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MINIBASENY SPA

Sundance to jedna z najbardziej ekskluzywnych 

marek minibasenów spa (tzw. jacuzzi) na świecie. 

Istniejąca od 1979 r. firma jest obecnie największym 

producentem minibasenów, od lat wyznaczając 

światowe standardy w projektowaniu i technologii 

produkcji. Obecna jest w ponad 50 krajach świata. 

Jej 3 serie obejmują luksusowe modele powszechnie 

uznawane za wzorcowe.

Seria 880 – najbardziej luksusowa, w której niemal 

wszystkie podzespoły są opatentowane i produko-

wane na potrzeby Sundance m.in. kilka paneli stero-

wania w tym LCD dwukierunkowy, przełączniki stru-

mienia, regulatory dopowietrzania, tytanowe grzałki, 

pompy energooszczędne, wielostopniowa regulacja 

oświetlenia, aromaterapia oparta na dodatkowych 

dyszach powietrznych, koloroterapia, opcje syste-

mów stereo opracowanych przez JBL wraz ze stacją 

dokującą do iPoda i pilotem, układ orurowania 

unikający zawirowań wewnętrznych wody, pełna 

izolacja termiczna wewnętrzna, pokrywy oraz ener-

gooszczędne rozwiązania. Modele tej serii: ASPEN,  

MAXXUS – będący perłą serii, ALTAMAR, CAMEO, 

CAPRI, MAJESTA, MARIN, OPTIMA.

SERIA 780 – urządzenia oparte częściowo na roz-

wiązaniach wcześniej stosowanych w serii luksuso-

wej, z nieco mniejszą liczbą elementów, niemniej 

z całą pewnością ciągle przewyższające pod wzglę-

dem jakości i niezawodności większość konkurencyj-

nych produktów. Seria 780 przejęła z serii 880 m.in. 

system dezynfekcji ClearRay, siedzenie Accu-Ssage, 

systemy stereo, pełne wypełnienie. Jak wszystkie 

linie produktów Sundance Seria 780 cechuje się naj-

wyższą jakością i trwałością. Seria 780 to doskonałe 

rozwiązanie dla rodziny – łączące w sobie wiele zalet 

ekskluzywnych modeli Sundance z przystępną ceną. 

W skład tej serii wchodzą: CHELSEE, MONTCLAIR, 

CERTA, HAMILTON, DOVER.

SERIA 680 – polecana dla osób, które szukają nie-

drogich i efektywnych rozwiązań. Wprowadzona 

przez Sundance w roku 2006. Składa się z pięciu 

modeli: czteroosobowe okrągłe DENALI, oraz niety-

powa (trójkątna) dwuosobowa TACOMA. Inżynierom 

z Sundance udało się stworzyć produkt, który 

wykorzystuje najpopularniejsze rozwiązania (zredu-

kowanie opcji kolorystycznych, filtracja wykonywana 

na pompach hydromasażu), charakterystyczne dla 

dobrych minibasenów: efektywną hydroterapię, 

doskonałą izolację cieplną, prostą obsługę. Podobnie 

jak seria 880 i 780 jest przystosowana do całorocz-

nej pracy na zewnątrz. Rok 2008 to wzbogacenie 

serii 680 o dwa nowe modele HAWTHORNE oraz 

HARTFORD, w 2012 zostaje wprowadzony model 

PEYTON a w roku 2013 Sundance Spas poszerza 

swoją ofertę o sześcioosobowy model EDISON. Seria 

680 zostaje także wyposażona w nowy panel steru-

jący, opcjonalny zestaw stereo, wykończenia ze stali 

szlachetnej.

Wszystkie serie korzystają z opatentowanych rodza-

jów dysz. Ich kształt, liczba oraz umiejscowienie jest 

dobierane przez personel medyczny oraz inżynie-

rów Sundance Spas Inc USA. Każde urządzenie jest 

gotowe do pracy i uruchamiane przez techników 

firmy lub autoryzowanych przedstawicieli. A ich 

energooszczędne rozwiązania sprawiają, że koszty 

użytkowania są minimalne.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: USA

Dystrybucja: sieć przedstawicieli – informacja pod 

nr 801 333 700

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)

n   Minibaseny.pl – PRZEDSTAWICIEL Sundance Spas w POLSCE

infolinia ulgowa: 801 333 700, infolinia dla GSM: 500 850 850, www.minibaseny.pl, e-mail: biuro@minibaseny.pl
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