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Het ultieme van luxe, 
comfort en massage
Sunrise Spas weet dat u veel keuzes heeft en begrijpt dat uw investering in een spa er  één is die
niet zomaar moet worden genomen. Wat uw individuele redenen ook zijn om te genieten van de
voordelen van de spa-lifestyle, wij doen er alles aan om uw verwachtingen te overtreffen.

Hoewel veel spa's er ongeveer hetzelfde uitzien, zijn ze niet hetzelfde gebouwd. Tijdens
uw zoektocht stimuleren wij u om uzelf goed in te lichten en vervolgens de ontwerp- en
constructietechnieken van een Ultimate-spa te vergelijken.



Kenmerken

Ultimate functies
1 • 22 Hydrotherapie-jets 
    met dubbele drukregeling
2  • Rustgevende LED-waterval
3 • Shiatsu massage stoel
4 • Auto clean water management met 4 filters
5 • Dubbele lounge-postite met verschillende hoogte
6 • Makkelijk instappen
7 • Balboa touchscreen controller
8  • Lounge zonder zwaartekracht
    met dubbele drukregeling
9 • 11 Speciale reflexology jets
 

Zit-posities

Click 
Change
Panelen



Kracht en stabiliteit
van binnenuit 

Elke Ultimate-spa begint met een solide basis. Onze polyethyleen ABS bodem pan sluit ongedierte 
en vocht uit, terwijl de warmte juist wordt vastgehouden.

Geïntegreerd in de verzegelde ABS bodem pan is ons gegalvaniseerd stalen frame. Ontworpen om 
ongeëvenaarde sterkte en stabiliteit te bieden, het frame kan meer dan 3200 kg dragen. In
tegenstelling tot houten constructies, is onze gegalvaniseerde frame gebouwd om levenslang
mee te gaan. Het is niet alleen 10 keer sterker dan hout, het zal niet barsten, vervormen of rotten en
in tegenstelling tot hout zal het geen termieten of andere knagende insecten aantrekken.

De plastic hoeken zorgen er voor dat elk frame snel, gemakkelijk en altijd naar de juiste
specificaties gemonteerd wordt.

Het derde component van ons systeem is de polysteel omkasting. Dit biedt superieure isolerende
kenmerken en geluidsblokkerende eigenschappen. De onderhoudsvrije Click & Change omkasting 
is niet alleen volledig bestendig tegen rotten, scheuren en afbladderen, maar maakt toekomstige 
kleurveranderingen mogelijk.



Green Guard 
Roxul-isolatie

Elke Sunrise-spa is geïsoleerd met onze eigen Green Guard Roxul-isolatie.

Deze isolatiemethode registreert en recirculeert de eigen warmte-energie van de spa door de hele
binnenkast, waardoor de behoefte naar verwarming wordt verminderd - en dat bespaart u geld.

Andere voordelen van onze gepatenteerde isolatie:

 Zal geen vocht opnemen of vasthouden, zoals traditionele sproeischuim-isolatie,
 waardoor schimmelvorming wordt voorkomen.
 
 Superieure geluidsabsorptie maakt Sunrise bubbelbaden tot de stilste spa's
 op de markt.

 Is niet-organisch en biedt geen voedselbron voor bacteriën of ongedierte.

 De Rc-waarde van deze isolatie is 8, dezelfde waarde die gebruikt wordt bij het
 energieneutraal maken van woningen.



Spa-uitrusting 
Superieure bediening door
Balboa watergroep
Een geavanceerde, hypermoderne 
spacontroller biedt ultiem gebruiksgemak,
veiligheid en betrouwbaarheid voor elke
spa-gebruiker. De Powerworks ™ met
M7-technologie is een revolutionair
nieuw hardware- / softwareplatform dat
mechanische sensorschakelaars en externe
doorvoertemperatuursensoren volledig
vervangt.

Het M7-platform is uitgerust met twee
identieke solid-state sensoren die in het
verdeelblok van de verwarmer worden
gemonteerd. Deze "slimme sensoren" meten de
watertemperatuur nauwkeurig en betrouwbaar,
terwijl ze kritieke wateromstandigheden
bewaken zonder de mogelijkheid van
mankementen als gevolg van een defecte
mechanische schakelaar.

Titanium 
verwarmingselement
Het titanium verwarmingselement
bevat geen ijzer en zal niet roesten of
corroderen. Het materiaal hoeft niet gecoat
te worden om het te beschermen tegen
waterbehandelingsproducten. Titanium
vormt aan de oppervlakte van het element
een dioxide-laag, waardoor aanzet van kalk
tegengegaan wordt en de levenscyclus van het
product wordt verlengd.

Ontworpen voor een lange
levensduur
Spa’s van Sunrise Spas zijn technisch en
functioneel superieur en zijn ontworpen in
samenwerking met medische en technische
professionals, om jarenlang probleemloos van
te genieten.

Elk aspect van de spa, van de structuur tot de
mechanische bediening, wordt erkend als
toonaangevend in de branche. Daarnaast
worden de spa’s op meer dan 300
kwaliteitscontrolepunten persoonlijk
geïnspecteerd door kwaliteitscontroleurs om
ervoor te zorgen dat elke stap van het
productieproces voldoet aan de normen die
onze reputatie vereist.



Weathershield Cover

100% polyester met een polyurethaan coating om 
absorptie van water nog betertegen te gaan

Remt de groei van meeldauw en schimmel

Naast dat het lichter en sterker is dan standaard vinyl, 
heeft het een meer moderne uitstraling

Het gebruik van recyclebare materialen maakt deze 
cover ecologisch superieur



Met de Balboa Water Group Control My Spa-
functie hebt u overal ter wereld toegang tot uw 
spa waar u een internetverbinding heeft met uw 
mobiele apparaat. Het biedt een volledige 
interfacebesturing om de temperatuur in te 
stellen, pompen en verlichting aan en uit te 
zetten, filtercycli in te stellen en uw spa te 
bewaken terwijl u weg bent.

Deze speciale pomp wordt gebruikt voor het 
verwarmen en filteren van de spa, en 
gebruikt daarbij alleen 1A, waardoor het 
niveau van energie-efficiëntie wordt 
verhoogd, terwijl het nog steeds een intense 
massage biedt wanneer de massagestand is 
ingeschakeld. Alleen beschikbaar in de 
Ultimate Collectie.

Draadloze Connectiviteit

Power Saver Pomp

Smart Touch 
Bedieningspaneel
Dit systeem wordt geleverd met een
geavanceerd bedieningspaneel. Het heeft
een eenvoudig, maar uitgebreid menu,
en de intuïtieve navigatie maakt
het gemakkelijk om de spa in te stellen
zoals u dat wenst. Het heeft een groot 
LCDscherm met achtergrondverlichting en 
leest gemakkelijker dan ooit. Daarnaast 
functioneert het bedieningspaneel ook als 
het nat is perfect, in tegenstelling tot uw 
telefoon of tablet.



Technologie
Met de unieke combinatie van 
ozon- (O3) en UV-C-technologieën is 
AquaNova de ultieme oplossing voor 
waterzuivering in één compact en 
eenvoudig systeem.
Met de waterkwaliteit en spa-
verzorging die men kan verwachten 
van chloor- /zoutwatersystemen, 
heeft AquaNova meer ontsmettings-
vermogen, betere betrouwbaarheid en 
minder gedoe, terwijl de resterende chloorconsumptie
aanzienlijk wordt verminderd om de meest geavanceerde 
sanering te bieden die beschikbaar is. 

Innovatie
Het gepatenteerde ingebouwde venturi-injectorsysteem biedt superieure ozon-uv-menging voor nog
betere waterkwaliteit. Het bespaart u ook ruimte, tijd en geld in productiekosten. Steek gewoon een
buis erin en een buis eruit. Geen afzonderlijk injector-loodgieterswerk nodig. Ingebouwde foutdetectie
en timer van de lamptijd nemen het giswerk weg en zorgen ervoor dat het systeem optimaal werkt.

Hoe het werkt
De ozon wordt eerst geproduceerd en vervolgens blootgesteld aan UV-licht. Eenmaal blootgesteld
aan het UV-licht, wordt de O3 omgezet in waterstofperoxide, dat verder wordt omgezet in
hydroxylradicalen. Als oxidatiemiddel zijn hydroxylradicalen krachtiger gebleken dan
waterstofperoxide of ozon en veel krachtiger dan chloor. Dit is ware synergie omdat het geheel 
groter is dan de som van de delen. Wetenschappers hebben een experiment uitgevoerd om te 
bepalen of het gebruik van UV en ozon samen resulteert in een betere bacteriële reductie dan 
alleen UV of ozon. Wetenschappers hebben ontdekt dat de hoeveelheid UV en ozon die nodig was 
om deze taak te voltooien veel minder was bij gelijktijdig gebruik dan wanneer ze alleen werden 
gebruikt.

AquaNova UV + Ozon
Waterbehandelingssysteem

Geavanceerd oxidatie-
proces (GOP)





De Ultimate U1 Spa biedt aantrekkelijke persoonlijke functies, waaronder een ultra-
comfortabele loungestoel zonder zwaartekracht, een 22-punts stoel voor lichaamstherapie 
met dubbele drukregelaars, een ontspanningszone voor twee zitplaatsen voor koppels en 
een shiatsu-massagestoel naast een verlichte rustfontein met een op zen geïnspireerde 
waterval.

Shiatsu Massage stoel
In totaal 11 jets, waaronder 3 grote LED-Glo-jets in het midden van de rug en 8 perimeter-jets 
die de zijcontouren van de rug volgen voor diepe weefselmassage.

22-Point Controlled Body Therapy zitting
Met dubbele drukregelaars doet deze stoel zijn naam eer aan en biedt 22 therapiepunten, 
waaronder 6 over de rug, 10 langs de dijen en kuiten, vervolgens 2 armsteunjets en 4 
voetplaatjets die reflexologietherapie leveren aan polsen of handen, plus de ballen en hiel 
van elke voet. Inclusief 6 LED Glo-jets.

Dubbele relax zone met verschillende hoogte
Twee naast elkaar geplaatste stoelen op twee verschillende hoogtes, elk met 8 jets voor de 
rug, variërend van groot tot shiatsu-formaat, en direct over een multi-jet reflexologiekoepel 
voor een ontspannende voetmassage. Inclusief 2x 3 LED Glo-Jets.

Zero Gravity Lounge
In totaal 20 jets bieden 2 niveaus van massagedruk, nek-tot-voetmassage. Bevat 8 jets voor 
comfort van de boven-, midden- en onderrug, samen met 10 dij- en kuitjets, plus 2 jets die 
reflexologietherapie bieden aan de onderkant van uw voeten. Jet maten variëren van groot 
tot shiatsu-formaat voor diepe weefselmassage. Inclusief 8 LED-Glo-jets.

Persoonlijk, comfort en stijl



Het automatisch schoon-water-beheersysteem biedt consistent gemakkelijk onderhoud 
en waterbeheer en combineert filtratie en een ontsmettingssysteem, wat resulteert in een 
vrijwel zelfreinigende spa. Filtratie door middel van vier gepatenteerde antimicrobiële filters, 
aangedreven door de extreem energiezuinige Power Defender-pomp met enkele versterker, 
wordt gecombineerd met het AquaNova Dual UV / Ozone Sanitizer-systeem om ervoor te 
zorgen dat ongewenste elementen worden verwijderd en uw water schoon en helder wordt 
gehouden.

De antimicrobiële filters zijn gebouwd met Advanced Point Bonded Filtration Fabric 
en zijn verbeterd met een exclusief antimicrobieel middel dat in tegenstelling tot de 
standaardpatronen in het filterweefsel zelf wordt ingebracht. Deze technologie remt de 
groei van gevaarlijke microben en biedt continue, duurzame en effectieve extra bescherming 
gedurende de levensduur van het product om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van uw 
gezin te garanderen.

Quad filter Auto Clean  
Water Management

‘Schoon en helder water’





‘Eenvoudig
   synchroniseren
     en genieten'    
        

Music to your ears

Audio Entertainment
Geniet van een ongekende hoeveelheid
keuzemogelijkheden als het gaat om
entertainment. Met miljoenen nummers 
om uit te kiezen, zodat u muziek 
gemakkelijk kunt streamen via de 
Bluetooth-verbinding zonder extra 
hardware nodig te hebben! Kies wat 
sfeermuziek of personaliseer eenvoudig 
het favoriete station of de afspeellijst van 
een familielid terwijl u zich ontspant in het 
bubbelbad, en geniet van een
meeslepende muzikale ervaring!

Subwoofer
Muziek is niet compleet zonder het gevoel. 
Met de krachtige subwoofer, direct 
geïntegreerd in de structuur van uw spa, 
resoneert het geluid door de spa, zodat u niet 
alleen uw muziek hoort, maar ook voelt.

Fully Integrated Speakers
Volledig geïntegreerde speakers zorgen voor
mooie en kraakheldere klanken voor uw
luisterplezier, de plaatsing van deze 
luidsprekers zorgt voor een surround  
sound-ervaring.

De Ultimate Collectie wordt aangevuld met een volledig geïntegreerd Bluetooth-audiosysteem. 
Luister naar uw favoriete afspeellijst voor muziek of stream muziek vanaf uw smart-apparaat 
en bedien het vanuit de gebruiksvriendelijke menu's.





''ONE SPA
INFINITE STYLES''

Uitrusting
•  72 Tweekleurige hydrotherapie-jets
•  Tweekleurige luchtbediening
•  Rustgevende LED-waterval
•  LED multi-kleur veiligheidslamp & Deck Controls
•  23 LED Glo-Jets voor onderwaterverlichting
•  Geïntegreerde LED-verlichting voor buiten
•  8-Speaker Bluetooth Audio Systeem
•  Auto Clean Water Management System  

 met 4 filters
•  AquaNova Ozone/UV Sanitation System
• 13 x 8 cm zwarte conische thermische  

Weathershield cover
• Status Pro: realtime status van de spa 
• Control My Spa Wi-Fi App 

Structuur
•  ABS bodem pan
•  Gegalvaniseerd SureSteel frame
•  Gegoten polymeren omkasting met "Click   

 Change Colors"
•  GreenGuard Roxul-isolatie

Techniek
•  Gebruiksvriendelijke Balboa Touchscreen
•  Een 2.2Kw jetpomp met twee snelheden
•  Eén Power Saver Pomp
•  3Kw verwarmingssysteem
•  11.15m2 filtratiesysteem  

234 x 234 
x 99 cm

425 kg
(leeg gewicht)

1600
Liter

Ultimate U1

5  
volwassenen  
met lounge



''ONE SPA
INFINITE STYLES''

Kleuren

HAZELNUT BROWNDRIFTWOOD GREY CHARCOAL BLACK ELECTRIC BLUE

STERLING MARBLE MIDNIGHT CANYON WHISPERING WINDS

ACRYLIC OPTIES
Elk bubbelbad van Sunrise Spas heeft een aantrekkelijke binnenafwerking van continu gegoten acryl, vervaardigd
door het gerenommeerde bedrijf Lucite® en Perspex® SW. Dit is beter dan de 'zachte plastic' oppervlakken van
Ethelyeen. Het harde, niet-poreuze oppervlak is bestand tegen vlekken, vervaging, krassen en chemische stoffen.
Met de uitstraling van graniet, parel of metallic, biedt de extreem robuuste en duurzame afwerking een mooie
uitstraling en ontspanning.

“Click & Change panelen” verander gemakkelijk de kleur van uw spa

'1 SPA, ONEINDIGE STIJLEN''

WHITE



www.sunrise-spa.eu
 In samenwerking met Interhiva BV


