłej wody po całym 
minibasenie

•  Żwawy wirowy strumień wody zapewnia masaż 
wnikający do mięśni

dysZa diVeRta

•  Dostępne jedynie w modelu Denali
•  Relaksujący masaż wirującym  

strumieniem wody
•  Umożliwia skierowanie masażu z  

jednego siedzenia na inne

dysZa dl

•  nastawiona na punkty nacisku karku, ramion i pleców
•  Zapewnia masaż głęboko wnikający w tkanki, 

zmniejszający napięcie i urazy
•  Regulowana głowica pozwala na sterowanie 

intensywnością masażu

dysZa dx

•  do łagodnego, ale skutecznego masażu małych 
partii mięśni karku

• Łagodzi napięcia i nadwyrężenia
• Regulacja ciśnienia wody

dysZa dV

•  delikatny, pulsacyjny masaż łagodzący zmęczenie 
łydek

•  Obrotowa dysza rozszerza i zwęża strumień wody
• Pełna regulacja głowicy

dysZa dxl

•  Zapewnia bezpośredni, głęboko wnikający w tkanki 
masaż pleców

•  Ożywia zmęczone i napięte mięśnie
• Pełna regulacja siły masażu

oPcjonalnie wykońcZenie dysZ Ze  
stali nieRdZewnej 
 
wybrane urządzenia zawierają dodatkowe 
wykończenie dysz ze stali nierdzewnej. te 
montowane na zamówienie elementy, 
dodadzą twojemu urządzeniu 
wyjątkowości, błyszcząc wśród wody.
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DYSZE680
wyBieRZ koloRy, k tÓRe st woRZą t wÓj ogRÓd maRZeń

coastal

coastal

sieRRa

duet to

maHogany

duet to

contemPoRaRy*

duet tocoastal

teRRastone*

t wiligHt 7 gRaPHite 8sand 5 coPPeR sand 6

oysteR 3 saHaRa 4Platinum 2celestite 1

Wykończenie Contemporary dostępne jest  
w modelach Cameo™ i Optima™.
Stal nierdzewna dodaje smaku wnętrzom, dając 
poczucie prostoty, nowoczesności.

koloRowe    maRZenia

sundance zapewnia szeroki wybór 

kolorów i materiałów akrylowych oraz 

obudów. każda niecka minibasenu jest 

kształtowana próżniowo z wysokiej 

jakości długotrwałego akrylu. obudowa 

sunstrong jest dostępna w różnych 

kolorach, z dopasowanymi pokrywami, 

a trwały materiał obudowy, odporny na 

działanie promieni uV, nie wymaga 

konserwacji. w ofercie sundance można 

znaleźć również urządzenia wykonane z 

akrylu służące do zagłębienia w ziemi. jeśli 

potrzebujesz dodatkowych informacji lub 

pomocy przy wyborze idealnych akcesoriów 

do spa, skontaktuj się z lokalnym 

przedstawicielem sundance, lub odwiedź 

stronę internetową:

www.basenyspa.pl

w zależności od modelu dostępne są różne opcje kolorów 
 i rodzajów obudowy.

Proszę sprawdzić specyfikację.

*terrastone i contemporary są dostępne jedynie w modelach 
optima i cameo.   
wykończenie contemporary dostępne jedynie z obudową 
mahogany.



Różnego rodzaju opcjonalne elementy - zadaszenia, 
altanki itp. mogą dodatkowo uatrakcyjnić miejsce  
z ogrodowym spa, dając jednocześnie schronienie 
od słońca i deszczu. Zapytaj lokalnego 
przedstawiciela o szczegóły.

   akcesoRia

sundance spas oferuje pełen asortyment 

akcesoriów ułatwiających korzystanie  

z minibasenu spa. w projektowanych przez nas 

ogrodach, minibaseny wprost idealnie 

wkomponowują się w otoczenie, począwszy od 

kolorów i materiałów wykańczających powierzchnie, 

po sposób harmonizowania się całości. stopnie  

i obramowanie zaprojektowane specjalnie dla 

danego modelu minbasenu doskonale pasują do 

pozostałych elementów. sami zaprojektujcie waszą 

przestrzeń sundance dobierając gustowną altankę, 

pergolę, stolik i krzesła. wykonane z solidnego 

drewna lub wytrzymałego materiału syntetycznego, 

każde akcesorium jest odporne na niekorzystne 

działania czynników naturalnych oraz lata 

użytkowania. wieszaki na ręczniki, ławeczki, 

podnośniki pokrywy, wyściółki do spa i niezawodne 

produkty do konserwacji, takie jak mineralny środek 

czyszczący do spa sunPurity*, uczynią wasz 

minibasen sundance niezwykle wygodnym  

w użytkowaniu

* nie jest dostępny we wszystkich krajach



ogRÓd      st yl Życia w y k o R Z y s ta n i e  w s Z y s t k i c H  m o Ż l i w o ś c i

Projektujesz otoczenie swojego minibasenu sundance spas? 
obejrzyj nagrodzone aranżacje minibasenów sundance na www.sundancespas.com

akcesoRia    20

W ofercie dystrybutorów znajdziecie 
Państwo dodatkowe elementy  
i akcesoria do spa takie jak schodki, 
zapachy, środki chemiczne itp.. 
Zapraszamy do kontaktu  
z najbliższym przedstawicielem.

Stwórz „dom” dla swojego spa. 
Popularne modele altanek mają 
przesuwane panele przyciemnianych 
okien akrylowych, drzwi i dach 
pokryty listwami. Pergole Sundance 
to doskonała ochrona przed brzydką 
pogodą i idealny sposób 
zapewnienia sobie prywatności.

Urządzenie do podnoszenia pokrywy 
jest łatwe w instalacji i zapewnia 
wygodne podnoszenie pokrywy 
minibasenu. Urządzenie do 
podnoszenia skonstruowano tak, 
aby pracowało płynnie i wydajnie. 
Urządzenie do podnoszenia pokrywy 
jest dostępne praktycznie dla 
każdego modelu minibasenu, 
dużego, małego, kwadratowego czy 
okrągłego

Podnośniki  PokRy wy

akcesoRia

altanki i  PeRgole



seRia 880
liczba 
miejsc wymiary masa (bez wody) masa (z wodą) objętość basenu Pompa, ameryka Płn. (60Hz)

Pompa Export 
(50Hz) dysze ogółem Fluidix st seRia 880 accuPressure Pulsator Fluidix intelli Vortex Fluidix nex Fluidix Reflex whirlpool Pro touch ii elektr., ameryka Płn. (60Hz)

elektr., eksport
(50 Hz)

maxxus™ 6 229 x 280 x 106cm 507 kg 3043 kg 2536 litrów 3 theramax™ 2.5 hp 3 theramax™ 2.0 hp 57 12 maxxus™ 14 6 3 6 8 6 2 0 240 Vac przy 50a lub 60a 230 V przy 40 a lub 50 a

7’6” x 9’2” x 41.5” 1117 funtów 6708 lbs 670 us gal (5.1 bhp1) (2.6 bhp1)

optima™ 6-7 226 x 226 x 96cm 388 kg  2432 kg 2044 litrów 2 theramax 2.5 hp 2 theramax 2.0 hp 47 16 optima™ 12 2 5 7 4 0 1 0 240 Vac przy 40a, 50a lub 60a 230 V przy 32 a lub 40 a

7’5” x 7’5” x 37.5” 855 funtów 5361 lbs 540 us gal (5.1 bhp1) (2.6 bhp1)

cameo 5-6 226 x 226 x 96cm 391 kg 2129 kg 1738 litrów 2 theramax 2.5 hp 2 theramax 2.0 hp 46 12 cameo 6 4 2 6 6 6 4 0 240 Vac przy 40a, 50a lub 60a 230 V przy  32 a lub 40a

7’5” x 7’5” x 37.5” 861 funtów 4691 lbs 459 us gal (5.1 bhp1) (2.6 bhp1)

majesta 5-6 206 x 219 x 96cm 375 kg 1965 kg 1590 litrów 2 theramax 2.5 hp 2 theramax 2.0 hp 31 12 majesta 2 0 6 3 6 0 2 0 240 Vac przy 40a, 50a lub 60a 230 V przy 25 a lub 40a

6’9” x 7’2” x 37.5” 826 funtów 4331 lbs 420 us gal (5.1 bhp1) (2.6 bhp1)

altamar 5-6 206 x 219 x 96cm 373 kg 2095 kg 1722 litrów 2 theramax 2.5 hp 2 theramax 2.0 hp 35 12 altamar 0 2 6 2 4 6 3 0 240 Vac przy 40a, 50a lub 60a 230 V przy 25 a lub 40a

6’9” x 7’2” x 37.5” 821 funtów 4618 lbs 455 us gal  (5.1 bhp1) (2.6 bhp1)

marin 4-5 191 x 231 x 84cm 370 kg 1895 kg 1526 litrów 2 theramax 2.5 hp 2 theramax 2.0 hp 31 10 marin 2 2 7 2 2 6 0 0 240 Vac przy 40a, 50a lub 60a 230 V przy 25 a lub 40a

6’3” x 7’7” x 33” 815 funtów 4178 lbs 403 us gal (5.1 bhp1) (2.6 bhp1)

capri 2-3 176 x 209 x 78cm 304 kg 1459 kg 1155 litrów 1 theramax 2.5 hp 1 theramax 2.0 hp 24 10 capri 0 2 3 1 2 6 0 0 240 Vac przy 40a lub 50a 230 V przy 25a lub 32a

5’9” x 6’10” x 30.5” 670 funtów 3215 lbs 305 us gal (5.1 bhp1) (2.6 bhp1)

seRia 780
liczba 
miejsc wymiary masa (bez wody) masa (z wodą) objętość basenu Pompa, ameryka Płn. (60Hz) Pompa export (50Hz) dysze ogółem accupressure seRia 780 smt turbo

Regulowana 
smt micro smt Fluidix smt mini smt elektr., ameryka Płn. 

elektr., eksport
(50 Hz)

Hamilton 5-6 224 x 224 x 92cm

7’4” x 7’84 x 36” 

386 kg 

850 funtów  

2468 kg

5440 funtów  

2082 litrów

550 galonów usa 

2 theraFlo™ 2.5 hp

(1 przy 4.5 bhp1, 1 przy 4.8 bhp1)

2 theraFlo™ 2.0 hp

(1 przy 3.0 bhp1, 1 przy 2.6 bhp1)

40 9 Hamilton 0 12 8 0 11 240 Vac przy 40a, 50a lub 60a 230V przy 25a lub 32a

chelsee 6-7 224 x 224 x 92cm 365 kg 2137 kg 1772 litry 2 theraFlo 2.5 hp 2 theraFlo™ 2.0 hp 36 9 chelsee 1 8 2 4 12 240 Vac przy 40a, 50a lub 60a 230 V przy 25a lub 32a

7’4” x 7’4” x 36” 805 funtów 4711 funtów 468 galonów usa (1 przy 4.5 bhp1, 1 przy 4.8 bhp1) (1 przy 3.0 bhp1, 1 przy 2.6 bhp1)

certa 5-6 206 x 219 x 96cm 354 kg 2031 kg 1677 litrów 1 theraFlo 2.5 hp, 1 theraFlo 1.5 hp 2 theraFlo™ 2.0 hp 35 9 certa 0 8 8 0 10 240 Vac przy 40a, 50a lub 60a 230 V przy 25a lub 32a

6’9” x 7’2” x 37.5” 780 funtów 4477 funtów 443 galony usa (1 przy 4.5 bhp1, 1 przy 2.5 bhp1) (1 przy 3.0 bhp1, 1 przy 2.6 bhp1)

camden 4 193 x 211 x 87cm 282 kg 1577 kg 1295 litrów 1 theraFlo 2.5 hp 1 theraFlo 2.0 hp 24 9 camden 0 4 2 6 3 240 Vac przy 40a lub 50a 230 V przy 20a lub 32a

6’4” x 6’11” x 34” 622 funty 3476 funtów 342 galonów usa  (4.5 bhp1) (3.0 bhp1)

dover 2-3 176 x 209 x 78cm 281 kg 1417 kg 1136 litrów 1 theraFlo 1.5 hp 1 theraFlo 2.0 hp 22 9 dover 0 0 6 2 5 120 Vac przy 15a 230 V przy 20a lub 32a

5’9” x 6’10” x 30.5” 620 funtów 3124 funty 300 galonów usa  (2.5 bhp1) (3.0 bhp1) lub 240 Vac przy 30a lub 40a

seRia 680 miejsca wymiary masa (bez wody) masa (z wodą) objętość basenu Pompa, ameryka Płn. (60Hz) Pompa export (50Hz) dysze ogółem dV seRia 680 dx dl dxl dVx dst diverta elektr., ameryka Płn. 
elektr., eksport
(50 Hz)

Hawthorne 5-6 234 x 234 x 92cm 365 kg 2428 kg 2063 litry 2 pompy 2.5 hp 2 pompy 2.0 hp 44 4 Hawthorne 8 10 11 10 1 240 Vac przy 40a, 50a lub 60a 230V przy 25a lub 32a

7’8” x 7’8” x 36” 805 funtów 5353 funtów 545 galonów usa (1 przy 4.5 bhp1, 1 przy 4.8 bhp1) (1 przy 2.6 bhp1, 1 przy 3.0 bhp1)

Hartford 6-7 224 x 224 x 92cm 352 kg 2131 kg 1779 litrów 2 pompy 2.5 hp 2 pompy 2.0 hp 42 0 Hartford 10 15 6 10 1 240 Vac przy 40a, 50a lub 60a 230 V przy 25a lub 32a

7’4” x 7’4” x 36” 775 funtów 4697 funtów 470 galonów usa (1 przy 4.5 bhp1, 1 przy 4.8 bhp1) (1 przy 2.6 bhp1, 1 v 3.0 bhp1)

Burlington 5-6 206 x 219 x 96cm 330 kg 1927 kg 1647 litrów 1 pompy 2.5 hp 1 pompy 2.0 hp 25 0 Burlington 2 6 10 7 0 240 Vac przy 40a lub 50a 230 V przy 25a lub 32a 

6’9” x 7’2” x 37.5” 727 funtów 4249 funtów 435 galonów usa  (4.5 bhp1) (3.0 bhp1)

denali 4 201 dia. x 92cm 186 kg 1314 kg 1128 litrów 1 pompy 1.5 hp 1 pompy 2.0 hp 20 0 denali 8 0 7 4 0 1 120 Vac przy 15a 230 V przy 20a lub 32a

6’6.5” dia. x 36” 410 funtów 2897 funtów 298 galonów usa (2.5 bhp1) (3.0 bhp1) lub 240 Vac przy 30a lub 40a

tacoma 2 173 x 173 x 79cm 179 kg 883 kg 704 litry 1 pompy 1.5 hp 1 pompy 2.0 hp 12 0 tacoma 0 0 8 4 0 120 Vac przy 15a 230 V przy 20a lub 32a

5’8” x 5’8” x 31” 394 funty 1946 funtów 186 galonów usa  (2.5 bhp1) (3.0 bhp1)  lub 240 Vac przy 30a lub 40a



seRia 880
liczba 
miejsc wymiary masa (bez wody) masa (z wodą) objętość basenu Pompa, ameryka Płn. (60Hz)

Pompa Export 
(50Hz) dysze ogółem Fluidix st seRia 880 accuPressure Pulsator Fluidix intelli Vortex Fluidix nex Fluidix Reflex whirlpool Pro touch ii elektr., ameryka Płn. (60Hz)

elektr., eksport
(50 Hz)

maxxus™ 6 229 x 280 x 106cm 507 kg 3043 kg 2536 litrów 3 theramax™ 2.5 hp 3 theramax™ 2.0 hp 57 12 maxxus™ 14 6 3 6 8 6 2 0 240 Vac przy 50a lub 60a 230 V przy 40 a lub 50 a

7’6” x 9’2” x 41.5” 1117 funtów 6708 lbs 670 us gal (5.1 bhp1) (2.6 bhp1)

optima™ 6-7 226 x 226 x 96cm 388 kg  2432 kg 2044 litrów 2 theramax 2.5 hp 2 theramax 2.0 hp 47 16 optima™ 12 2 5 7 4 0 1 0 240 Vac przy 40a, 50a lub 60a 230 V przy 32 a lub 40 a

7’5” x 7’5” x 37.5” 855 funtów 5361 lbs 540 us gal (5.1 bhp1) (2.6 bhp1)

cameo 5-6 226 x 226 x 96cm 391 kg 2129 kg 1738 litrów 2 theramax 2.5 hp 2 theramax 2.0 hp 46 12 cameo 6 4 2 6 6 6 4 0 240 Vac przy 40a, 50a lub 60a 230 V przy  32 a lub 40a

7’5” x 7’5” x 37.5” 861 funtów 4691 lbs 459 us gal (5.1 bhp1) (2.6 bhp1)

majesta 5-6 206 x 219 x 96cm 375 kg 1965 kg 1590 litrów 2 theramax 2.5 hp 2 theramax 2.0 hp 31 12 majesta 2 0 6 3 6 0 2 0 240 Vac przy 40a, 50a lub 60a 230 V przy 25 a lub 40a

6’9” x 7’2” x 37.5” 826 funtów 4331 lbs 420 us gal (5.1 bhp1) (2.6 bhp1)

altamar 5-6 206 x 219 x 96cm 373 kg 2095 kg 1722 litrów 2 theramax 2.5 hp 2 theramax 2.0 hp 35 12 altamar 0 2 6 2 4 6 3 0 240 Vac przy 40a, 50a lub 60a 230 V przy 25 a lub 40a

6’9” x 7’2” x 37.5” 821 funtów 4618 lbs 455 us gal  (5.1 bhp1) (2.6 bhp1)

marin 4-5 191 x 231 x 84cm 370 kg 1895 kg 1526 litrów 2 theramax 2.5 hp 2 theramax 2.0 hp 31 10 marin 2 2 7 2 2 6 0 0 240 Vac przy 40a, 50a lub 60a 230 V przy 25 a lub 40a

6’3” x 7’7” x 33” 815 funtów 4178 lbs 403 us gal (5.1 bhp1) (2.6 bhp1)

capri 2-3 176 x 209 x 78cm 304 kg 1459 kg 1155 litrów 1 theramax 2.5 hp 1 theramax 2.0 hp 24 10 capri 0 2 3 1 2 6 0 0 240 Vac przy 40a lub 50a 230 V przy 25a lub 32a

5’9” x 6’10” x 30.5” 670 funtów 3215 lbs 305 us gal (5.1 bhp1) (2.6 bhp1)

seRia 780
liczba 
miejsc wymiary masa (bez wody) masa (z wodą) objętość basenu Pompa, ameryka Płn. (60Hz) Pompa export (50Hz) dysze ogółem accupressure seRia 780 smt turbo

Regulowana 
smt micro smt Fluidix smt mini smt elektr., ameryka Płn. 

elektr., eksport
(50 Hz)

Hamilton 5-6 224 x 224 x 92cm

7’4” x 7’84 x 36” 

386 kg 

850 funtów  

2468 kg

5440 funtów  

2082 litrów

550 galonów usa 

2 theraFlo™ 2.5 hp

(1 przy 4.5 bhp1, 1 przy 4.8 bhp1)

2 theraFlo™ 2.0 hp

(1 przy 3.0 bhp1, 1 przy 2.6 bhp1)

40 9 Hamilton 0 12 8 0 11 240 Vac przy 40a, 50a lub 60a 230V przy 25a lub 32a

chelsee 6-7 224 x 224 x 92cm 365 kg 2137 kg 1772 litry 2 theraFlo 2.5 hp 2 theraFlo™ 2.0 hp 36 9 chelsee 1 8 2 4 12 240 Vac przy 40a, 50a lub 60a 230 V przy 25a lub 32a

7’4” x 7’4” x 36” 805 funtów 4711 funtów 468 galonów usa (1 przy 4.5 bhp1, 1 przy 4.8 bhp1) (1 przy 3.0 bhp1, 1 przy 2.6 bhp1)

certa 5-6 206 x 219 x 96cm 354 kg 2031 kg 1677 litrów 1 theraFlo 2.5 hp, 1 theraFlo 1.5 hp 2 theraFlo™ 2.0 hp 35 9 certa 0 8 8 0 10 240 Vac przy 40a, 50a lub 60a 230 V przy 25a lub 32a

6’9” x 7’2” x 37.5” 780 funtów 4477 funtów 443 galony usa (1 przy 4.5 bhp1, 1 przy 2.5 bhp1) (1 przy 3.0 bhp1, 1 przy 2.6 bhp1)

camden 4 193 x 211 x 87cm 282 kg 1577 kg 1295 litrów 1 theraFlo 2.5 hp 1 theraFlo 2.0 hp 24 9 camden 0 4 2 6 3 240 Vac przy 40a lub 50a 230 V przy 20a lub 32a

6’4” x 6’11” x 34” 622 funty 3476 funtów 342 galonów usa  (4.5 bhp1) (3.0 bhp1)

dover 2-3 176 x 209 x 78cm 281 kg 1417 kg 1136 litrów 1 theraFlo 1.5 hp 1 theraFlo 2.0 hp 22 9 dover 0 0 6 2 5 120 Vac przy 15a 230 V przy 20a lub 32a

5’9” x 6’10” x 30.5” 620 funtów 3124 funty 300 galonów usa  (2.5 bhp1) (3.0 bhp1) lub 240 Vac przy 30a lub 40a

seRia 680 miejsca wymiary masa (bez wody) masa (z wodą) objętość basenu Pompa, ameryka Płn. (60Hz) Pompa export (50Hz) dysze ogółem dV seRia 680 dx dl dxl dVx dst diverta elektr., ameryka Płn. 
elektr., eksport
(50 Hz)

Hawthorne 5-6 234 x 234 x 92cm 365 kg 2428 kg 2063 litry 2 pompy 2.5 hp 2 pompy 2.0 hp 44 4 Hawthorne 8 10 11 10 1 240 Vac przy 40a, 50a lub 60a 230V przy 25a lub 32a

7’8” x 7’8” x 36” 805 funtów 5353 funtów 545 galonów usa (1 przy 4.5 bhp1, 1 przy 4.8 bhp1) (1 przy 2.6 bhp1, 1 przy 3.0 bhp1)

Hartford 6-7 224 x 224 x 92cm 352 kg 2131 kg 1779 litrów 2 pompy 2.5 hp 2 pompy 2.0 hp 42 0 Hartford 10 15 6 10 1 240 Vac przy 40a, 50a lub 60a 230 V przy 25a lub 32a

7’4” x 7’4” x 36” 775 funtów 4697 funtów 470 galonów usa (1 przy 4.5 bhp1, 1 przy 4.8 bhp1) (1 przy 2.6 bhp1, 1 v 3.0 bhp1)

Burlington 5-6 206 x 219 x 96cm 330 kg 1927 kg 1647 litrów 1 pompy 2.5 hp 1 pompy 2.0 hp 25 0 Burlington 2 6 10 7 0 240 Vac przy 40a lub 50a 230 V przy 25a lub 32a 

6’9” x 7’2” x 37.5” 727 funtów 4249 funtów 435 galonów usa  (4.5 bhp1) (3.0 bhp1)

denali 4 201 dia. x 92cm 186 kg 1314 kg 1128 litrów 1 pompy 1.5 hp 1 pompy 2.0 hp 20 0 denali 8 0 7 4 0 1 120 Vac przy 15a 230 V przy 20a lub 32a

6’6.5” dia. x 36” 410 funtów 2897 funtów 298 galonów usa (2.5 bhp1) (3.0 bhp1) lub 240 Vac przy 30a lub 40a

tacoma 2 173 x 173 x 79cm 179 kg 883 kg 704 litry 1 pompy 1.5 hp 1 pompy 2.0 hp 12 0 tacoma 0 0 8 4 0 120 Vac przy 15a 230 V przy 20a lub 32a

5’8” x 5’8” x 31” 394 funty 1946 funtów 186 galonów usa  (2.5 bhp1) (3.0 bhp1)  lub 240 Vac przy 30a lub 40a

dane dotyczące wymiarów, masy oraz parametrów mają charakter przybliżony. specyfikacje mogą ulegać zmianom bez powiadomienia.
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twoim dystrybutorem produktów sundance spas jest:

amerykańskie wyspy  
   dziewicze 
andora
antyle Holenderskie 
argentyna
australia
austria
Barbados
Belgia 
Bermudy
Białoruś
Bośnia i Hercegowina

Bułgaria
chile
chiny
chorwacja
cypr
czarnogóra 
dania
egipt
estonia
Filipiny 
Finlandia
grecja

grenadyny
gujana Francuska
gwadelupa
Hiszpania
Holandia
indie
indonezja
irlandia
islandia
izrael
japonia 
kanada

kenia
korea
kostaryka
la Réunion  
liechtenstein
litwa 
luksemburg
łotwa 
malediwy
malezja
malta
martynika

meksyk
monako
niemcy
nigeria
norwegia
nowa Zelandia
Polinezja Francuska 
Polska
Portoryko
Portugalia
Republika czeska
Republika Panamy

Rosja
Rumunia 
singapur 
słowacja
słowenia
sri lanka
st. Vincent
stany Zjednoczone
szwajcaria
szwecja
tajlandia
tajwan

ukraina
urugwaj
węgry 
wielka Brytania
wietnam
włochy
wyspy kanaryjskie
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