


Therapie · Kwaliteit · Comfort

Inspiration Spa's weet dat u veel keuzes heeft en begrijpt dat uw investering in een spa er een 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 Inspiration-spa te vergelijken.

 

*In deze brochure wordt de LSx-serie getoond



Kracht en stabiliteit 

van binnenuit 

Elke Inspiration-spa begint met een stevig fundament. Onze ABS Capped Bottom Tray van 

polyethyleen weert ongedierte en vocht en houdt de warmte binnen.

Ons frame van gegalvaniseerd staal is in de ABS Capped Bottom Tray geïntegreerd. Gemaakt 

om de kracht en stabiliteit te leveren dat meer dan 3.200 kg kan weerstaan. Anders dan houten 

frames heeft onze constructie van gegalvaniseerd staal een lange levensduur. Niet alleen is het 10 

keer sterker dan hout, het kan niet breken, buigen of verrotten, maar het is ook, anders dan hout, 

bestand tegen termieten en knaagdieren.

De kunststof hoeken zorgen ervoor dat elk frame gemakkelijk, snel en volgens de kwaliteitseisen 

van de fabriek in elkaar kan worden gezet.

Het derde component van ons systeem is het polysteel zijpanelensysteem. Het polysteelsysteem 

beschikt over hoogwaardige isolatie-eigenschappen en werkt bovendien geluidsdempend. Bovenop 

het feit dat het volledig bestand is tegen verrotten, breken of afbladderen, ziet de onderhoudsvrije 

buitenzijde eruit als echt hout en voelt ook zo aan. 



Green Guard 
Roxul-isolatie

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

Deze isolatiemethode vangt de eigen warmte-energie van de whirlpool op en recirculeert deze door 

de binnenzijde zodat er minder verwarmingsvraag is. En dat bespaart u geld.

Andere voordelen van onze gepatenteerde isolatie:

 Het absortbeert noch slaat het vocht op, zoals het traditionele spuitschuim wel doet, 

 waardoor schimmelvorming wordt voorkomen.

  

 Met de superieure geluidsabsorptie behoren de Sunrise-whirlpools tot de meest    

 geluidsarme op de markt.

  

 Het is anorganisch en biedt daarom 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.



Weathershield Cover

100% polyester met een polyurethanen achterkant ter 

voorkoming van het absorberen van water

Voorkomt weer- en schimmelvorming

Het is niet alleen lichter en sterker dan standaard vinyl, 

maar ziet er ook aantrekkelijker uit

Door het gebruik van recyclebaar materiaal is dit een 

hoogwaardig milieuvriendelijk product

De afdekking is weerbestendig, kleurecht, energiebesparend 

en afsluitbaar met veiligheidsbanden. 





Spa-uitrusting 
Superieure bediening door 
Balboa watergroep
Een geavanceerde, hypermoderne spa-controller 

biedt ultiem gebruiksgemak, veiligheid en 

betrouwbaarheid voor elke spa-gebruiker. De 

Powerworks ™ met M7-technologie is een 

revolutionair nieuw hardware / softwareplatform 

dat mechanische sensorschakelaars 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 nauwkeurig en 

betrouwbaar de watertemperatuur, terwijl kritieke 

wateromstandigheden worden bewaakt 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.

Speciaal 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.



Sunrise Spas plaatst uw spa bediening in de 

palm van uw hand. Download eenvoudigweg de 

gratis app, synchroniseer met uw wifi-systeem 
thuis en geniet van volledige controle. Stel de 

temperatuur in, stel filtercycli in om geld te 
besparen of maak uw spa klaar vanuit uw luie 

stoel voordat u gaat genieten van een 

ontspannende spa-ervaring. 

Deze pomp is voorzien van een 56-frame 

motor (16,5 cm Ø) die op twee snelheden 

kan draaien. Elke stand heeft vier 

geïsoleerde wikkelingen voor verhoogde 

efficiëntie, extra kracht, een lagere 
bedrijfstemperatuur en een langere 

levensduur van de motor.

  
Draadloze Connectiviteit

WaterWay 2.2Kw  
Dubbele Snelheid Pomp

Smart Touch-paneel
De geavanceerde SmartTouch-

bedieningspanelen van de Sunrise Spa's zijn 

gemakkelijk te lezen en bieden u de 

mogelijkheid om met één druk van uw vinger 

de temperatuur, lichtaanpassing of massage 

te bedienen. In tegenstelling tot uw smart-

apparaten werkt deze bediening zelfs als 

deze nat is.



Technologie
Met de unieke combinatie van 

ozon- (O
3
) en UV-C-technologie is 

AquaNova de ultieme oplossing voor 

waterzuivering in een compact en 

simpel systeem. 

Met dezelfde waterzuiverende en 

whirlpoolverzorgende werking als 

zuiveringssystemen op basis van 

chloor of zout, biedt AquaNova 

meer zuiveringskracht, een hogere 

betrouwbaarheid, minder gedoe en 

verlaagt daarbij het chloorverbruik aanzienlijk.

Innovatie
Het geïntegreerde Venturi-injectiesysteem (patent aangevraagd) levert een superieur water-ozon-UV- 

mengsel voor een nog hogere waterkwaliteit. Het bespaart u ook ruimte, tijd, geld en is eenvoudig aan 

te sluiten. Er hoeft geen installateur bij te komen voor een aparte injectie-aansluiting. De geïntegreerde 

storingsdetectie- en lamplevensduursoftware vermijdt nattevingerwerk en zorgt voor een optimaal 

functioneren van het systeem. 

Hoe werkt het
Eerst wordt er ozon-(O

3
) geproduceerd, wat vervolgens aan UV-licht wordt blootgesteld. Wanneer de 

O
3
, eenmaal is blootgesteld aan het UV-licht, wordt deze vervolgens omgezet in waterstofperoxide, 

wat vervolgens weer wordt omgezet in hydroxylradicalen. Als oxidatiemiddel blijken hydroxylradicalen 

effectiever te zijn dan waterstofperoxide of ozon en veel effectiever dan chloor. Dit is ware synergie; 

het geheel is meer dan de som van de afzonderlijke delen. Wetenschappers hebben een experiment 

uitgevoerd om te bepalen of het gebruik van UV en ozon samen meer bacteriën doden dan UV of ozon 

ieder afzonderlijk. De wetenschappers hebben ontdekt dat de hoeveelheid UV + ozon nodig voor deze taak 

veel lager was als zij gecombineerd werden toegepast in plaats van apart.

AquaNova UV + Ozon  
Waterbehandelingssysteem

Geavanceerd 

oxidatieproces (GOP)



Benut de krachtige
Airnetic-technologie
De Air-X-zitplaats is een compleet nieuwe therapie-ervaring, beschikbaar op Sunrise Inspiration 

spa's. Het betreft een precisiemassage van zacht weefsel voor een essentiële therapie van 

gevoelige lichaamsdelen. Perfect voor nek en schouders, polsen, voeten, enkels en rugspieren.

Air-X geeft u het zachte gevoel van lucht en water in combinatie met een techniek, afkomstig 

uit straalmotorentechnologie. Het is een luchtmengingstechnologie die efficiënte en krachtige 
prestaties oplevert, zonder het gebruik van luidruchtige luchtblazers. Whirlpoolstralen kunnen 

krachtig en nauwkeurig zijn, maar Air-X is iets volledig anders. Met Airnetic-techniek mengt Air-X 

de geproduceerde waterstraal met 80% lucht, voor een waterstraal die zowel zacht als krachtig is. 

Door het combineren van drie stromingspatronen met stimulerende reflexologie, worden pijnlijke 
spieren en vermoeide gewrichten verzacht en gerevitaliseerd.



LED-verlichte waterval
Geniet van een ontspannende massage terwijl 

u luistert naar de rustgevende geluiden van de 

LED-verlichte waterval.

Verlichting

LED-buiten 
verlichting
Geeft sfeer aan uw 

tuin dankzij de 

meekleurende 

hoekverlichting.

LED-binnen-
verlichting

Geniet van uw favoriete 

kleurenmix! 

De oplichtende LED-

spots creëren een  

indrukwekkend effect 

onder het oppervlak van 

het water.

LED-verlichte  
bediening 

& bekerhouders
De LED-verlichte  

dekbedieningen creëren een indruk-

wekkend effect in  

combinatie met de LED- 

verlichte bekerhouders.



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!

'Eenvoudig  
  synchroniseren      
      en genieten'

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.

Music to your ears*

Volledig Geïntegreerde 
Speakers
Vier volledig geïntegreerde speakers zorgen voor 

mooie en kraakheldere klanken voor uw 

luisterplezier, de plaatsing van deze luidsprekers 

zorgt voor een surround sound-ervaring.

Wanneer u een model uit de Sunrise Spas 

Inspiration Collection kiest, wordt deze aangevuld 

met Balboa's nieuwste ontwikkeling op het 

gebied van spa-audio, de bba2, precies de 

Bluetooth audio-oplossing die u nodig heeft voor 

uw spa*. bba ™ kan worden bediend via uw 

smart-apparaat of het bovenpaneel (spaTouch ™ 

1, spaTouch ™ 2). Luister naar de favoriete 

nummers van uw afspeellijst of stream muziek 

vanaf uw smart-apparaat en bedien hem vanuit 

eenvoudig te gebruiken menu's.

*Optioneel verkrijgbaar



Paneelkleuren
Sunrise Spas Polysteel omkasting is een state-of-the-

art alternatief voor hout, dat het uiterlijk en het gevoel 

van natuurlijk hout heeft zonder het onderhoud. Het 

materiaal is schokbestendig, ongevoelig voor weer- 

of insectenschade en zal nooit splinteren, barsten of 

rotten. De aantrekkelijke buitenkant houdt warmte 

vast en houdt koude lucht buiten - voor een mooie 

look en feel. 

Het Highwood Cabinet van Sunrise Spas is een  

alternatief houtmateriaal dat het uiterlijk en het 

gevoel van natuurlijk hout heeft zonder het 

onderhoud en een extra laag isolatiemateriaal aan 

de binnenkant, voor een nog beter behoud van de 

warmte in de spa. 

Fieldstone Espresso ZwartZwart EspressoGrijs Beige

ACRYLOPTIES
Elk bubbelbad van Sunrise Spas heeft een aantrekkelijke binnenafwerking van continu gegoten acryl, vervaardigd 

door het gerenommeerde bedrijf Aristech Acrylics. Dit is beter dan de oppervlakken van 'zacht plastic' uit Ethelyeen. 

Het harde, niet-poreuze oppervlak is bestand tegen vlekken, vervaging, krassen en chemische stoffen. Met het 

uiterlijk van graniet, parel of metallic, biedt de extreem robuuste en duurzame afwerking schoonheid en ontspanning.

Ontdek de Sunrise kleurcombinaties

Cosmic SwirlSilver White Marble

Mayan Copper Espresso Oyster Opal

Mediterranean Sunset Storm Clouds

Standaard

Panelen Hoeken

Deluxe

*Highwood upgrade 
(niet mogelijk bij Fieldstone)





Inspiration S102

Kenmerken 

• Smart Touch-paneel

• 39 Tweekleurige jets van roestvrij staal

• Tweekleurige luchtinjectiecontrollers

• Air-X Stoel

• LED-verlichte waterval en bekerhouders

• Multi-kleurige LED-veiligheidslamp &  

dekbediening

• LED-buitensfeerverlichting 

• LED-binnenverlichting

• Deluxe watermanagementsysteem (O3/UV)

• Voorzien van extra jet in het filterhuis ter  
voorkoming van vuilafzetting rondom het filter

• Zwarte 13 x 8 cm afgeronde thermische  

Wheatershield cover

• 
• x  

8 cm Conische Thermische Cover

Constructie

• ABS bodem pan

• Gegalvaniseerde SureSteel frame 

• Polysteel omkasting

• GreenGuard Roxul Isolatie

Techniek

• Gebruikersvriendelijke, duurzame touch- 

screen bediening

• Twee 2.2Kw dubbele snelheid jetpompen

• 3Kw verwarmingssysteem

• 75 SQ FT filtratiesysteem

Opties

• Deluxe Acrylkleur Upgrade

• bba2 Bluetooth Audio Systeem*

• Voorverwarmde blower met aromatherapie

• Control My Spa*

• Highwood Upgrade* 

6  

volwassenen

met lounge

201 x 201 

x 91 cm

349 kg
(leeg gewicht)

1.108 

liter

*Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.



Inspiration S103

Kenmerken 

• Smart Touch-paneel

• 51 Tweekleurige jets van roestvrij staal

• Tweekleurige luchtinjectiecontrollers

• Air-X Stoel

• LED-verlichte waterval en bekerhouders

• Multi-kleurige LED-veiligheidslamp &  

dekbediening

• LED-buitensfeerverlichting 

• LED-binnenverlichting

• Deluxe watermanagementsysteem (O3/UV)

• Voorzien van extra jet in het filterhuis ter  
voorkoming van vuilafzetting rondom het filter

• Zwarte 13 x 8 cm afgeronde thermische  

Wheatershield covernische Thermische 
Cover 
 

Constructie

• ABS bodem pan

• Gegalvaniseerde SureSteel frame 

• Polysteel omkasting

• GreenGuard Roxul Isolatie

Techniek

• Gebruikersvriendelijke, duurzame touch- 

screen bediening

• Twee 2.2Kw dubbele snelheid jetpompen

• 3Kw verwarmingssysteem

• 75 SQ FT filtratiesysteem

Opties

• Deluxe Acrylkleur Upgrade

• bba2 Bluetooth Audio Systeem*

• Voorverwarmde blower met aromatherapie

• Control My Spa*

• Highwood Upgrade* 

218 x 218 

x 91 cm

425 kg
(leeg gewicht)

1.231 

liter

6  

volwassenen

met lounge

*Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.



Inspiration S104

Kenmerken 

• Smart Touch-paneel

• 54 Tweekleurige jets van roestvrij staal

• Tweekleurige luchtinjectiecontrollers

• Air-X Stoel

• LED-verlichte waterval en bekerhouders

• Multi-kleurige LED-veiligheidslamp &  

dekbediening

• LED-buitensfeerverlichting 

• LED-binnenverlichting 

• Deluxe watermanagementsysteem (O3/UV)

• Voorzien van extra jet in het filterhuis ter  
voorkoming van vuilafzetting rondom het filter

• Zwarte 13 x 8 cm afgeronde thermische  

Wheatershield cover 

 

 

Constructie

• ABS bodem pan

• Gegalvaniseerde SureSteel frame 

• Polysteel omkasting

• GreenGuard Roxul Isolatie

Techniek

• Gebruikersvriendelijke, duurzame touch- 

screen bediening

• Twee 2.2Kw dubbele snelheid jetpompen

• 3Kw verwarmingssysteem

• 75 SQ FT filtratiesysteem

Opties

• Deluxe Acrylkleur Upgrade

• bba2 Bluetooth Audio Systeem*

• Voorverwarmde blower met aromatherapie

• Control My Spa*

• Highwood Upgrade* 

 
 

7  

volwassenen
218 x 218 

x 91 cm

425 kg
(leeg gewicht)

1.280 

liter

*Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.



Inspiration S105

Kenmerken 

• Smart Touch-paneel

• 55 Tweekleurige jets van roestvrij staal

• Tweekleurige luchtinjectiecontrollers

• Air-X Stoel

• LED-verlichte waterval en bekerhouders

• Multi-kleurige LED-veiligheidslamp &  

dekbediening

• LED-buitensfeerverlichting 

• LED-binnenverlichting

• Deluxe watermanagementsysteem (O3/UV)

• Voorzien van extra jet in het filterhuis ter  
voorkoming van vuilafzetting rondom het filter

• Zwarte 13 x 8 cm afgeronde thermische  

Wheatershield cover13 x 
• 
• 8 cm Conische Thermische Cov 

Constructie

• ABS bodem pan

• Gegalvaniseerde SureSteel frame 

• Polysteel omkasting

• GreenGuard Roxul Isolatie

Techniek

• Gebruikersvriendelijke, duurzame touch- 

screen bediening

• Twee 2.2Kw dubbele snelheid jetpompen

• 3Kw verwarmingssysteem

• 75 SQ FT filtratiesysteem

Opties

• Deluxe Acrylkleur Upgrade

• bba2 Bluetooth Audio Systeem*

• Voorverwarmde blower met aromatherapie

• Control My Spa*

• Highwood Upgrade*   

239 x 239  

x 91 cm

492 kg
(leeg gewicht)

1.470 

liter

6  

volwassenen

met lounge

*Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.



Inspiration S106

Kenmerken 

• Smart Touch-paneel

• 56 Tweekleurige jets van roestvrij staal

• Tweekleurige luchtinjectiecontrollers

• Air-X Stoel

• LED-verlichte waterval en bekerhouders

• Multi-kleurige LED-veiligheidslamp &  

dekbediening

• LED-buitensfeerverlichting 

• LED-binnenverlichting

• Deluxe watermanagementsysteem (O3/UV)

• Voorzien van extra jet in het filterhuis ter  
voorkoming van vuilafzetting rondom het filter

• Zwarte 13 x 8 cm afgeronde thermische  

Wheatershield cover

• 
• 13 x 8 cm Conise Thermische 
• Cover

Constructie

• ABS bodem pan

• Gegalvaniseerde SureSteel frame 

• Polysteel omkasting

• GreenGuard Roxul Isolatie

Techniek

• Gebruikersvriendelijke, duurzame touch- 

screen bediening

• Twee 2.2Kw dubbele snelheid jetpompen

• 3Kw verwarmingssysteem

• 75 SQ FT filtratiesysteem

Opties

• Deluxe Acrylkleur Upgrade

• bba2 Bluetooth Audio Systeem*

• Voorverwarmde blower met aromatherapie

• Control My Spa*

• Highwood Upgrade*  

239 x 239  

x 91 cm

492 kg
(leeg gewicht)

1.590 

liter

7  

volwassenen

*Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.



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

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren 
en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten en/of drukfouten.


