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22 pontos vezérlésű testterápiás ülés
kettős nyomásszabályozóval
Megvilágított szökőkút
zen ihlette lépcsőzetes vízeséssel
Shiatsu masszázs szék
Négyszűrős automatikus tiszta vízkezelés
Két magasságú pár relaxációs zónája
Könnyű belépési pont
Balboa érintőképernyő-vezérlő
Nulla gravitációs társalgó
kettős nyomásszabályozóval
11 dedikált reflexológiai fúvóka
Bluetooth hordozható hangszóró

Erő és stabilitás
kívül-belül

Minden Ultimate masszázs medence szilárd alapokra épül.
Az öntött polimer alaptest integrált galvanizált acél kerettel rendelkezik. Úgy tervezték, hogy
biztosítsa a 3200 kg feletti össztömeghez szükséges szilárdságot és stabilitást. A fakeretekkel
ellentétben horganyzott acélszerkezet tartósságra épült. Nem csak tízszer erősebb, mint a fa,
hanem használat közben nem fog repedni, deformálódni vagy elrohadni és a fától eltérően nem
fogja megtartani a termeszeket vagy rágcsálókat.
Az öntött műanyag sarkokat könnyen és gyorsan összeszerelhetőek.
Rendszerünk harmadik alkotóeleme az öntött polimer kabinet rendszer. Kiváló szigetelő és
példátlan hangzáró tulajdonságokkal rendelkezik. Továbbá teljes mértékben ellenállnak a
rothadásnak, a repedésnek és a hámlásnak, a „Click Change oldal burkolat” pedig lehetővé teszi az
esetlegesen megúnt szín cseréjét.

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.

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

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 fűtőcsator-na
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
orvosokkal és műszaki szakemberekkel
közösen tervezték, hogy évekre szóló
gondtalan kikapcsolódást 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 hírnevünk által megkövetelt szabványoknak.

Smart Touch Panel

A Sunrise Spas fejlett SmartTouch kezelőpaneljei
könnyen olvashatók, és lehetővé teszik
az ujjával a hőmérséklet megváltoztatását,
a világítás beállítását vagy a masszázs
vezérlését. Az intelligens készü-lékektől eltérően
ez a vezérlő nedves állapotban is működik.

Vezetéknélküli 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.

WaterWay 2.2Kw
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.

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)

Személyre szabott
bizalom és stílus
Az Ultimate U1 Spa irigylésre méltó, személyre szabott funkciókat kínál, beleértve egy rendkívül
kényelmes nulla gravitációs társalgó ülést, egy 22 pontos vezérelt testterápiás ülőhelyet kettős
nyomásszabályozóval, egy kétüléses páros relaxációs zónát és egy shiatsu masszázs székét
a megvilágított nyugalom mellett egy szökőkút Zen ihlette lépcsőzetes vízeséssel.

Shiatsu masszázs szék
Összesen 11 fúvóka, köztük 3 nagy LED-Glo fúvóka, amely
a hátsó rész közepén le van húzva, és 8 kerületi fúvóka a hátsó
oldal kontúrjait követve a mély szöveti masszázshoz.

22 pontos vezérelt testterápiás ülés
A kettős nyomásszabályozóval ez az ülés
nevéhez fűződik, biztosítva a 22 terápiás pontot,
köztük 6 hátul, 10 a comb és borjú mentén,
majd 2 karfúvóka és 4 lábtartó fúvóka, amelyek
reflexológiai kezelést nyújtanak a csuklóra vagy
a kezére, valamint a golyókat és mindkét láb
sarka. 6 LED-es fúvókát tartalmaz.

Zero Gravity Lounge
Összesen 20 fúvóka biztosítja a masszázsnyomás két
szintjét, a nyaktól a lábig terjedő masszázst. 8 fúvókát
tartalmaz a felső, középső és alsó hátsó kényelem
érdekében, valamint 10 comb- és borjúfúvót,
valamint 2 fúvókát, amelyek reflexológiai kezelést
nyújtanak a lábad aljára. A sugárhajtású méretek nagy és
shiatsu méretűek lehetnek a mély szöveti masszázshoz.
8 LED-Glo fúvókát tartalmaz.

Kettős magasságú pár pihenési zóna
Két egymás melletti ülés, amelyek két különböző magasságban vannak
elhelyezve, mindegyik 8 fúvókát biztosítva a hátsó részhez, változóak
a nagytól a shiatsu méretűig, és közvetlenül egy multi-jet reflexológiai
kupola mentén, a pihentető lábmasszázshoz.
Tartalmaz 2x 3 LED-es Glo-fúvókát.

Négyszűrős Auto Clean
Vízgazdálkodás
A folyamatos, könnyű gondozást és vízkezelést biztosító automatikus tisztítóvízkezelő rendszer egyesíti a szűrést és a szennyvízkezelő rendszert, így gyakorlatilag
öntisztító gyógyfürdő lesz.
A szűrési műveletet négy szabadalmaztatott antimikrobiális szűrőn keresztül hajtják
végre, amelyek rendkívül energiahatékony Power Defender egyerősítő szivattyúval
működnek együtt, az AquaNova Dual UV / Ozon fertőtlenítő rendszerrel együtt,
hogy biztosítsák a nem kívánt elemek eltávolítását, valamint a víz tiszta és
kristálytisztán tartását.

Az antimikrobiális szűrők Advanced Point Bonded
(haladó kötött pont) Szűrőszövettel vannak felépítve,
és exkluzív antimikrobiális szerekkel vannak megjavítva,
amelyeket a szűrőszövetbe infúzióban adnak,
a szokásos patronoktól eltérően.
Ez a technológia gátolja a veszélyes mikrobák szaporodását,
és folyamatos, tartós és hatékony védelmet nyújt a termék
élettartama alatt, hogy biztosítsa családjának egészségét,
biztonságát és jólétét.

Zene füleinek
Az Ultimate Collection teljesen integrált
Bluetooth audiorendszerrel egészül ki.
Hallgassa meg kedvenc dallamainak lejátszási
listáját vagy streaming zenét az okos
eszközéről, és vezérelheti a kényelmes,
könnyen használható menük segítségével.

Audió Szórakoztatás

Élvezze a példa nélküli választást a
szórakozás terén. Több millió zeneszám
közül választhat, amelyekkel bármilyen
kiegészítő hardverre való támaszkodás
nélkül könnyedén streamelheti azokat a
Bluetooth kapcsolaton keresztül! Válasszon
hangulati zenét, vagy személyre szabhatja
egy családtag kedvenc állomását vagy
lejátszási listáját, miközben pihenjen
a pezsgőfürdőben, és élvezze magával
ragadó zenei élményt!

Teljesen integrált hangszórók
Nyolc beépített hangszóró tiszta és egyértelmű
alaposságot biztosít a hallgatáshoz, a hangszórók
elhelyezése pedig garantálja a térhatású hangzás
élményét.

Mélynyomó

A zene nem teljes az érzés nélkül. Az erőteljes
mélysugárzóval, amelyet közvetlenül
a gyógyfürdő-struktúrába integráltak, a hang
visszatükröződik a gyógyfürdőn keresztül,
így a zenét nem csak hallja, hanem érzi is.

‘Simply sync 						
					 and enjoy’
*Opcionális felszereltség

Ultimate u1

5 felnőtt
férőhely

234 x 234
x 99 cm

425 kg

(üres tömeg)

Tulajdonságok

• Felépítés

• 72 kéttónusú rozsdamentes acél fúvóka
• Kéttónusú légbefecskendező vezérlők
• Világító Tranquility szökőkút egy Zen ihletésű
lépcsőzetes vízeséssel
• Többszínű LED fény- és fedélzeti vezérlők
• 23 LED Glo-fúvóka víz alatti megvilágításhoz
• Integrált külső légkörű LED-es világítás
• Négyszűrős automatikusan
tiszta víz Irányítási rendszer
• Aqua Nova ózon / UV szennyvízkezelő rendszer
• 5 ”- 3” kúpos hőfedél (Fekete vízfedő)
• Status Pro: A spa működésének valós idejű állapota
• 8 hangszóró Aqua Coustic Bluetooth Audio
rendszer
• Vezérje a My Spa Wi-Fi alkalmazást

•
•
•
•

1.600
Liter

Elpusztíthatatlan öntött polimer alap
Horganyzott acél keret tartó
Öntött polimer szekrény “Click Change Színek”
GreenGuard Rockwool szigetelés

Felszereltség
• Felhasználóbarát, Hosszú élettartamú
Balboa Vezérlés
• Két 2.2Kw-es Kétsebességes Jet Motor
• Egy energiatakarékos szivattyú
• 3Kw-os Fűtőrendszer
• 11,15 m2 szűrőrendszer
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www.sunrise-spa.eu
In cooperation with Interhiva BV
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