CLASSIC
COLLECTION

Forgalmazza:

“Változtassa kertjét
a wellness és
a relaxáció oázisává..”

Önfeledt Kikapcsolódás!
Pezsfőfürdőinkkel nem kell bajlódni, azok könnyen
kezelhetőek és feltétel nélkül elkötelezettek a luxus iránt.
A Sunrise Spas-nál elkötelezettek vagyunk a legmagasabb szintű kivitelezés és a luxus iránt,
mindezt elérhető áron. A legújabb innovációk segítségével tesszük teljessé fürdőzésének élményét,
minimalizáljuk ugyanakkor a karbantartási igényeket.
Tisztában vagyunk azzal, hogy egy spa beruházás egy komoly befektetés, ezért minden egyes
medencénket olyan anyagokból készítettük, hogy egy emberöltőig is kitartson.
Sőt, egyszerűbbé és olcsóbbá tettük a karbantartást és a működtetést, szabadalmaztatott
szigetelésünkkel és szűrő rendszerünkkel.

Classic Kollekció Tulajdonságok

Biztonsági Berendezések
1 • biztonsági LED világítás
2 • biztonságos lépcsők

Hangulat & Szórakozás

3 • LED-es világítású fedélzeti vezérlők
(SX-kollekció)
4 • Audiorendszer (opcionális)
5 • LED-es külső világítás
6 • LED-es belső világítás
7 • Nyugtató hatású LED-es vízesés

Massage & Comfort
8 • Erőteljes hidroterápiás szivattyúk
9 • Nyak gallérmasszázs

10 • Kényelmes párnák
11 • Többszintű ülések

Hatékonysági jellemzők
12 • 9,3 m2 szűrőfelület
13 • Deluxe irányítás és kezelés
• Rockwool szigetelés
• 4” hőszigetelt fedél

Erő és stabilitás
kívűl-belül

Minden egyes Classic spa szilárd alapokkal kezdődik. Polietilén ABS-kupakkal ellátott alsó tálcánk
lezárja a zsírréteget és a nedvességet, miközben a hőt bezárja.
Az ABS-lefedésű alsó tálcába integrálva található a galvanizált acél keret. Úgy tervezték,
hogy biztosítsa a több, mint 3200 kg-nyi nyomáshoz szükséges szilárdságot és stabilitást.
A fakeretekkel ellentétben, a galvanizált acélszerkezetünk tartósnak van megépítve. Nem csak,
hogy tízszer erősebb, mint a fa, de nem is reped, nem vetemedik és nem rothad, és a fával
ellentétben nem fogják ellepni a termeszek és a rágcsálók.
A műanyag sarkok biztosítják, hogy minden keretet könnyen, gyorsan és mindig a gyári előírásnak
megfelelően legyen összeszerelve.
Rendszerünk harmadik alkotóeleme a poliészteres rendszer. A polysteel rendszer kiváló szigetelési
tulajdonságokkal és példa nélküli hangzáró tulajdonságokkal rendelkezik. Amellett, hogy teljesen
ellenáll a rothadásnak, a repedésnek és a hámlásnak, karbantartásmentes és valódi fa kinézetét
és érzését nyújtja.

Green Guard
Roxul Szigetelés

Minden Sunrise medencét szabadalmaztatott Green Guard Roxul szigetelésünkkel látunk el.
Ez a szigetelési módszer visszaforgatja a fürdő saját hőenergiáját az egész belső részben,
csökkentve ezzel a fűtőberendezés használatát - így pénzt takaríthat meg.
Szabadalmazott rendszerünk további előnyei:

	Nem fog nedvességet felszívni vagy megtartani, mint ahogy a hagyományos szigetelés, és
megakadályozza a penész és a gombák kialakulását.
	A kiváló zajszigetelés miatt a Sunrise pezsgőfürdők a piacon található legcsendesebb
spa-k közé tartoznak.
Szervetlen és nem nyújt táptalajt a baktériumok és kisebb élőlények számára.
	Ennek a szigetelésnek az Rc-értéke 8-as, mely ugyanaz a szint,
mint a klímasemleges otthonoké.

Spa Felszerelés
Magas szintű irányítás a
Balboa watergroup által
A fejlett, korszerű fürdő-vezérlő biztosítja a
tökéletes kényelmet, a biztonságot és a megbízhatóságot minden spa-használó számára.
Az M7 technológiájú PowerworksTM egy forradalmian új hardver / szoftver platform, amely
teljes mértékben kiküszöböli a mechanikus
érzékelőkapcsolókat és a távoli falon átívelő
hőmérséklet-érzékelőket.
Az M7 platform két azonos, félvezető érzékelővel
rendelkezik, amelyek a fűtőcsatorna belsejébe
vannak felszerelve. Ezek az „intelligens érzékelők” pontosan és megbízhatóan mérik a víz
hőmérsékletét, miközben figyelemmel kísérik
a kritikus vízviszonyokat anélkül, hogy mechanikus kapcsolóhibák miatt meghibásodhatnának.

Titán melegítő

A Titán melegítő nem tartalmaz vasat, és nem
rozsdásodik vagy korrodálódik. Az anyagot nem
kell bevonni, hogy védje legyen a vegyi anyagoktól;
A titán olyan dioxid-fóliát hoz létre, amely
folyamatosan vándorol a felületre, így ellenálló és
meghosszabbítja a termék élettartamát.

Tartósnak tervezve
Technikailag és funkcionálisan kiemelkedő módon
a Sunrise Spas pezsgőfürdőjét orvo-sokkal és
műszaki szakemberekkel közösen tervezték, hogy
évekre szóló gondtalan kikap-csolódást nyújtson.
A fürdő minden aspektusát, a szerkezetétől a
mechanikus működésig, piacvezetőnek tekintik.
Ezenkívül saját mérnökeink több mint 300 minőség-ellenőrzési pontot személyesen ellenőriznek
rendszeresen annak érdekében, hogy a gyártási
folyamat minden lépése megfeleljen a hírne-vünk
által megkövetelt szabványoknak.

Irányító Panel

Ez a rendszer elegáns kezelőpanellel, illetve
egy egyszerű, mégis kiterjedt menüvel
rendelkezik, és az intuitív felhasználói
navigáció megkönnyíti a fürdő beállítását
a kívánt módon. Nagyméretű, háttérvilágítású LCD-képernyővel rendelkezik,
amely könnyebben olvasható, mint valaha.

Aqua Sun Ozone
Víz, mely jelentősen csökkenti a kémiai
karbantartást. Az Aquazone egy Corona kisülési
ózonrendszer, amely fertőtleníti és tisztítja a
spa vizet.

WaterWay2.2Kw
Dual Speed Szivattyú
Kétsebességű motorral, melyben négy
pár szigetelt tekercs van a nagyobb hatékonyság érdekében és egy 56 frame-s
motorral a nagyobb erőért, hűsebb üzemi
hőmérsékletért és hosszabb motor
élettartamért.

Vezeték Nélküli Kapcsolat *
A Sunrise Spas most az Ön kezébe adja spa-ja
irányítását. Egyszerűen töltse le az ingyenes
applikációt, szinkronizálja az otthona wifi-jével
és élvezze a teljes irányítás élményét.
Előre beállíthatja a hőmérsékletet, a szűrő
ciklust, vagy akár bentről, otthona kényelméből
kapcsolhatja be a medencét.

*Opcionális

Aquanova UV + Ozone
Spa Fertőtlenítő
Technológia

Az ózon (O3) és az UV-C
technológiák egyedi kombinációjával
az AQUANOVA a legmagasabb
szintű vízhigiénés megoldás egy
kompakt és egyszerű rendszerben.
A vízminőség és a fürdő gondozása,
amely elvárható a klór / sós víz
rendszerektől. Az AQUANOVA
nagyobb fertőtlenítő képességgel,
jobb megbízhatósággal és kevesebb
hibalehetőséggel rendelkezik, mindemellett jelentősen csökkenti a maradék klórfogyasztást
a rendelkezésre álló legfejlettebb higiéniai lehetőségek biztosítása mellett.

Innováció

A szabadalom alatt álló beépített Venturi-injektor rendszer kiváló víz-, ózon- és UV keverést biztosít a
még jobb vízminőség érdekében. Ezzel helyet, időt és pénzt takarít meg. Egyszerűen dugjon
be egy csövet, egy másikat pedig ki. Nincs szükség külön befecskendező vízvezetékre. A beépített
hibadetektor és a lámpa élettartama jelző szoftver kiküszöböli a hibákat és biztosítja a rendszer
optimális működését.

Hogy működik?

Először az ózon képződik, majd ultraibolya sugárzásnak van kitéve. Az ultraibolya fénynek való
kitettség után az O3 hidrogén-peroxiddá alakul, amelyet tovább hidroxilcsoportokká alakítanak.
Oxidálóként a hidroxilcsoportok hatásosabbak, mint a hidrogén-peroxid vagy az ózon, és sokkal
erősebbek, mint a klór. Ez az igazi szinergia abban az értelemben, hogy az egész nagyobb, mint
a részei. A tudósok kísérletet végeztek annak meghatározására, hogy az UV és az ózon együttes
használata jobb baktériumcsökkentést eredményez-e, mint az UV vagy az ózon önmagában.
A tudósok úgy találták, hogy az UV és az ózon mennyisége, amely ehhez a feladathoz szükséges,
sokkal kevesebb volt, ha együtt alkalmazzák, mint önmagában.

Advanced Oxidation
Process (AOP)

*AquaNova opcionális

Hidroterápia fúvókák
Különféle jet méretek és belső elrendezések használatosak az egyedi belső elrendezésekkel
annak érdekében, hogy elérjük a legfelsőbb szintű hidroterápiát minden spa modellben. Ezért
nem minden, az alább leírt vagy ábrázolt jet található meg minden modellben.
A vízmennyiség beállításához egyszerűen fordítsa a fúvókát az óramutató járásával megegyező
irányban kikapcsolt helyzetbe vagy az óramutató járásával ellentétes irányba a maximális
helyzetbe. Ha túl keményen mozog a maximumig, akkor a belső elemet kiszabadítja a sugárhajtómű testéből.
Fix Sugár
Állandó, nem állítható
vízsugár.

Nyak fúvókák
fúvóka be- és
kikapcsolásához

Irányítható
Állandó mennyiségű,
állítható vízfolyás
állítható fúvóka irány
Rifled
Állítható vízsugár
erősség, olyan hatás,
mintha kavarogna
a víz, mozgó
alkatrészek nélkül

Iker Roto
Állítható térfogató fúvóka
rögzített osztott fúvókával

Masszázs
Forgatható vízfolyás. A mozgó belső
mechanizmus és az elülső oldal
kombinációja állandóan változó mintát
ad a masszázs számára.

Világítás
LED-es Világító Vízesés

Élvezze a relaxáló masszázst,
miközben a vízesés nyugtató hangjait hallja

Külső LED
Világítás
Különleges

Belső LED
Világítás

atmoszférát
kölcsönöz kertjének
a többszínű sarok-

Élvezze kedvenc

világításnak

színkombinációját!

köszönhetően

A LED-es lámpák
drámai hatást
fejtenek ki a vizek
felszíne alatt.

LED által megvilágított vezérlés
& pohártartók*

A LED-es világítású fedélzeti
vezérlők drámai hatást
hoznak létre, párosítva a LED-es
világítású pohártartókkal.

*Opcionális

Időjárásvédő Borítás
100% poliészter, pliurethán támasztékkal a víz felszívódás meggátlása miatt
Megakadályozza a baktériumok és gombák megtelepedését
Nem csak könnyebb és erősebb, mint a hagyományos vinil, hanem magasabb is a vonzereje
Újrahasznosítható anyagok használata miatt ez a burkolat környezeti szempontból kiemelkedő

Zene füleinek
Audio Szórakoztatás

Integrált Hangszórók

Élvezze a példa nélküli választást a szórakozás
terén. Több millió zeneszám közül választhat,
bármilyen kiegészítő hardverre való támaszkodás
nélkül könnyedén stream-elheti azokat
a Bluetooth kapcsolaton keresztül! Válasszon
hangulatos zenét, vagy könnyedén személyre
szabhatja családtagja kedvenc állomását,
vagy lejátszási listáját, miközben pihennek
a pezsgőfürdőben, és élvezik a magával ragadó
zenei élményt!

Négy integrált hangszóró tiszta hangot biztosít
a zenehallgatáshoz, a hangszórók elhelyezése
pedig garantálja a térhatású élményt.

Mélynyomó
A zene nem lehet teljes az érzés nélkül.
Az erőteljes mélynyomóval a hang rezonálni fog
a spa-n keresztül, tehát nem csak hallani,
de érezni is lehetősége nyílik a zenét.

‘Simply sync 								
			 and enjoy’
*Optional

Classic Kollekció 670S

2 felnőtt
loungeal

152 x 203
x 74 cm

256 kg
(üres
tömeg)

Tulajdonságok

Felépítés

•
•
•
•
•

•
•
•
•

18 Kéttónusú Hidroterápiás Fúvóka
Kéttónusú légszabályzók
Többszínű LED fény
LED-es világító vízesés
13 x 8 cm-es kúpos termál
időjárásvédő borítás

Felszereltség
• Használóbarát, Hosszú élettartamú
Balboa Vezérlés
• Egy 2.2Kw-es Kétsebességes Jet Motor
• 3Kw-os Fűtőrendszer
• 2 x 50 SQ FT Szűrőrendszer

701
Liter

ABS Sapkás Alsó Tálca
Horganyzott SureSteel Váz Szerkezet
Polysteel Külső Borítás
GreenGuard Roxul Szigetelés

Opcionális kiegészítők
•
•
•
•
•

Deluxe Akril Szín
Gyárilag installált ózon
Wi-Fi modul
AquaNova vízkezelő rendszer
Bluetooth Audió rendszer		

Classic Kollekció 770S

5 felnőtt,
lounge

198 x 198
x 91cm

349 kg
(üres
tömeg)

Tulajdonságok

Felépítés

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

26 Kéttónusú Hidroterápiás Fúvóka
Kéttónusú légszabályzók
Többszínű biztonsági LED fény
Belső LED világítás
LED-es világító vízesés
Külső Hangulatvilágítás
13 x 8 cm kúpos termál időjárásvédő borítás

Felszereltség
• Használóbarát, Hosszú élettartamú
Balboa Vezérlés
• Egy 2.2Kw-es Kétsebességes Jet Motor
• 3Kw-os Fűtőrendszer
• 2 x 50 SQ FT Szűrőrendszer

1.200
Liter

ABS Sapkás Alsó Tálca
Horganyzott SureSteel Váz Szerkezet
Polysteel Külső Borítás
GreenGuard Roxul Szigetelés

Opcionális kiegészítők
•
•
•
•

Deluxe Akril Szín
Gyárilag installált ózon
Wi-Fi modul
AquaNova vízkezelő rendszer

Classic Kollekció 780S

6 felnőtt,
lounge

198 x 198
x 91 cm

349 kg
(üres
tömeg)

Tulajdonságok

Felépítés

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

26 Kéttónusú Hidroterápiás Fúvóka
Kéttónusú légszabályzók
Többszínű biztonsági LED fény
Belső LED világítás
LED-es világító vízesés
Külső Hangulatvilágítás
13 x 8 cm kúpos termál időjárásvédő borítás

Felszereltség
• Használóbarát, Hosszú élettartamú
Balboa Vezérlés
• Egy 2.2Kw-es Kétsebességes Jet Motor
• 3Kw-os Fűtőrendszer
• 2 x 50 SQ FT Szűrőrendszer

1.268
Liter

ABS Sapkás Alsó Tálca
Horganyzott SureSteel Váz Szerkezet
Polysteel Külső Borítás
GreenGuard Roxul Szigetelés

Opcionális Kiegészítők
•
•
•
•

Deluxe Akril Szín
Gyárilag installált ózon
Wi-Fi modul
AquaNova vízkezelő rendszer		

Classic Kollekció 870S

6 felnőtt
lounge

213 x 213
x 91 cm

425 kg
(üres
tömeg)

Tulajdonságok

Felépítés

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

50 Kéttónusú Hidroterápiás Fúvóka
Kéttónusú légszabályzók
Többszínű biztonsági LED fény
Belső LED világítás
LED-es világító vízesés
Külső Hangulatvilágítás
13 x 8 cm kúpos termál időjárásvédő borítás

Felszereltség
• Használóbarát, Hosszú élettartamú
Balboa Vezérlés
• Egy 2.2Kw-es Kétsebességes Jet Motor
• 3Kw-os Fűtőrendszer
• 2 x 50 SQ FT Szűrőrendszer

1.484
Liter

ABS Sapkás Alsó Tálca
Horganyzott SureSteel Váz Szerkezet
Polysteel Külső Borítás
GreenGuard Roxul Szigetelés

Opcionális kiegészítők
•
•
•
•

Deluxe Akril Szín
Gyárilag installált ózon
Wi-Fi modul
AquaNova vízkezelő rendszer		

Classic Kollekció 880S

6 felnőtt
lounge
nélkül

213 x 213
x 91 cm

425 kg
(üres
tömeg)

Tulajdonságok

Felépítés

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

49 Kéttónusú Hidroterápiás Fúvóka
Kéttónusú légszabályzók
Többszínű biztonsági LED fény
Belső LED világítás
LED-es világító vízesés
Külső Hangulatvilágítás
13 x 8 cm kúpos termál időjárásvédő borítás

Felszereltség
• Használóbarát, Hosszú élettartamú
Balboa Vezérlés
• Két 2.2Kw-es Kétsebességes Jet Motor
• 3Kw-os Fűtőrendszer
• 2 x 50 SQ FT Szűrőrendszer

1.416
Liter

ABS Sapkás Alsó Tálca
Horganyzott SureSteel Váz Szerkezet
Polysteel Külső Borítás
GreenGuard Roxul Szigetelés

Opcionális Kiegészítők
•
•
•
•
•

Deluxe Akril Szín
Gyárilag installált ózon
Wi-Fi modul
AquaNova vízkezelő rendszer
Bluetooth Audió rendszer		

Classic Kollekció 970S

6 felnőtt,
lounge

229 x 239
x 91 cm

492 kg
(üres
tömeg)

Tulajdonságok

Felépítés

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

52 Kéttónusú Hidroterápiás Fúvóka
Kéttónusú légszabályzók
Többszínű biztonsági LED fény
Belső LED világítás
LED-es világító vízesés
Külső Hangulatvilágítás
13 x 8 cm kúpos termál időjárásvédő borítás

Felszereltség
• Használóbarát, Hosszú élettartamú Balboa
Vezérlés
• Két 2.2Kw-es Kétsebességes Jet Motor
• 3Kw-os Fűtőrendszer
• 2 x 50 SQ FT Szűrőrendsze

1.722
Liter

ABS Sapkás Alsó Tálca
Horganyzott SureSteel Váz Szerkezet
Polysteel Külső Borítás
GreenGuard Roxul Szigetelés

Opcionális Kiegészítők
•
•
•
•
•
•
•
•

Deluxe Akril Szín
Gyárilag installált ózon
Wi-Fi modul
AquaNova vízkezelő rendszer
Bluetooth Audió rendszer
Rozsdamentes Acél Fúvókák*
AquaNova gyári vízkezelő rendszer*
Világított vezérlés és pohártartók*

*SX-opcióban elérhető

Classic Kollekció 980S

7 felnőtt,
nincs
lounge

229 x 239
x 91 cm

492 kg
(üres
Tömeg)

Tulajdonságok

Felépítés

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

61 Kéttónusú Hidroterápiás Fúvóka
Kéttónusú légszabályzók
Többszínű biztonsági LED fény
Belső LED világítás
LED-es világító vízesés
Külső Hangulatvilágítás
13 x 8 cm kúpos termál időjárásvédő borítás

Felszereltség
• Használóbarát, Hosszú élettartamú
Balboa Vezérlés
• Két 2.2Kw-es Kétsebességes Jet Motor
• 3Kw-os Fűtőrendszer
• 2 x 50 SQ FT Szűrőrendszer

1.753
Liter

ABS Sapkás Alsó Tálca
Horganyzott SureSteel Váz Szerkezet
Polysteel Külső Borítás
GreenGuard Roxul Szigetelés

Opcionális Kiegészítők
•
•
•
•
•
•
•
•

Deluxe Akril Szín
Gyárilag installált ózon
Wi-Fi modul
AquaNova vízkezelő rendszer
Bluetooth Audió Rendszer
Rozsdamentes Acél Fúvókák*
AquaNova gyári vízkezelő rendszer*
Világított vezérlés és pohártartók*

*SX-opcióban elérhető

SZÍNEK
Akril opciók
Minden Sunrise Spas pezsgőfürdő vonzó belső felülettel rendelkezik, folyamatos öntött akrilból,
amelyet a Lucite® és a Perspex® akril neves gyártói hoznak el Önnek. Ez jobb, mint az Ethelyene,
a „lágy műanyag” felületek. A kemény, nem porózus felület ellenáll a foltoknak, a fakulásnak, a
karcolásoknak és a vegyi anyagokkal szemben. A gránit, gyöngy vagy metalescencia
megjelenésével a rendkívül masszív és tartós kivitel szépséget és nyugalmat kínál.

Sztenderd

Deluxe

Ezüst Márvány

Kámea

Toszkán Nap

Viharfelhők

Maja Réz

Gleccser-Hegy

Suttogó Szelek

Burkolat színek
A Sunrise Spas Polysteel külső borításai a legkorszerűbb

fa-alternatív

anyagokból

vannak,

amelyek karbantartás nélkül a természetes fa
hatását keltik. Az anyag ütésálló, időjárásálló,
rovarellenálló, soha nem reped vagy rohad. A vonzó
külső hőszigetel és lezárja a hideg levegőt gyönyörű megjelenést és érzetet biztosítva.

Fekete

Kávészín

Szürke

Éjféli Kanyon

Forgalmazza:

www.simonwellness.hu

www.sunrise-spa.eu
In cooperation with Interhiva BV

