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MINIBASENY SPA

Sundance to jedna z najbardziej ekskluzywnych 

marek minibasenów spa (tzw. jacuzzi) na świecie. 

Firma istnieje od 1979 (USA) i działa w ponad 70 

krajach świata. Jest obecnie największym produ-

centem minibasenów, od lat wyznaczając światowe 

standardy w projektowaniu i technologii produkcji. 

Sundance to 4 serie obejmujące luksusowe spa, 

powszechnie uznawane za wzorcowe. W ich skład 

wchodzą aż 22 modele w różnych zestawieniach 

wielkości, kształtu, kolorystyki czy wyposażenia, co 

sprawia, że możliwy jest dobór minibasenu, który 

idealnie wkomponuje się w każdą przestrzeń.

Seria 980 (Exclusive Spa) – najbardziej luksusowa, 

opiera się na najlepszych rozwiązaniach, stosowa-

nych w dotychczasowych modelach Sundance®, 

przeplatanych kwintesencją stylu i wzornictwa. Do 

najważniejszych atrybutów tej serii należą: ory-

ginalny kształt obudowy podkreślony narożnym 

oświetleniem, unikalna platforma do siedzenia nad 

powierzchnią wody z oświetlonymi schowkami chło-

dzącymi SunCooler™, szerokie siedziska podkreślone 

dodatkowym oświetleniem LED, udoskonalone 

siedzisko Accu-Ssage™ dostarczające jeszcze wię-

cej opcji masażu, niski profil wanny zwiększający 

wygodę wchodzenia i wychodzenia, specjalne dysze 

dopowietrzające SilentAir™ dostarczające łagodnych, 

relaksujących wrażeń oraz aromaterapię SunScents®, 

szklany ekran iTouch, zestaw WiFi SunSmart® 2.0 

zapewniający zdalny dostęp do spa czy zaawan-

sowany system filtracji wody MicroClean® Ultra. 

Modele tej serii: CLAREMONT, KINGSTON.

Seria 880 (Prestige Spa) – niemal wszystkie podze-

społy są opatentowane i produkowane na potrzeby 

Sundance m.in. filtr Microclean Ultra™ (podwójna fil-

tracja wbudowana w jeden demontowalny kartridż), 

system dezynfekcji wody ClearRay™, opatentowane 

dysze z technologiami Fluidix™ i Fluidix Reflex™, 

siedzisko terapeutyczne Accu-Ssage™, wodospad, 

oświetlenie, aromaterapia SunScent™, dmuchawa 

SilentAir™, panel sterowania LCD (m.in. z opcją obro-

tu wyświetlacza, programowaniem zaawansowa-

nych funkcji filtracji, czyszczenia, temperatury itd.), 

wygodne, dwuczęściowe zagłówki ComfortTone™, 

tytanowa grzałka, pełna izolacja termiczna czy 

opcjonalny system stereo BLUEWAVE™ oraz stero-

wanie SunSmart™ poprzez smartfona. Modele tej 

serii: ASPEN, MAXXUS, OPTIMA, CAMEO, ALTAMAR, 

MARIN, CAPRI.

SERIA 780 (Premium Spa) – urządzenia oparte 

częściowo na rozwiązaniach stosowanych w seriach 

luksusowych, z nieco mniejszą liczbą elementów, 

niemniej z całą pewnością ciągle przewyższające 

pod względem jakości i niezawodności większość 

konkurencyjnych produktów. Seria 780 przejęła 

z serii 880 m.in. system dezynfekcji ClearRay™, filtra-

cję MicroClean™, opatentowane dysze z technolo-

giami Fluidix™, siedzisko Accu-Ssage™, system stereo 

BLUEWAVE™ czy pełną izolację termiczną. Jak wszyst-

kie linie produktów Sundance, seria 780 cechuje się 

najwyższą jakością i trwałością. Jest ona doskonałym 

rozwiązaniem dla rodziny – łączącym w sobie wiele 

zalet ekskluzywnych modeli Sundance z przystępną 

ceną. W skład tej serii wchodzą: HAMILTON, CHELSEE, 

HANOVER, BRISTOL, MONTCLAIR, DOVER.

SERIA 680 (Classic Spa) – polecana dla osób, 

które szukają niedrogich i efektywnych rozwią-

zań. Wprowadzona przez Sundance w roku 2006. 

Inżynierom z Sundance udało się stworzyć pro-

dukt, który wykorzystuje popularne rozwiązania 

charakterystyczne dla najlepszych minibasenów: 

efektywną hydroterapię, doskonałą izolację cieplną, 

prostą obsługę i przede wszystkim niezawodność. 

Seria ta została również wyposażona w nowy panel 

sterujący, wykończenie ze stali szlachetnej oraz 

opcjonalny zestaw stereo. Modele występujące w tej 

serii: RAMONA, MCKINLEY, PEYTON, EDISON, DENALI, 

PRADO,  TACOMA.

Dlaczego warto mieć własne SPA?

l wypoczniesz z rodziną lub przyjaciółmi jak nigdy 

do tej pory,

l hydromasaż da Ci relaks i odprężenie, obniżenie 

stresu, lepszy sen nocą lub więcej energii z rana,

l kąpiesz się kiedy chcesz i gdzie chcesz – 365 dni 

w roku (nawet zimą), 24 godziny na dobę,

l klasa absolute premium – najlepsze światowe 

rozwiązania, perfekcyjny design oraz nowatorskie 

technologie,

l jakość największego światowego producenta 

(powstaliśmy w USA w 1979 roku),

l hydromasaż opracowywany na nasze zlecenie, 

przy udziale fizjoterapeutów (opatentowane dysze),

l energooszczędność – niski koszt użytkowania 

przez długie lata,

l profesjonalne doradztwo naszych specjalistów 

oraz fachowa obsługa posprzedażowa.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: USA

Dystrybucja: na terenie całej Polski, bezpośrednio 

lub przez sieć dystrybutorów

Gwarancja: do 10 lat na wszystkie modele

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, CE, TUV, PZH, NSF

Nagrody: m.in. Best Buy wg Consumer Digest, John 

Holcomb Silver Award (The Association of Pool & 

Spa Professional) 

Pozostała oferta: aranżacje stref spa, budowa łaźni, 

saun, meble ogrodowe

n   Sundance.pl – PRZEDSTAWICIEL SUNDANCE SPAS W POLSCE – Acti Group Sp. z o.o.

www.sundance.pl, e-mail: info@sundance.pl, infolinia ulgowa: 801 333 700, infolinia dla GSM: 500 850 850
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Model Claremont, Seria 980 – Exclusive Spa
Rozmiar: 5-6 osób

Model Kingston, Seria 980 – Exclusive Spa
Rozmiar: 6-7 osób

Model Aspen, Seria 880 – Prestige Spa 
Rozmiar: 7-8 osób

Model Cameo, Seria 880 – Prestige Spa
Rozmiar: 5-6 osób

Model Peyton, Seria 680 – Classic Spa
Rozmiar: 6 osób

Model Hamilton, Seria 780 – Premium Spa
Rozmiar: 5-6
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