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Nastrój

Komfort Inteligencja

Dimension One Spas

Po raz kolejny 
innowacja rzuciła 
wyzwanie stylistyce, 
wznosząc się na 
wyżyny jakości.
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Inteligencja

Seria Bay Seria Reflections

W czasie 30 lat swojej działalności, Dimension One Spas 
rozszyfrowała i nauczyła się wykorzystywać lecznicze właś-
ciwości wody, by poprawiać kondycję i samopoczucie użyt-
kowników na całym świecie. Każda z produkowanych wanien 
to wysublimowana kompozycja nauki, technologii i sztuki 
- odświeża umysł, odpręża ciało i koi duszę.
 
Żaden inny producent nie nadąża za innowacjami wdrażany-
mi przez D1.
 
Firma jest w posiadaniu ponad 30 patentów, co daje znaczącą 
przewagę nad konkurencją i owocuje laurami w wielu konkur-
sach. Nasze wanny spa i sprzęt do treningów wodnych sprzeda-
wane są przez ponad 450 przedstawicieli w 35 krajach.

Historia Dimension One

3

Katalog DIMENSION ONE SPAS 02.in3   3 2007-07-16   09:38:29



Nastrój 
Samopoczucie to kwintesencja do-
znań. Dzięki wysiłkom naszych 
inżynierów, projektantów i technolo-
gów udało się stworzyć wanny, które 
naprawdę potrafią poprawić nastrój. 
Naszym priorytetem i ambicją jest 
zapewnienie dobrego samopoczucia 
w wytwornym otoczeniu.

4
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LINIA ARCHITEKTONICZNA

STYLISTYKA TERRACINA
Imitacja struktury drewna Terracina i wykończenia z kamieni. 
Całość odporna na promienie UV, zarysowania oraz zniszcze-
nia. Wyrafinowana stylistyka odpowiednia dla wymagających 
użytkowników. Sekret leży w nieustannym dążeniu D1, by 
wyposażyć wanny w trwałe i luksusowe detale wzornicze, które 
nie tylko nadają wannom wyrafinowany styl, lecz również nie są 
kłopotliwe w utrzymaniu.

BRZEG SOMMERSET
Do wykończenia wanien tej serii użyto ultraekologicz-
nego materiału stosowanego do produkcji zewnętrz-
nych obudów wanien spa, EnviroTectu. Wanny zostały 
ozdobione trójwymiarowymi aplikacjami o wyróżniają-
cych się barwach, współgrającymi z ogólnym wystrojem 
Twojego prywatnego spa.

KLASYCZNY ENVIROTECT
Jest na tyle wytrzymały i trwały, że praktycznie nie wymaga by o niego dbać.  
W przeciwieństwie do drewna, EnviroTect nie wyblaknie wskutek niesprzyjają-
cej pogody, nie wymaga malowania ani bejcowania. Wystarczy strumień węża 
ogrodowego, by utrzymać czystość przez długi czas.

TERRACINA STONETERRACINA OAK TAN BROWN GRAY

Dimension One dokłada wszelkich starań, by wanny nie tylko zapewniały odprężenie podczas kąpieli, lecz również zadawalały zmysł 
estetyczny. Wanny spa posiadają wyjątkową, unikatową stylistykę, która idealnie współgra z każdym otoczeniem, w którym zechcesz ją 
umieścić, nadając mu luksusowy i wyrafinowany charakter.

5
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Liquid  FX
Zażywanie ciepłych kąpieli nie sprowadza się wyłącznie do samego aktu zanurzania ciała w ciepłej 
wodzie. Zdaniem D1 jest to zaledwie obiecujący początek. Liquid FX dodatkowo wyostrza zmysły i do-
starcza niepowtarzalnych doznań.

LFX – WSPOMAGANIE
NASTROJU
Łagodna gra światła i cienia 
na tafli wody tworzy nastrój 
nieporównywalny do doznań 
w innych wannach spa. 
Wzajemnie dopełniające 
się detale tworzą wyjątkowy 
nastrój kąpieli. Szczególnie  
o zmroku. Oferujemy Ci trzy 
opcjonalne wzory do wyboru.

ZEWNĘTRZNE OŚWIETLENIE  
ARCHLIGHTS
Kolejna nowość w 2007 
roku – wanny spa produko-
wane przez D1 mogą być 
wyposażone w klasyczne  
i bardzo stylowe oświetle-
nie, które nie tylko wytwa-
rza fantastyczne efekty 
świetlne, lecz również 
zapewnia bezpieczeństwo  
w drodze do wanny  
i z powrotem.

FONTANNY LFX
Pokonywanie siły grawitacji w imię sztuki i stylu nigdy nie było łatwiejsze. 
Wybierz jedną z trzech fontann lub wszystkie trzy wedle uznania.

Prezentowany model: Amoré Bay

Prezentowany model: Amoré Bay

SZCZĘŚCIE W ŻYCIU ZACZYNA SIĘ 
OD USPOKOJENIA UMYSŁU –CYCERON
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SYSTEM STEREO IN.TUNE
Advanced In.Tune to system stereo najnowszej generacji. To pierwszy na świecie zewnętrzny system stereo zaprojektowany specjalnie 
do zastosowania w wannach spa. Zanurz się w kompozycji dźwięków In.Tune.

Barwy i dźwięki 
SYSTEM NIECEK
Począwszy od UltraLife®  
z 10-letnią gwarancją, 
skończywszy na połyskliwym Pla-
tinum mieniącym się świetlistym 
blaskiem, D1 Spas dokłada 
wszelkich starań, by tak dobrać 
materiały do produkcji wanien, by 
nie tylko zapewniały spokój ducha  
i umysłu, lecz również 
zachwycały. Ich piękna kolorysty-
ka idealnie współgra z każdym 
stylem oraz strukturą, jak np. 
antypoślizgowa seria Rare Earth. 
Zanurzając się w wannie D1, 
wznieś się na wyżyny luksusu.

ULTRALIFE®

PLATINUM

OPAL

JASPER

OBSIDIAN

SAND

MALIBU

BLUE MIST

Seria
RARE EARTH

Seria
CLASSIC COLORS

Seria
GRANITEX®

Prezentowany model: Nautilus

Prezentowany model: Nautilus

SZCZĘŚCIE W ŻYCIU ZACZYNA SIĘ 
OD USPOKOJENIA UMYSŁU –CYCERON
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Twój komfort to nasz absolutny priorytet. Dlatego właśnie od ponad 
30 lat Dimension One Spas przy produkcji wanien wdraża innowa-
cje, które zapewniają najczulej kojące kąpiele, jakie możesz sobie 
wyobrazić. Nasze wysiłki dały początek nowej gałęzi nauki – hydro-
nomii.

Komfort
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Stworzona i rozpropagowana przez specjalistów i projektantów D1, hydronomia to nauka o przepływie ludzkiej ener-
gii w środowisku wodnym. Wszystkie wanny spa w D1 Spas produkowane są od podstaw według wymogów hydrono-
mii, dzięki czemu kąpiel w nich opisać można jako idealnie harmonijne przeżycie. Hydronomia to o wiele więcej niż 
tylko nafaszerowanie wanny jak największą liczbą dysz. Zgodnie z hydronomią dysze umieszczamy w optymalnym 
miejscu, tak żeby odpowiednio ukierunkowany strumień wody masował odpowiednie partie ciała z określoną siłą. 
Zależy nam na stworzeniu produktu, który będzie harmonizował z Twoim ciałem i stylem życia.

Hydronomia

Prezentowany model: Amoré Bay
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Anatomia Masażu Wodnego

Dynamiczny sekwenser masażu
Wybierz jeden z 6 programów masażu,  
a przemieni on zwykłą kąpiel w niezapo-
mniane doznanie dla całego ciała. Sek-
wenser dostępny wyłącznie w wybranych 
modelach wanien D1 Spas.

System dysz Accent Ring
Idealna harmonia formy i funkcjonalności zgrabnie wbudowana w system dysz Accent Ring. 
Dysze Accent Ring nie tylko cieszą oko. Ich opływowe kształty zostały zaprojektowane tak, 
by użytkownik miał pełną kontrolę nad sterowaniem systemem masażu. Dodatkowo Accent 
Ring posiada wszystkie wymienione funkcje systemu dysz VCR®.

10
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Zagłówek NeckFlex™

Cztery potężne dysze umieszczone są ergonomicznie w wyścieła-
nym pianką zagłówku, by wykonać perfekcyjny masaż. Dla wygody 
NeckFlex™ dostosowuje się do 5 różnych wysokości.

Siedzenie BioForm™

Wygoda użytkownika jest dla nas najistotniej-
sza. Dlatego właśnie D1 Spas zaprojektowała 
solidne siedzenie odpowiednio wyprofilowane 
tak, byś w czasie kąpieli siedział stabilnie, a nie 
dryfował po całej wannie.

System dysz VCR®

Każda z dysz systemu hydromasażu  
w wannach D1 Spas posiada obrotowe 
sterowanie prędkością przepływu  
(ang. Volume Control Rotation). Daje to 
dokładną kontrolę nad intensywnością 
masażu. Mamy wpływ na ilość wody, 
przepływ powietrza i ciśnienie strumienia 
na każdym siedzeniu w wannie spa.

Pompy HydraMax®

Każdy system masażu w wannach D1 Spas 
wspomagany jest silnymi pompami strumienio-
wymi HydraMax®.

Serie Bay oraz Reflections wyposażone są  
w system pomp o mocy 3,6 HP. System masują-
cych dysz wydmuchuje wodę z prędkością do 
690 litrów na minutę, co gwarantuje całkowite 
rozluźnienie mięśni.

Prezentowany model: Lotus Bay
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„Projektujemy nasze wanny spa, by 
dostarczyć rozrywki rodzinom. Pro-
ces tworzenia wanien D1 to dla nas 
prawdziwa przyjemność, prawie tak 
duża, jak dla naszych klientów ko-
rzystanie z nich. I o to właśnie nam 
chodzi - o wykorzystanie naszej 
wiedzy technicznej i praktycznej, 
by dostarczyć rodzinnej rozrywki  
i relaksu.”

 - Bob Hallam, 
Prezes Zarządu, D1 Spas

Pasja
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UltraPure®   
i UltraPure® PLUS

System uzdatniania wody UltraPure® 
opracowany przez D1 Spas pozostaje 
od chwili wprowadzenia na rynek ciągle 
najlepszym systemem ozonowej filtracji 
wody.

We wszystkich wannach D1 Spas  
z UltraPure® system filtracji wody  
pracuje bez wytchnienia, 24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu. W systemie 
UltraPure®, woda znika wewnątrz wanny, 
gdzie rozpoczyna się precyzyjny proces 
jej oczyszczania i uzdatniania. Podwójne 
filtry wychwytują większe zanieczyszcze-
nia. Następnie woda przepływa do komo-
ry ozonowej, gdzie miesza się z ozonem 
niszczącym m.in. bakterie i wirusy  
w czasie naturalnego procesu „spalania”.

W nowym systemie UltraPure® PLUS siła 
oczyszczania została wzmocniona dzięki 
nowej technologii w ozonatorze. Teraz 
właściwości ozonu są wykorzystywane 
jeszcze skuteczniej dzięki bakteriobój-
czemu oddziaływaniu promieniowania 
UV. Po intensywnym procesie oczyszcza-
nia, system UltraPure® PLUS dostarcza 
najczystszą wodę w branży wanien spa. 
Bez wysiłku z Twojej strony.

Jesteśmy zdania, że to w końcu wanna  
jest dla Ciebie, a nie Ty dla wanny.
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System sterowania wanną spa
Gadżety. Cacka. Wynalazki. Jakkolwiek je nazwiesz, są tylko zabawkami, których funkcje rozczarowują, dopóki 
nie nauczysz się ich obsługi. Do tego właśnie służy M•Drive. D1 Spas zaprojektowała pierwszy system sterowania 
spa za pomocą intuicyjnego menu. M•Drive umożliwia prostą obsługę każdej z funkcji spa, by uzyskać maksy-
malne odprężenie i dostosować rodzaj kąpieli do indywidualnych potrzeb. Duże przyciski, pokaźnych rozmiarów 
podświetlany ekran, rozwijany serwis komunikatów oraz domyślne ustawienia menu sprawiają,  
że M•Drive to najprostszy sposób obsługi spa.
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Magnetyczne przełączniki, kontrola przepływu
oraz terapia stymulująca receptory
Nie wszystkie nasze systemy skupione są na funkcjonowaniu wanien spa. Niektóre z nich skupione są na Tobie. Uni-
kalne, magnetyczne przełączniki umieszczone pod wodą umożliwiają sterowanie najważniejszymi funkcjami wanny 
spa bez konieczności stosowania M•Drive.  Ergonomiczny system zaworów sterujących siłą strumienia pozwala 
regulować intensywność masażu. Zapomnij o technice. Pozwól dyszom stymulować receptory na Twoim ciele,  
by ukoić nadwerężone nerwy.

Zawór sterujący 
przepływem wody

Terapia stymulująca 
receptory

Oświetlona linia 
lustra wody

Podwodne przełączniki 
magnetyczne

Prezentowany model: Amoré Bay
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D1 Spas stosuje pełną izolację wykonaną z pianki poliureta-
nowej posiadającej certyfikaty amerykańskiej Agencji Ochrony 
Środowiska (ang. EPA). Każda wanna D1 Spas jest w całości 
izolowana pianką, która chroni wannę przed wpływem czyn-
ników zewnętrznych. Zapewnia to maksymalne zatrzymanie 
ciepła przy najniższych kosztach energii elektrycznej.

100% izolacji piankowej

Zważywszy na rosnące 
ceny energii, nie można 
sobie pozwolić na  
jej marnowanie. Systemy 
uzdatniania wody  
UltraPure® wykorzystują 
energooszczędne pompy 
cyrkulacyjne, o mocy 
zaledwie 98 W. Co waż-
ne, 84 procent energii 
wykorzystywanej przez 
UltraPure® powraca  
do wody w postaci cie-
pła. Ponadto, we wszyst-
kich wannach D1 Spas 
układ dysz i obwodów 
wodnych jest tak inteli-
gentnie zaprojektowany, 
by pompy HydraMax® 
nie traciły mocy i nie 
zużywały zbędnej 
energii. Dzięki temu 
możliwe jest stosowanie 
mniejszych, ale bardzo 
wydajnych pomp i uzy-
skanie osiągów masażu 
jak w przypadku dużych 
pomp.

to rozsądny 
pomysł

Oszczędność 
energii

  Prezentowany model: Californian
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Indywidualny charakter D1
Staramy się, by nowe rzeczy nadawały naszemu domowi i otoczeniu indywidualny charakter. Chce-
my by dodawały życiu smaku i pozwalały zapomnieć o przyziemności. Produkty D1 Spas pomagają  
w tych dążeniach. Poniżej znajdziesz kilka sposobów na to, by zindywidualizować Twój wybór.

Bez wysiłku i niczyjej pomocy możesz podnieść pokrywę 
i umieścić ją za wanną. W ten sposób pokrywa również 
mniej się niszczy. E-Z Lifter jest łatwy w instalacji i pasuje 
do wszystkich modeli wanien D1 Spas.

Podnośnik pokrywy wanny E-Z Lifter

Czysta woda bez szkodliwych substancji chemicznych. 
Wkład umieszcza się na filtrze D1. System Vision® wyko-
rzystuje srebro oraz cynk jako katalizatory, by zniszczyć 
99,6% bakterii. Jeden wkład ma trwałość 6 miesięcy.

System Vision®

Wspomaganie 
nastroju

Detale wspomagające nastrój D1 Spas tworzą kojącą grę świateł i cieni, by zapewnić Ci 
absolutne odprężenie i ukojenie. Wybierz jeden z 4 wzorów: fale, gwiazdy, statek kos-
miczny, rozgwiazda. Prezentowany wzór: rozgwiazda
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Woda ma moce ożywcze. Koi duszę, odświeża umysł i odprę-
ża ciało. Usuwa zmęczenie, dodaje wigoru i rozbudza pasje.

Już nasi przodkowie potrafili wykorzystywać cudowne właści-
wości wody. Tworząc serię Bay zaangażowaliśmy współczes-
ną wiedzę, by wykorzystać je jeszcze skuteczniej i umożliwić  
Ci czerpanie z nich kiedy tylko zapragniesz.

Seria Bay

18
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Amoré Bay
Amoré Bay to preludium prestiżowej kolekcji Bay wprowadzonej na rynek przez Dimensions One Spas.  
By stworzyć tę mistrzowską kompozycję tradycyjnej mądrości i nowoczesnej wiedzy, inżynierowie D1 skorzystali 
z zasad dynamiki cieczy, mających zastosowanie w kosmonautyce. Nie zapomnieli jednak o starożytnej sztuce 
zachowania proporcji i równowagi. Tak powstała luksusowa i hydronomicznie zaprojektowana wanna do gorą-
cych kąpieli, która zagości w Twoim domu lub ogrodzie, by poprawiać Ci samopoczucie. Będziesz zdumiony, jak 
szybko zaskarbi sobie Twoją sympatię. Powitaj nowego członka rodziny.

275 cm x 234 cm x 102 cm
pustej 460 kg
napełnionej 2030 kg
1570 litrów

7
2 leżanki UltraLounge®  
z zagłówkami NeckFlex™,  
1 siedzenie Step-in, 1 wielopo-
ziomowa ławka „barrier-free”, 
oraz terapia symulująca recep-
tory (Tactile Therapy®)

64 Accent Ring 

3 fontanny LFX, strumyk

panel M•Drive, system uzdat-
niania wody UltraPure® PLUS, 
dynamiczny sekwenser masa-
żu, iWatch, 6 przełączników 
magnetycznych, czujnik IR

230V~ 2x16A lub 1x32A; 
400V~ 3x16A

system 5 pomp HydraMax®:
1 pompa 2-prędkościowa 
   3.6/(2.0)*HP, 
2 pompy 1-prędkościowe 
   3.6/(2.0)*HP,
2 wysokoprędkościowe pompy 
   cyrkulacyjne

10 cm – 6 cm (zwężana na 
boki), z zamkami

*Podana wydajność maksymalna/(nominalna)

Wymiary
Masa wanny

Pojemność

Liczba miejsc
Układ

Dysze

 Atrakcje wodne

 Systemy sterujące

Zasilanie elektryczne

Pompy

Pokrywa

ZEN I SZTUKA HYDROTERAPII
19
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ZEN I SZTUKA HYDROTERAPII

Sarena Bay
Sarena Bay to najbardziej luksusowa wanna na świecie do ciepłych kąpieli spa. Wyposażona jest w specjalne kon-
turowe siedziska BioForm™, każde zawierające dynamiczny sekwenser masażu. Trzy pompy HydraMax®  
o potężnej mocy, dysze umiejscowione w strategicznych pozycjach oraz opcjonalny zestaw do ćwiczeń  
HydroSport™ sprawiają, że Sarena Bay to najbardziej wszechstronne urządzenie do hydromasażu wszechczasów. 
Kojąca kompozycja wody i światła rzucanego przez parasolową fontannę stanowi idealne tło dla urokliwego  
i niezapomnianego wieczoru spędzonego w towarzystwie nawet 6 gości.

Prezentowana wanna z zestawem do 
ćwiczeń HydroSport™ Rowing Kit.

234 cm x 305 cm x 102 cm
pustej 560 kg
napełnionej 2450 kg
1890 litrów

7
2 leżanki BioForm®  
z 2 zagłówkami NeckFlex™ 
oraz 2 dynamicznymi sekw-
enserami masażu, 1 siedzenie  
SportZone™, 1 siedzenie  
MaxTherapy®, 2 siedzenia 
masażu tułowia, 1 siedzenie 
Pivot oraz terapia stymulująca 
receptory (Tactile Therapy®)

86 Accent Ring

fontanna parasol

panel M•Drive, system uzdat-
niania wody UltraPure® PLUS, 
2 dynamiczne sekwensery 
masażu, iWatch,  
4 przełączniki magnetyczne, 
czujnik IR

230V~ 2x16A lub 1x32A; 
400V~ 3x16A

system 5 pomp HydraMax®:
1 pompa 2-prędkościowa 
   3.6/(2.0)*HP,
2 pompy 1-prędkościowe 
   3.6/(2.0)*HP,
2 wysokoprędkościowe pompy 
   cyrkulacyjne

10cm - 6cm (zwężana na 
boki), z zamkami

Wymiary
Masa wanny

Pojemność
 Liczba miejsc

Układ

Dysze

Atrakcje wodne
Systemy sterujące

Zasilanie elektryczne

Pompy

Pokrywa
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Lotus Bay
Zainspirowana azjatycką lilią wodną, Lotus Bay słynie ze swojego subtelnego piękna. Delikatny profil zesta-
wiony jest ze spokojnym dźwiękiem szumiącego strumyka oraz ciepłą poświatą wyjątkowego systemu oświet-
leniowego, kojącego umysł, ciało i ducha. Wznieś się na wyższy poziom luksusu korzystając z funkcji takich, 
jak ruchome zagłówki NeckFlex™, dynamiczny sekwenser masażu, terapia dotykowa oraz wyjątkowe podwod-
ne przełączniki, których obsługa nie mogłaby być prostsza. Wanna Lotus Bay oferuje wykwintną równowagę 
stylu i wykonania. Równocześnie może z niej korzystać 6 osób.

233 cm x 233 cm x 102 cm
pustej 500 kg
napełnionej 1920 kg
1420 litrów

6
1 siedzenie BioForm®  
z zagłówkiem NeckFlex™ 
oraz dynamicznym sekwen-
serem masażu, 1 siedzenie 
MaxTherapy® z zagłówkiem 
NeckFlex™, 2 siedzenia  
SportZone™, 1 siedzenie 
Pivot oraz terapia stymulująca 
receptory (Tactile Therapy®)

71 Accent Ring

górski potok,
fontanna fala

panel M•Drive, system 
uzdatniania wody UltraPure® 
PLUS, dynamiczny sekwenser 
masażu, iWatch, 4 przełączni-
ki magnetyczne, czujnik IR

230V~ 2x16A lub 1x32A; 
400V~ 3x16A

system 5 pomp HydraMax®:
1 pompa 2-prędkościowa 
   3.6/(2.0)*HP,
2 pompy 1-prędkościowe 
   3.6/(2.0)*HP,
2 wysokoprędkościowe pompy 
   cyrkulacyjne

10 cm – 6 cm (zwężana na 
boki), z zamkami

Wymiary
Masa wanny

Pojemność

Liczba miejsc
Układ

Dysze

Atrakcje wodne

Systemy sterujące

Zasilanie elektryczne

Pompy

Pokrywa
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ZEN I SZTUKA HYDROTERAPII

Dupree Bay
Wyobraź sobie ekskluzywne miejsce, gdzie wraz z bliską osobą możesz odizolować się od reszty świata. 
Zapomnieć o codziennym stresie. Dupree Bay to najbardziej luksusowa dwusiedziskowa wanna do ciepłych 
kąpieli, jaką kiedykolwiek stworzono. Elegancki wygląd zewnętrzny i oprawa dźwiękowa tworzą urządzenie 
do hydroterapii o niespotykanej mocy i działaniu. Dwa siedzenia BioForm™ zapewniają całościowy masaż od 
stóp do głów, począwszy od ruchomych zagłówków NeckFlex™, skończywszy na szybkoobrotowych dyszach  
u podnóża.

232 cm x 232 cm x 102 cm
pustej 380 kg
napełnionej 1230 kg
850 litrów

2
2 leżanki UltraLounge®  
z 2 zagłówkami NeckFlex™ 
oraz 1 dynamicznym sekwen-
serem masażu, 1 siedzenie 
SportZone™ oraz terapia 
stymulująca receptory  
(Tactile Therapy®) 

46 Accent Ring

górski potok,
fontanna fala

panel M•Drive, system 
uzdatniania wody UltraPure® 
PLUS, dynamiczny sekwenser 
masażu, iWatch, 4 przełączni-
ki magnetyczne, czujnik IR

230V~ 2x16A lub 1x32A; 
400V~ 3x16A

system 4 pomp HydraMax®:
1 pompa 2-prędkościowa 
   3.6/(2.0)*HP,
1 pompa 1-prędkościowa 
   3.6/(2.0)*HP,
2 wysokoprędkościowe pompy                         
   cyrkulacyjne

10 cm – 6 cm (zwężana na 
boki), z zamkami

Wymiary
Masa wanny

Pojemność

Liczba miejsc
Układ

Dysze

Atrakcje wodne

Systemy sterujące

Zasilanie elektryczne

Pompy

Pokrywa
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    Prezentowany model: Amoré Bay
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Od ponad 30 lat D1 Spas wprowadza innowacyjne 
rozwiązania i technologie mające na celu wykorzysta-
nie leczniczej mocy wody, by poprawić Twoją kondy-
cję i samopoczucie.

Wysokiej jakości materiały i wiedza z zakresu hydro-
nomii sprawiają, że w wannach D1 osiągnięcie stanu 
absolutnego odprężenia i relaksu jest naprawdę możli-
we. Sprawdź sam.
 

Seria Reflections 

Prezentowany model: Chairman II

24
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CHAIRMAN II
Nie bez przyczyny Chairman II od kilku lat jest najczęściej kupowanym modelem wanien spa. Sztandarowy model spa  
z serii Reflections wyposażony jest w wiele ekskluzywnych funkcji, takich jak: leżanka UltraLounge® z dynamicznym 
sekwenserem masażu, trzy ruchome zagłówki NeckFlex™, dwie szybkoobrotowe pompy HydraMax® oraz ponad 50 dysz. 
Wyprofilowane, wielopoziomowe siedzenia MaxTherapy™ oraz SportZone™ zapewniają komfortową kąpiel dla 6 osób.

232 cm x 232 cm x 90 cm
pustej 420 kg
napełnionej 1935 kg
1515 litrów

6
1 leżanka UltraLounge®  
z zagłówkiem NeckFlex™  
oraz dynamicznym sekwen-
serem masażu, 1 siedzenie 
MaxTherapy®, 1 siedzenie 
SportZone™, 3 profilowane 
siedzenia hydroterapeuty- 
czne oraz terapia stymulująca 
receptory (Tactile Therapy®)

51 VCR® 

OPCJONALNY Liquid FX wy-
posażony w wysokoprędkoś-
ciową pompę cyrkulacyjną

panel M•Drive, system  
uzdatniania wody  
UltraPure®, dynamiczny sek-
wenser masażu, dodatkowy 
włącznik, czujnik IR

230V~ 1x16A lub 2x16A 
lub 1x32A

system 3 pomp HydraMax®:
2 pompy 1-prędkościowe 
   3.6/(2.0)*HP,
1 wysokoprędkościowa pompa 
   cyrkulacyjna

10 cm – 6 cm (zwężana na 
boki), z zamkami

Wymiary
Masa wanny

Pojemność

Liczba miejsc
Układ

Dysze

Atrakcje wodne

Systemy sterujące

Zasilanie elektryczne

Pompy

Pokrywa

Prezentowany model: Chairman II
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DIPLOMAT

232 cm x 232 cm x 90 cm
pustej 410 kg
napełnionej 1640 kg
1230 litrów

5
1 leżanka UltraLounge®  
z zagłówkiem NeckFlex™,  
1 leżanka BioForm®, 1 siedze-
nie SportZone™, 2 profilowa-
ne siedzenia hydroterapeuty-
czne oraz terapia stymulująca 
receptory (Tactile Therapy®) 

45 VCR® 

OPCJONALNY Liquid FX wy-
posażony w wysokoprędkoś-
ciową pompę cyrkulacyjną

panel M•Drive, system uzdat-
niania wody UltraPure®, do-
datkowy włącznik, czujnik IR

230V~ 1x16A lub 2x16A  
lub 1x32A

system 3 pomp HydraMax®:
2 pompy 1-prędkościowe 
   3.6/(2.0)*HP,
1 wysokoprędkościowa pompa 
   cyrkulacyjna

10 cm – 6 cm (zwężana na 
boki), z zamkami

Wymiary
Masa wanny

Pojemność

Liczba miejsc
Układ

Dysze

Atrakcje wodne

Systemy sterujące

Zasilanie elektryczne

Pompy

Pokrywa

Leżanki BioForm® dla Niej i UltraLounge® dla Niego sprawią, że nie będzie już konfliktów o najlepsze miejsce w wannie. 
Wanna Diplomat pomieścić może 5 osób i wyposażona jest również w siedzenie SportZone™ oraz dwa ruchome zagłówki  
NeckFlex™. Co ją wyróżnia? Terapia stymulująca receptory w kombinacji z 45 dyszami masującymi kluczowe 
dla zdrowia grupy mięśni. Tego nie potrafi żadna inna wanna.

Feng-Shui i najnowsze 
osiągnięcia kosmonautyki 
w służbie relaksu i zdrowia
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CALIFORNIAN
Wyposażona w wielopoziomowe, bezbarierowe siedzenia oraz ulepszoną leżankę BioForm® wanna Californian może 
pomieścić 6 osób. Wznieś się na wyższy poziom luksusu korzystając z dodatkowej opcji Liquid FX, która wzbogaca 
wodne doznania o unikatowy audiowizualny wymiar.

232 cm x 232 cm x 90 cm
pustej 400 kg
napełnionej 1725 kg
1325 litry

6
1 leżanka BioForm®,  
1 profilowane siedzenie hydro-
terapeutyczne z zagłówkiem 
NeckFlex™, wielopoziomowe 
siedzenia hydroterapeuty-
czne „barrier-free” oraz tera-
pia stymulująca receptory  
(Tactile Therapy®) 

39 VCR® 

OPCJONALNY Liquid FX wy-
posażony w wysokoprędkoś-
ciową pompę cyrkulacyjną

panel M•Drive, system uzdat-
niania wody UltraPure®, do-
datkowy włącznik, czujnik IR

230V~ 1x16A lub 2x16A  
lub 1x32A

system 3 pomp HydraMax®:
2 pompy 1-prędkościowe 
   3.6/(2.0)*HP,
1 wysokoprędkościowa pompa 
   cyrkulacyjna

10 cm – 6 cm (zwężana na 
boki), z zamkami

Wymiary
Masa

Pojemność

Liczba miejsc
Układ

Dysze

Atrakcje wodne

Systemy sterujące

Zasilanie elektryczne

Pompy

Pokrywa Prezentowany model z opcjonalnym zestawem LFX
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NAUTILUS

232 cm x 232 cm x 90 cm
pustej 400 kg
napełnionej 1800 kg
1400 litrów

7
1 siedzenie MaxTherapy®  
z zagłówkiem NeckFlex™,  
1 siedzenie SportZone™, wie-
lopoziomowe siedzenia hydro-
terapeutyczne „barrier-free”  
oraz terapia stymulująca re-
ceptory (Tactile Therapy®) 

44 VCR®

OPCJONALNY Liquid FX wy-
posażony w wysokoprędkoś-
ciową pompę cyrkulacyjną

panel M•Drive, system uzdat-
niania wody UltraPure®,  
dodatkowy włącznik, czujnik 
IR

230V~ 1x16A lub 2x16A  
lub 1x32A

system 3 pomp HydraMax®:
2 pompy 1-prędkościowe   
   3.6/(2.0)*HP,
1 wysokoprędkościowa pompa 
   cyrkulacyjna

10 cm – 6 cm (zwężana na 
boki), z zamkami

Wymiary
Masa wanny

Pojemność

Liczba miejsc
Układ

Dysze

Atrakcje wodne

Systemy sterujące

Zasilanie elektryczne

Pompy

Pokrywa

Zrelaksuj się w wodnej przystani mogącej pomieścić 7 osób o różnym wzroście. Wyposażona jest w 2 ruchome zagłówki 
NeckFlex™, siedzenia terapeutyczne BioForm® dla Niej i dla Niego oraz siedzenie SportZone®. Dzięki tym wszystkim funk-
cjom Nautilus odpręży i rozluźni nawet najbardziej spięte mięśnie.

Feng-Shui i najnowsze 
osiągnięcia kosmonautyki  
w służbie relaksu i zdrowia
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Aurora II to wanna średniej wielkości o największej mocy w swojej klasie. Dwuprędkościowe pompy HydraMax® wyposa-
żone w optymalnie umiejscowiony wachlarz dysz VCR® oraz zagłówek NeckFlex™ oferują najwyższej klasy wykonanie  
i wygodę dla maksimum 5 osób.

211 cm x 211 cm x 90 cm
pustej 360 kg
napełnionej 1500 kg
1140 litrów

5
1 leżanka BioForm®, 1 profilo-
wane siedzenie hydroterapeu-
tyczne z zagłówkiem  
NeckFlex™ Jet , wielopoziomo-
we siedzenia hydroterapeu-
tyczne „barrier-free”  
oraz terapia stymulująca re-
ceptory (Tactile Therapy®)

30 VCR®

OPCJONALNY Liquid FX wy-
posażony w wysokoprędkoś-
ciową pompę cyrkulacyjną

panel M•Drive, system uzdat-
niania wody UltraPure®,  
dodatkowy włącznik, czujnik 
IR

230V~ 1x16A lub 2x16A  
lub 1x32A

system 3 pomp HydraMax®:
2 pompy 1-prędkościowe 
   3.6/(2.0)*HP,
1 wysokoprędkościowa pompa 
   cyrkulacyjna

10 cm – 6 cm (zwężana na 
boki), z zamkami

Wymiary
Masa wanny

Pojemność

Liczba miejsc
Układ

Dysze

Atrakcje wodne

 Systemy sterujące

Zasilanie elektryczne

Pompy

Pokrywa

AURORA II
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SEVILLETRIAD II
Feng-Shui i najnowsze 
osiągnięcia kosmonautyki  
w służbie relaksu i zdrowia

Wanny D1 Spas na str. 30 - 31 
są pokazane w innej skali niż 
na poprzednich stronach.

Triad II to idealna wanna dla tych, którzy potrzebują pro-
fesjonalnego masażu i wanny o niewielkich rozmiarach. 
Ułóż się na superwygodnej leżance UltraLounge®, która 
rozpieści Cię dopasowanym do Twych potrzeb masażem 
od stóp do głów.

Seville oferuje leżankę BioForm® oraz siedzenia dla mak-
simum 5 osób. Jednocześnie wymiary wanny są na tyle 
kompaktowe, by zmieściła się w każdym pomieszczeniu.

213 cm x 198 cm x 76 cm
pustej 300 kg, napełnionej 1290 kg
990 litrów
5
1 leżanka BioForm® z zagłówkiem NeckFlex™,  
1 siedzenie Pivot, 3 profilowane siedzenia  
hydroterapeutyczne

43 VCR®

panel M•Drive, system uzdatniania wody  
UltraPure®, czujnik IR

230V~ 1x16A lub 2x16A lub 1x32A

system 2 pomp HydraMax®:
1 pompa 1-prędkościowa 3.6/(2.0)*HP,
1 wysokoprędkościowa pompa cyrkulacyjna

10 cm – 6 cm (zwężana na boki), z zamkami

Wymiary
Masa wanny

Pojemność
Liczba miejsc

Układ

Dysze

Systemy 
sterujące

Zasilanie 
elektryczne

Pompy

Pokrywa

212 cm x 169 cm x 77 cm
pustej 290 kg, napełnionej 1050 kg
760 litrów
3
1 leżanka UltraLounge® z zagłówkiem 
NeckFlex™ oraz dynamicznym sekwenserem 
masażu, 2 siedzenia hydroterapeutyczne 
oraz terapia stymulująca receptory (Tactile 
Therapy®)

25 VCR®

panel M•Drive, system uzdatniania wody 
UltraPure®, dynamiczny sekwenser masażu, 
czujnik IR

230V~ 1x16A lub 2x16A lub 1x32A

system 2 pomp HydraMax®:
1 pompa 1-prędkościowa 3.6/(2.0)*HP,
1 wysokoprędkościowa pompa cyrkulacyjna

10 cm – 6 cm (zwężana na boki), z zamkami

Wymiary
Masa wanny

Pojemność
Liczba miejsc

Układ

Dysze

Systemy 
sterujące

Zasilanie 
elektryczne

Pompy

Pokrywa30
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SEVILLE ARENA
Seville oferuje leżankę BioForm® oraz siedzenia dla mak-
simum 5 osób. Jednocześnie wymiary wanny są na tyle 
kompaktowe, by zmieściła się w każdym pomieszczeniu.

Zapewnia niezapomnianą kąpiel dla maksimum 7 osób. Ma opły-
wowe siedzenia, elementy dekoracyjne z płytek ceramicznych,  
a ponadto wyposażono ją w obszerny brodzik na stopy oraz praw-
dziwy wodny gejzer.

średnica 221 cm x 91 cm
pustej 255 kg, napełnionej 1540 kg
1285 litrów
7
wielopoziomowe siedzenia hydroterapeutyczne 
„barrier-free” 

16 VCR®

programowalny panel sterowania „Scrolling 
Message Center”, system uzdatniania wody 
CrystalZone®, czujnik IR

230V~ 1x16A lub 2x16A lub 1x32A

system 2 pomp HydraMax®:
1 pompa 1-prędkościowa 3.6/(2.0)*HP,
1 wysokoprędkościowa pompa cyrkulacyjna

10 cm – 6 cm (zwężana na boki), z zamkami

Wymiary
Masa wanny

Pojemność
Liczba miejsc

Układ

Dysze

Systemy 
sterujące

Zasilanie 
elektryczne

Pompy

Pokrywa 31
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Twój Autoryzowany Dealer wanien D1 Spas:

www.d1.com

D1 Spas nieustannie udoskonala swoje produkty, dlatego firmy D1 Spas i KFD Sp. z o.o. za-
strzegają sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, technicznych, materiałowych, 
parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń bez wcześniejszego 
powiadomienia klientów. W niektórych krajach mogą występować różnice w komplementacji 
i parametrach technicznych urządzeń. Informacje o urządzeniach dostępnych w Polsce i ich 
parametrach uzyskasz u Autoryzowanych Dealerów D1 Spas. Parametry techniczne urządzeń 
były aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mogą one ulegać zmianom w wyniku 
wprowadzania nowych rozwiązań. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są 
poglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy 
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie 
Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej 
Ustawy. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia 
następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty  
w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.
Copyright Dimension One Spas / KFD Sp. z o.o. 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ulotkę wydrukowano w Polsce. Wer. D1KFD07072007.

Generalny przedstawiciel D1 Spas w Polsce:

KFD Sp. z o.o.
tel. +48 (0) 22 774 11 22  
fax +48 (0) 22 774 17 11
e-mail d1@spa.pl, www.spa.pl
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