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Kim jesteœmy:
Firma Dimension One Spas® została założona 
przez Boba Hallama w roku 1977 i w ciągu  
30 lat stała się jednym z wiodących 
światowych producentów wanien spa do 
hydromasażu i systemów fitnessu wodnego. 
W swoim pierwotnym kształcie, firma 
funkcjonowała jako sieć sklepów detalicznych, 
sprzedających wanny spa. Ponieważ jednak 
zamówienia, które Bob Hallam i jego żona 
Linda, otrzymywali od klientów detalicznych, 
nie były realizowane na czas przez 
producentów, postanowili sami produkować 
wanny.

W ciągu 10 lat, firma stała się jednym  
z kluczowych graczy w branży produkcji 
wanien spa, co spowodowało konieczność 
budowy nowoczesnej fabryki o powierzchni 
około 12 500 m2 oraz siedziby korporacji. 
Produkty D1 wyróżniają się innowacyjnością, 
designem, a także unikalnym charakterem  
na tle całej branży wanien spa.

Produkty Dimension One® są sprzedawane  
na całym świecie. W roku 2007 firma  
otrzymała Srebrny Medal Shingo jako pierwszy 
i jedyny na świecie producent wanien spa  
do hydromasażu, odznaczony tym prestiżowym 
wyróżnieniem. Od roku 2006, czyli od chwili 
powstania rankingu produktów, prowadzonego 
przez przewodnik Spasearch Buyer Guide, 
wanny D1 są pozycjonowane najwyżej  
w branży.
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Ludzie są istotami społecznymi. Do dobrego 
funkcjonowania, potrzebują otwartych relacji  
z innymi. Więzi obejmują rodzinę, przyjaciół, 
inne osoby ważne w życiu jednostki, 
społeczeństwo, a wreszcie, całą ludzkość.

Korzystanie z wanny spa do hydromasażu 
zachęca do wspólnej “zabawy”.

Więzi rodzinne

Miliony rodzin przekonały się już,  
że wspaniałym sposobem rozwijania 
pozytywnych więzi pomiędzy rodzicami  
i dziećmi jest wspólne korzystanie z wanny 
spa do hydromasażu!

Dla wielu rodzin, choć tego wcześniej  
nie zaplanowały ani nie przewidziały, wanna 
spa stała się rodzinnym miejscem, gdzie 
można wspólnie spędzać czas, zamiast 
godzinami przesiadywać w oddzielnych 
pokojach, oglądać telewizję, izolować się 

we własnym świecie ze słuchawkami na uszach 
czy buszować w Internecie, bez jakichkolwiek 
bezpośrednich kontaktów.

Dla tych rodzin, wanna spa do hydromasażu 
stała się miejscem spotkań, kojarzącym się  
z przyjemnością i relaksem, miejscem rozmów  
i wzmacniania rodzinnych więzi.

Wzmacnianie przyjaźni

Zaproście do wspólnej kąpieli przyjaciół i bliskich 
znajomych. To znakomita rozrywka podczas 
kameralnych imprez i spotkań towarzyskich!

Wasi goście będą zachwyceni! Chętnie zanurzą 
się w ciepłej wodzie, delektując się spokojem. 
Wystarczy rozpalić grill i cieszyć się atmosferą 
doskonałego bankietu.

Odkryj na nowo zapomnianą sztukę konwersacji 
i odbuduj więzi z ludźmi, którzy tak wiele  
dla Ciebie znaczą.

Ciesz się życiem: baw się
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Miliony użytkowników wanien spa z całego świata 
mogą zaświadczyć o korzyściach płynących  
z ich codziennego używania.

Hydromasaż a zapalenie stawów

Kąpiele w ciepłej lub gorącej wodzie mogą 
zdziałać cuda w przypadku osób cierpiących 
na dolegliwości stawowe. Według Fundacji 
Zapalenia Stawów, w roku 2005, w Stanach 
Zjednoczonych liczba cierpiących na dolegliwości 
stawowe wynosiła ponad 46 milionów. Gorąca 
kąpiel to bezpieczny, idealny środek łagodzący 
ból i sztywność stawów. Dlatego też Fundacja 
Zapalenia Stawów opracowała Program Wodny, 
którego stosowanie przynosi ulgę zesztywniałym 
stawom, pozwala je rozruszać i zachować 
sprawność mięśni.

Hydromasaż to lepszy sen

Problem ze snem? Jest na to recepta: ćwiczenia 
plus ciepła woda! Odpowiednia ilość snu ma 
kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia  
i samopoczucia. Tymczasem miliony ludzi mają 
problemy z zasypianiem,  nie wysypiają się,  
albo też cierpią z powodu innych zaburzeń snu.

Badania przeprowadzone przez Amerykańską 
Fundację Snu (NSF) wskazują, że 60 procent 
osób dorosłych ma problemy ze snem, 
przynajmniej kilka razy w tygodniu. Według 
innych badań, kąpiel w gorącej wodzie przed 
położeniem się do łóżka ułatwia przejście  
w fazę głębszego snu. Badacze są zdania,  

że może to mieć związek ze zmianą temperatury 
– fakt, że temperatura ciała spada z chwilą 
opuszczenia wanny, może być dla organizmu 
sygnałem, że nadeszła pora na sen.

Hydromasaż łagodzi bóle kręgosłupa

Dla osób, które cierpią na bóle kręgosłupa,  
nie ma nic lepszego, niż masaż ciepłą wodą. 
Według Amerykańskiego Kolegium Medycyny 
Sportowej, ACSM, 60 do 80 procent populacji 
Ameryki Północnej zaczyna prędzej czy później 
odczuwać bóle kręgosłupa lub skutki urazów,  
a jedna na pięć osób cierpi z powodu przewlekłego 
bólu kręgosłupa trwającego ponad sześć miesięcy. 
Badania opublikowane niedawno w czasopiśmie 
Journal of Rheumatology poświęcono skuteczności 
gorących kąpieli jako środka leczniczego, 
łagodzącego ból kręgosłupa. Grupa kontrolna 
otrzymywała wyłącznie środki farmakologiczne 
łagodzące dolegliwości bólowe, podczas gdy grupa 
badana stosowała te same środki w połączeniu 
z terapią w postaci gorących kąpieli. Po trzech 
tygodniach regularnych sesji hydroterapeutycznych, 
w grupie badanej wykazano bardziej znaczącą 
poprawę zdrowia (mierzoną czasem trwania bólu, 
jego intensywnością i elastycznością kręgosłupa)  
w porównaniu z grupą, która stosowała wyłącznie 
leki farmakologiczne.

Po sześciu miesiącach, w grupie leczonej przy 
pomocy hydroterapii odnotowano znaczącą 
poprawę, co pozwoliło ograniczyć stosowanie 
leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych.

Ciesz się życiem: dbaj o zdrowie
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W wyniku kąpieli  jesteśmy więc zrelaksowani 
fizycznie, psychicznie i emocjonalnie. Efekt ten 
pozwala również złagodzić ból mięśni dzięki 
ich rozluźnieniu i stymulacji wydalania kwasu 
mlekowego oraz innych produktów przemiany 
materii.

Dodatkowo, efekt rozgrzania poprawia krążenie 
krwi, która dostarcza wszystkim komórkom 
więcej tlenu. Dlatego organizm jest w stanie 
skuteczniej pozbywać się dwutlenku węgla; 
wzmacnia się również układ odpornościowy, 
który zaczyna bardziej intensywnie wytwarzać 
przeciwciała.

Pomyśl o tym: pierwsze miesiące życia 
spędzamy w wodzie... w ciepłym, wodnym 
środowisku łona matki. To prawda, że składamy 
się głównie z wody, a nasze ciała są do niej 
dostrojone w sposób naturalny!

Prawdopodobnie także dlatego ciepła kąpiel 
działa na nas tak relaksująco!

Ciesz się życiem: zrelaksuj się

Kąpiele w wannach spa do hydromasażu 
to współczesny odpowiednik starożytnych 
łaźni greckich i rzymskich oraz sanatoryjnych 
basenów do fizjoterapii. Już starożytni wiedzieli, 
że to niezawodne lekarstwo na stres.

Jeśli szukasz naturalnej, ekonomicznej metody 
na relaks po stresującym dniu, po prostu 
zanurz się w gorącej wodzie (temperaturę 
masz pod kontrolą) i poddaj się łagodnemu 
masażowi strumieni wodnych (sterujesz także 
ich natężeniem).

Nie jest żadną tajemnicą, że wielu ludzi 
na całym świecie cierpi dziś na rozmaite 
schorzenia wywołane przez stres, takie,  
jak napady lęku czy bezsenność.

Wyporność Twojego ciała podczas kąpieli 
sprawia, że jego waga jest zredukowana 
niemal o 90%, co pozwala uwolnić napięcie 
stawów i mięśni, dając mu uspokajające 
poczucie nieważkości.

Masaż przy pomocy strumieni wodnych polega 
na mieszaniu gorącej wody z bąbelkami 
powietrza – mieszanina ta przepływa z dużą 
szybkością przez dysze do hydromasażu. 
Te „energetyzowane” strumienie wody 
pozwalają rozluźnić napięte mięśnie i stymulują 
wydzielanie endorfin, naturalnych środków 
przeciwbólowych wytwarzanych przez ludzki 
organizm, które sprawiają, że ból i napięcie 
znikają bez śladu.
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System dysz w zagłówku NeckFlex™

Specjalny układ systemu dysz NeckFlex™ zapewnia precyzyjny 
hydromasaż. System składa się z czterech wydajnych dysz 
o mocy regulowanej przez użytkownika, rozmieszczonych 
ergonomicznie w wyściełanym pianką zagłówku. Wysokość 
zagłówka także można dostosować do potrzeb użytkownika 
– mamy do wyboru pięć różnych ustawień, które pozwalają 
uzyskać idealne położenie.



Innowacyjność produktów D1 nie ma sobie 
równych w branży. Żadna inna firma nie oferuje 
takiego bogactwa wyposażenia i korzyści, jak 
D1. Oto dowód:

Siedzenie BioForm™

Jaka jest najważniejsza cecha wanny  
do hydromasażu? Twój komfort! Z tą właśnie 
myślą, zespół projektowy Dimension One 
Spas, specjalizujący się w biomechanice, 
zastosował zasady hydronomii, aby 
zaprojektować wyprofilowane siedzenie, które 
w czasie kąpieli pozwoli Ci siedzieć wygodnie 
i stabilnie, zamiast „dryfować” bezwładnie 
wewnątrz wanny.

UltraLounge®

D1 wykorzystuje 
moc strumieni 
wodnych. 
UltraLounge®, 
to leżanka, która 
zapewni Ci masaż 
od stóp do głów. 
Zmęczenie i troski znikną dzięki wspaniałej 
hydroterapii całego ciała.

Dynamiczny sekwencer masażu

Dzięki dynamicznemu 
sekwencerowi masażu, 
użytkownik może 
wybrać jedną z sześciu 
zaprogramowanych 
sekwencji masażu, które 
zamienią zwykłą kąpiel  
w niezwykłe doznanie terapeutyczne.

Terapia stymulująca receptory

W terapii stymulującej receptory wykorzystano 
działanie różnej wielkości wypustek terapeutycz-
nych, które zostały pogrupowane w kluczowych 
dla akupresury punktach ramion, rąk, nadgarst-
ków i stóp. Wystające wypustki stymulują okre-
ślone miejsca w tych obszarach, poprzez masaż 
w technice akupresury.

Dysze do masażu 

Dysze do masażu D1 to połączenie systemu 
sterowania przyjaznego dla użytkownika 
i niezrównanej stylistyki. Ich opływowe 
kształty zaprojektowano w taki sposób, aby 
użytkownik miał pełną kontrolę nad systemem 
masażu. Zapomnij więc na zawsze o śliskich 
podwodnych dyszach i korzystaj z wygodnego  
i prostego systemu sterowania.

Innowacje: w wodzie
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Liquid FX™

LFX to gra świateł i cieni. Kąpiel może być 
wspaniałym pokazem iluminacji i dźwięku 
dzięki podświetlanym fontannom, które 
pokonują siłę grawitacji. Unikalne fontanny 
wodne LFX to połączenie sztuki i stylu, 
które tworzą wspaniały nastrój i działają 
na wyobraźnię.



Wanna do hydromasażu zapewnia miłe 
doznania w kąpieli. Poniżej znajdziesz 
pobieżny przegląd przełomowych innowacji 
D1, które sprawiają, że nasze wanny 
dostarczają użytkownikom wyjątkowych  
i niezapomnianych przeżyć 
w otoczeniu własnego ogrodu.

Opływowy kształt

W roku 2002 nie tylko odrzuciliśmy szablony 
– my je zmiażdżyliśmy! Przedstawiliśmy 
światu pierwszą wannę spa do hydromasażu 
o naturalnym, opływowym kształcie... 
dostosowaną do oczekiwań naszych 
najbardziej wymagających klientów. Te cacka, 
należące do naszej kolekcji Bay, zostały 
zaprojektowane z myślą  o najwspanial-
szych ogrodach. W branży wanien spa 
nie znajdziesz bardziej wyrafinowanego 
połączenia stylu i funkcjonalności.

Linia architektoniczna

Dimension One dostarcza wanny, 
w których możesz się 
zrelaksować, czerpiąc 
zarazem przyjemność 
z patrzenia na nie! 
Nasze wanny pasują 
zarówno do zwykłego 
ogródka jak i do rajskiego ogrodu Twoich 
marzeń dzięki temu, co D1 nazywa Linią 
Architektoniczną – ekskluzywnej estetyce.

D1 oferuje szereg obudów wanien do wyboru. 
Opcja Sommerset™ to artystyczne ozdobne 
aplikacje. Opcja Terracina™ (czyli „ziemska”) 
imituje strukturę drewna lub kamienia. Każda 
obudowa dostępna jest w trzech kolorach, 
dzięki czemu obudowy pasują do wystroju 
każdego ogrodu.

Oferujemy także piękne obudowy Envirotect 
z materiałów recyklingowych, również w trzech 
odcieniach. Zarówno obudowy Sommerset, 
Terracina, jak i Envirotect są wykonane 
z niezwykle trwałego i odpornego na działanie 
czynników atmosferycznych materiału, który 
pozwala im zachować urodę przez długie 
lata, bez nakładania powłok wodoodpornych, 
ochronnych, ani też innej konserwacji. 
Wystarczy je po prostu od czasu  
do czasu opłukać wodą.

System Standout Stereo

Mówi się, że muzyka 
łagodzi obyczaje. Także 
koi umysł i ciało. Dzięki 
systemowi stereo, 
przystosowanemu 
do użytku na zewnątrz 
i wyposażonemu w odtwarzacz CD, dodatkowe 
wejścia i znakomite głośniki, bez trudu 
stworzysz odpowiedni nastrój do kąpieli.

System stereo Poly Planar® jest instalowany 
opcjonalnie w fabryce D1 w wannach spa 
należących do kolekcji Bay i Reflections.

Innowacje: w ogrodzie
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M•Drive™

Gadżety. Cacka. Wynalazki. Jakkolwiek je nazwiesz, są tylko 
zbędnymi 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 hydromasażu, by uzyskać maksymalne 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 wanny spa  
z hydromasażem.



No dobrze. Doskonale się w niej czujesz. 
Wspaniale wygląda. Ale czy trudno ją 
obsługiwać? Czy jest uciążliwa w utrzymaniu? 
Na pewno nie D1!

UltraPure® PLUS 

System uzdatniania wody UltraPure®, 
opracowany przez D1 Spas w roku 1996,  
to pierwszy system ozonowej filtracji wody,  
jaki pojawił się na rynku urządzeń do 
hydromasażu. To także pierwszy na świecie 
certyfikowany system, który ozonuje wodę  
w czasie, gdy użytkownicy zażywają kąpieli!
W systemie UltraPure®, woda znika wewnątrz 
wanny, gdzie rozpoczyna się dokładny proces 
jej oczyszczania i uzdatniania. Podwójne 
filtry wychwytują większe zanieczyszczenia. 
Następnie woda przepływa do komory 
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 
zastosowaniu nowej technologii łączonej 
– ozonowania (opatentowany proces D1) 
oraz bakteriobójczego działania promieni 
UV (system uzdatniania łączący obydwa 
rozwiązania został już zgłoszony przez 
D1 w urzędzie patentowym). Dzięki temu, 
zredukowaliśmy do minimum zużycie środków 
chemicznych oraz koszty filtrowania wody.

Ogranicz wydatki na oczyszczanie wody. 
Zapewnij sobie kryształowo czystą i bezpieczną 
kąpiel. UltraPure® PLUS™ to standardowy 
element wyposażenia wanien z kolekcji Bay 
firmy D1.

UltraLife®

Ponieważ powierzchnia 
niecki jest najbardziej 
wyeksponowaną 
i najczęściej dotykaną 
częścią wanny, powinna 
być najbardziej trwała, 
a także przyjemna
w dotyku. Unikalny materiał UltraLife®, 
stosowany do produkcji wanien D1, zaspokaja 
te wymagania w pełni! Niecki wykonane 
z tego materiału są objęte 10-letnią gwarancją. 
Wystarczy go dotknąć, by natychmiast nabrać 
ochoty na skok do wanny i pozostanie w niej 
jak najdłużej! Dodatkowo jest też bezpieczny: 
UltraLife® to materiał o właściwościach 
antypoślizgowych przewyższających wszystkie 
inne tworzywa, z których wykonuje się niecki 
wanien spa do hydromasażu na całym świecie.

Podwodne przełączniki magnetyczne

Dla maksymalnej wygody, ekskluzywny system 
podwodnych przełączników magnetycznych 
D1 pozwala sterować bez trudu wszystkimi 
podstawowymi funkcjami hydromasażu! 
Nie musisz wynurzać rąk na powierzchnię 
– pod wodą jest tak ciepło i miło!

Innowacje: intuicyjna obsługa
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Oszczędność energii

Badania przeprowadzone ostatnio przez firmę Arthur 
D. Little wskazują, że przenośne wanny spa do 
hydromasażu zużywają mniej niż 1 procent energii 
konsumowanej w prywatnych domach. Dodatkowo, 
wanny i urządzenia D1 zużywają do 85% mniej energii, 
niż tradycyjne baseny!



Wielu producentów wanien do hydromasażu  
i sprzętu do odnowy biologicznej nie rozumiało 
dotąd, na czym polega strategia „przyjazna 
środowisku”. My już to rozumiemy. 
Oto dowody:

           Materiały powtórnie przetworzone

Firma D1 wprowadziła na rynek Linię 
Architektoniczną obudów Envirotect™  
w roku 2001. Są one wykonane głównie 
z przetworzonych powtórnie kartonów  
po mleku z HDPE, czyli polietylenu wysokiej 
gęstości. Materiał ten jest ekologicznie 
stabilny, nie wydziela szkodliwych oparów  
i zyskał rekomendację Sieci Zdrowej Budowy, 
amerykańskiej organizacji budowanictwa 
ekologicznego i działaczy ochrony środowiska. 
Envirotect to najbardziej przyjazny dla 
środowiska naturalnego materiał do produkcji 
obudów wanien. Jest też odporny na działanie 
czynników atmosferycznych, nie wymaga 
malowania ani bejcowania.

 Oszczędzanie energii

Produkty D1 charakteryzują 
się najlepszą izolacją  
i energooszczędnością  
w branży. W roku 1981, 
D1 Spas jako pierwsza 
firma wprowadziła na rynek 
w pełni izolowane wanny 
zagłębione w podłoże i do użytku naziemnego. 
Wanny są izolowane w 100% przy pomocy 
pianki poliuretanowej – wykorzystywanej przy 
produkcji profesjonalnych chłodziarek. Są także 
wyposażone w pokrywy izolowane pianką 

z precyzyjnie dopasowanymi uszczelkami, 
zapobiegającymi utracie ciepła.

Vision Sanitation Cartridge

Firma D1 opatentowała 10-etapowe systemy 
uzdatniania wody UltraPure® i UltraPure® PLUS™, 
w których wykorzystano ekologiczne technologie 
takie jak: ozonowanie, naświetlanie promieniami 
UV, a także zastosowano filtry i wkłady  
z cynku i srebra. Systemy te pozwalają znacznie 
ograniczyć zużycie środków chemicznych. 
Stężenie chloru jest więc niższe, niż w 
większości miejskich wodociągów! Systemy 
obiegu wody zapewniają także zwrot 84% 
wydatkowanej energii do wody w formie ciepła, 
i łącznie zużywają mniej energii elektrycznej,  
niż żarówka o mocy 100 W! Systemy UltraPure®  
i UltraPure® PLUS™ oczyszczają wodę nieustannie, 
zapewniając jej najwyższy standard czystości.

Wkład Vision®

Wkłady Vision® oferują użytkownikom wanien 
D1 naturalną i skuteczną alternatywę dla 
chemicznych systemów oczyszczania wody. 
W połączeniu z systemami ozonowania, 
wkład ten, w którym wykorzystano srebro jako 
katalizator, zabija 99,96% bakterii. Jeden wkład 
Vision® wystarcza na 6 miesięcy, redukując 
w znacznym stopniu konieczność stosowania 
innych środków chemicznych. Ponadto, 
wkład Vision® nie wytwarza szkodliwych 
produktów ubocznych. Opatentowane systemy 
oczyszczania firm Vision® i D1 zapewniają 
ograniczenie zużycia substancji chemicznych 
do 60% oraz lepszą regulację poziomu pH wody, 
która jest dzięki temu zdrowsza, czystsza 
i bardziej miękka.

Innowacje: środowisko
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Innowacje: konserwacja

D1 Accents

Bez względu na to, czy nasza wanna ma 
trafić do domu, czy do ogrodu, decydując się 
na zakup szukamy dodatkowych akcentów, 
które pozwolą nam doświadczyć prawdziwie 
magicznych doznań. D1 Spas opracowała linię 
akcesoriów, dzięki którym będzie to możliwe. 
Oto kilka akcentów charakterystycznych 
dla naszego nowego stylu.

Podnośnik pokrywy E-Z Lifter

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

Wkład Vision® 

Wkład Vision® to 
naturalna alternatywa dla 
systemów chemicznego 
oczyszczania wody. Wkład 
umieszcza się na filtrze 
D1. System Vision® wykorzystuje srebro oraz 
cynk jako katalizatory, by zniszczyć 99,96% 
bakterii. Jeden wkład wystarcza na 6 miesięcy.

Dla poprawy nastroju

Akcesoria poprawiające nastrój D1 Spas tworzą 
kojącą grę świateł i cieni, by zapewnić Ci 
absolutne odprężenie i ukojenie. Wybierz jeden 
z 4 wzorów: fale, gwiazdy, statek kosmiczny, 
rozgwiazda.
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Innowacje: nauka

Hydronomia

Hydronomia to nauka o przepływie 
ludzkiej energii w środowisku wodnym, 
powołana do życia i rozpropagowana 
przez specjalistów i projektantów D1. 
Wszystkie wanny D1 Spas produkowane 
są zgodnie z wymogami hydronomii. Dzięki 
temu każda kąpiel daje użytkownikowi 
poczucie „idealnego dopasowania”. Chodzi 
nie tylko o rozmieszczenie dysz czy prędkość 
przepływu wody; stworzyliśmy produkt,  
który jest dostosowany do potrzeb Twojego 
ciała, Twojego ogrodu i Twojego życia.

Ergonomia

Yin i Yang; forma i funkcjonalność łączą się 
w harmonijną jedność w nowym systemie 
dysz Accent Ring. Dzięki ekspresji sztuki  
i funkcjonalności powstał system sterowania 
przyjazny dla użytkownika o niezrównanej 
stylistyce. Dysze Accent Ring mają elegancki 
wygląd, zaprojektowano je jednak w taki 

sposób, aby zarazem zapewnić użytkownikowi 
maksymalny komfort sterowania systemem. 
Dodatkowo, dysze Accent Ring zachowały 
pełną funkcjonalność systemu dysz VCR®.

Inteligentne systemy

Nie wszystkie nasze systemy powstały  
po to, aby dbać o nasze wanny. Niektóre  
z nich opracowaliśmy specjalnie po to, 
aby zadbać o Ciebie. Ekskluzywny system 
magnetycznych przełączników pozwala Ci 
sterować podstawowymi funkcjami wanny 
pod wodą. Ergonomiczny system zaworów 
sterujących siłą strumienia pozwala regulować 
intensywność masażu. Łagodny strumień 
wody pozwoli Ci uwolnić się od stresu dzięki 
opatentowanemu przez nas procesowi terapii 
stymulującej receptory.
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Kolekcja Bay
Kolekcja Bay firmy D1 to pierwsza i jedyna w branży 
rodzina wanien spa do hydromasażu o opływowych 
kształtach. Każdą z nich cechuje naturalna forma, 
zmysłowy design; każda jest wyposażona w fontanny, 
system oświetlenia, dzięki czemu możesz zachwycać się 
wspaniałą grą świateł, barw i dźwięków. A wszystko 
po to by dopieścić Twoje ciało, ożywić umysł i ukoić 
duszę. Wanny Bay wyposażone są w system 
UltraPure® PLUS™, który gwarantuje utrzymanie 
najczystszej wody w branży spa.
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Sarena Bay to najbardziej luksusowa wanna spa  
do hydromasażu na świecie. W przeciwieństwie  
do zwykłych, kwadratowych wanien, ożywi Twój ogród 
dzięki opatentowanej, opływowej sylwetce. Dwie leżanki 
UltraLounge®, dla niej i dla niego, każda wyposażona 
w dynamiczny sekwencer masażu, gwarantują Wam 
profesjonalną odnowę biologiczną. Trzy pompy  
o potężnej mocy, 86 dysz rozmieszczonych  
w strategicznych miejscach oraz opcjonalny zestaw  
do ćwiczeń HydroSport™ sprawiają, że Sarena Bay  
to najbardziej wszechstronne urządzenie 
do hydromasażu wszechczasów.

Dzięki parasolowej fontannie, kojąca gra świateł pozwoli  
Ci stworzyć fascynujący, wieczorny spektakl, który  
na zawsze pozostanie w pamięci Twoich gości.

Sarena Bay
Kolekcja Bay

234 cm x 305 cm x 102 cm  

560 kg pustej
2 450 kg pełnej

1 890 litrów

86 dysz Accent Ring

w standardzie

7

Wymiary

Masa wanny

Pojemność

Dysze

LFX

Liczba miejsc

panel M•Drive™, system oczyszczania wody UltraPure® 
PLUS™, 2 dynamiczne sekwencery masażu, iWatch,  
4 przełączniki magnetyczne, czujnik podczerwieni

230 V~, 2 x 16 A lub 1 x 32 A lub 3 x 16 A, zasilanie trój-
fazowe + uziemienie

system 5 pomp:
3 pompy jednoprędkościowe 3,5 KM
2 wysokoprędkościowe pompy cyrkulacyjne

Systemy sterowania

Zasilanie elektryczne

Pompy

2 leżanki BioForm®  
z 2 zagłówkami NeckFlex™ 
oraz 2 dynamicznymi 
sekwencerami masażu,  
1 siedzenie SportZone™,  
1 siedzenie MaxTherapy®, 
2 siedzenia do intensy-
wnego masażu tułowia,  
1 siedzenie Pivot oraz 
terapia stymulująca recep-
tory (Tactile Therapy®)

grub. 10 cm, z zamkami 
zabezpieczającymi przed 
dostępem dzieci

Układ

Pokrywa 
termiczna

2 leżanki BioForm®  
z 2 zagłówkami NeckFlex™ 
oraz 2 dynamicznymi 
sekwencerami masażu,  
1 siedzenie SportZone™,  
1 siedzenie MaxTherapy®, 
2 siedzenia do intensyw-
nego masażu tułowia,  
1 siedzenie Pivot oraz 
terapia stymulująca rece-
ptory (Tactile Therapy®)

grub. 10 cm, z zamkami 
zabezpieczającymi przed 
dostępem dzieci

Układ

Pokrywa 
termiczna
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Amoré Bay to najnowszy model prestiżowej kolekcji Bay. 
By stworzyć tę mistrzowską kompozycję tradycyjnej mą-
drości i nowoczesnej wiedzy, inżynierowie D1 skorzystali  
z zasad dynamiki cieczy, mających zastosowanie  
w kosmonautyce. Nie zapomnieli przy tym o odwiecznych 
zasadach rządzących ideą proporcji i równowagi. 
Dzięki temu zespoleniu magii i wiedzy powstała luksu-
sowa, hydronomicznie zaprojektowana wanna spa do 
hydromasażu, która zamieni Twój ogród w prawdziwy 
raj odnowy biologicznej. Powitaj zatem nowego członka 
rodziny.

Amoré Bay
Kolekcja Bay

234 cm x 275 cm x 102 cm 

460 kg pustej
2 030 kg pełnej

1 570 litrów

62 dysze Accent Ring

w standardzie

7

panel M•Drive™, system oczyszczania wody UltraPure® 
PLUS™, 1 dynamiczny sekwencer masażu, iWatch,  
6 przełączników magnetycznych, czujnik podczerwieni

230 V~, 2 x 16 A lub 1 x 32 A lub 3 x 16 A, zasilanie trój-
fazowe + uziemienie

system 5 pomp:
3 pompy jednoprędkościowe 3,5 KM
2 wysokoprędkościowe pompy cyrkulacyjne

Systemy sterowania

Zasilanie elektryczne

Pompy

2 leżanki BioForm®  
z zagłówkami NeckFlex™, 
1 siedzenie SportZone™, 
wielopoziomowa ławka 
„barier-free” oraz terapia 
stymulująca receptory 
(Tactile Therapy®)

grub. 10 cm, z zamkami 
zabezpieczającymi przed 
dostępem dzieci

Układ

Pokrywa 
termiczna

Wymiary

Masa wanny

Pojemność

Dysze

LFX

Liczba miejsc
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Zainspirowana azjatycką lilią wodną wanna Lotus Bay 
to ucieleśnienie subtelnego piękna. Delikatne krzywizny 
w połączeniu ze spokojnym dźwiękiem szemrzącego 
strumienia i ciepłą poświatą unikalnego systemu 
oświetlenia ukoją Twój umysł, ciało i duszę. Wznieś się 
na wyższy poziom luksusu dzięki takim funkcjom, jak 
regulowane zagłówki NeckFlex™, dynamiczny sekwencer 
masażu, terapia stymulująca receptory oraz unikalne 
podwodne przełączniki, wyjątkowo proste w obsłudze. 
Wanna Lotus Bay to wzorcowy przykład doskonałej 
równowagi pomiędzy stylem i funkcjonalnością. 
Równocześnie może z niej korzystać 6 osób. 

Lotus Bay
Kolekcja Bay

234 cm x 234 cm x 102 cm

500 kg pustej
1 920 kg pełnej

1 420 litrów

71 dysz Accent Ring 

w standardzie

6

panel M•Drive™, system oczyszczania wody UltraPure® PLUS, 
1 dynamiczny sekwencer masażu, iWatch, 4 przełączniki 
magnetyczne, czujnik podczerwieni

230 V~, 2 x 16 A lub 1 x 32 A lub 3 x 16 A, zasilanie trój-
fazowe + uziemienie

system 5 pomp: 3 pompy jednoprędkościowe 3,5 KM
2 wysokoprędkościowe pompy cyrkulacyjne

Systemy sterowania

Zasilanie elektryczne

Pompy

1 siedzenie BioForm® 
z zagłówkiem NeckFlex™ 
i dynamicznym 
sekwencerem masażu,  
1 siedzenie Max-
Therapy® z zagłówkiem 
NeckFlex™, 2 siedzenia 
SportZone™, 1 siedze-
nie Pivot oraz terapia 
stymulująca receptory 
(Tactile Therapy®)

grub. 10 cm, z zamkami 
zabezpieczającymi przed 
dostępem dzieci

Układ

Pokrywa 
termiczna

Wymiary

Masa wanny

Pojemność

Dysze

LFX

Liczba miejsc
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Wyobraź sobie wyjątkowe miejsce, gdzie Ty i bliska Ci 
osoba możecie odciąć się od reszty świata, zapominając 
o codziennych troskach. Dupree Bay to najbardziej 
luksusowa dwuosobowa wanna spa do hydromasażu, 
jaką kiedykolwiek zaprojektowano. Elegancki design 
wraz z oprawą dźwiękową kryją potężne, niezwykle 
funkcjonalne urządzenie do hydroterapii o niespotykanej 
mocy i działaniu. Dwie leżanki UltraLounge® zapewniają 
całościowy masaż od stóp do głów dzięki zestawowi 
akcesoriów, począwszy od regulowanych zagłówków 
NeckFlex™, a skończywszy na szybkoobrotowych dyszach 
VCR® w podnóżku.

Dupree Bay
Kolekcja Bay

234 cm x 234 cm x 102 cm 

380 kg pustej
1 230 kg pełnej

850 litrów

46 dysz Accent Ring

w standardzie

2

panel M•Drive™, system oczyszczania wody UltraPure® 
PLUS™, 1 dynamiczny sekwencer masażu, iWatch,  
4 przełączniki magnetyczne, czujnik podczerwieni

230 V~, 2 x 16 A lub 1 x 32 A lub 3 x 16 A, 
zasilanie trójfazowe + uziemienie

system 5 pomp: 3 pompy jednoprędkościowe 3,5 KM
2 wysokoprędkościowe pompy cyrkulacyjne

Systemy sterowania

Zasilanie elektryczne

Pompy

2 leżanki UltraLounge®  
z systemem NeckFlex™, 
1 dynamiczny sekwencer 
masażu, 1 siedzenie 
SportZone™ oraz terapia 
stymulująca receptory 
(Tactile Therapy®)

grub. 10 cm, z zamkami 
zabezpieczającymi przed 
dostępem dzieci

Układ

Pokrywa 
termiczna

Wymiary

Masa wanny

Pojemność

Dysze

LFX

Liczba miejsc
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Kolekcja Reflections
Zaawansowana technika. Tradycja wysokiej jakości. 
Nauka hydronomii. Kolekcja Reflections to symbol 
sposobu myślenia i wzornictwa, dzięki którym D1 stała 
się liderem w branży urządzeń do hydromasażu.



Chairman
Kolekcja D1 Reflections

234 cm x 234 cm x 91 cm 
420 kg pustej
1 935 kg pełnej
1 515 litrów

6
1 leżanka UltraLounge® z zagłówkiem 
NeckFlex™ oraz dynamicznym 
sekwencerem masażu, 1 siedzenie 
MaxTherapy®, 1 siedzenie SportZone™, 
3 profilowane siedzenia hydrotera-
peutyczne do hydroterapii oraz 
terapia stymulująca receptory (Tactile 
Therapy®)

51 dysz  VCR®

OPCJONALNY Liquid FX wyposażony 
w fontannę z wysokoprędkościową 
pompą cyrkulacyjną oraz zewnętrzne 
oświetlenie

panel M•Drive™, system oczyszcza-
nia wody UltraPure®, dynamiczny 
sekwencer masażu, dodatkowy panel 
sterowania, czujnik podczerwieni

230 V~, 1 x 16 A lub 2 x 16 A  
lub 1 x 32 A

system 3 pomp:
2 pompy jednoprędkościowe 2 KM
1 wysokoprędkościowa pompa cyrku-
lacyjna

grub. 10 cm, z zamkami 
zabezpieczającymi przed dostępem 
dzieci

Wymiary
Masa wanny

Pojemność

Liczba miejsc
Układ

Dysze

LFX

Systemy sterowania

Zasilanie elektryczne

Pompy

Pokrywa termiczna

34

Californian
Kolekcja D1 Reflections

234 cm x 234 cm x 91 cm
400 kg pustej
1 725 kg pełnej
1 325 litrów

6
1 leżanka BioForm®, 1 profilowane 
siedzenie hydroterapeutyczne  
z zagłówkiem NeckFlex™, wielo-
poziomowe siedzenia hydrotera-
peutyczne „barrier-free”  oraz 
terapia stymulująca receptory (Tactile 
Therapy®)

39 dysz VCR® 

OPCJONALNY Liquid FX wyposażony 
w fontannę z wysokoprędkościową 
pompą cyrkulacyjną oraz zewnętrzne 
oświetlenie 

panel M•Drive™, system oczyszczania 
wody UltraPure®, dodatkowy panel 
sterowania, czujnik podczerwieni

230 V~, 1 x 16 A lub 2 x 16 A  
lub 1 x 32 A

system 3 pomp:
2 pompy jednoprędkościowe 2 KM
1 wysokoprędkościowa pompa cyrku-
lacyjna 

grub. 10 cm, z zamkami 
zabezpieczającymi przed dostępem 
dzieci

Wymiary
Masa wanny

Pojemność

Liczba miejsc
Układ

Dysze

LFX

Systemy sterowania

Zasilanie elektryczne

Pompy

Pokrywa termiczna



Diplomat
Kolekcja D1 Reflections

234 cm x 234 cm x 91 cm
410 kg pustej
1 640 kg pełnej
1 230 litrów

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

45 dysz VCR® 

OPCJONALNY Liquid FX wyposażony 
w fontannę z wysokoprędkościową 
pompą cyrkulacyjną oraz zewnętrzne 
oświetlenie

panel M•Drive™, system oczyszczania 
wody UltraPure®, dodatkowy panel 
sterowania, czujnik podczerwieni

230 V~, 1 x 16 A lub 2 x 16 A  
lub 1 x 32 A

system 3 pomp:
2 pompy jednoprędkościowe 2 KM
1 wysokoprędkościowa pompa cyr-
kulacyjna

grub. 10 cm, z zamkami zabezpiecza-
jącymi przed dostępem dzieci

Wymiary
Masa wanny

Pojemność

Liczba miejsc
Układ

Dysze

LFX

Systemy sterowania

Zasilanie elektryczne

Pompy

Pokrywa termiczna

Nautilus
Kolekcja D1 Reflections

234 cm x 234 cm x 91 cm
400 kg pustej
1 800 kg pełnej
1 400 litrów

7
1 siedzenie MaxTherapy®  
z zagłówkiem NeckFlex™,1 siedzenie 
SportZone™, wielopoziomowe siedze-
nia hydroterapeutyczne „barier-free” 
oraz terapia stymulująca receptory 
(Tactile Therapy®)

44 dysze VCR® 

OPCJONALNY Liquid FX wyposażony 
w fontannę z wysokoprędkościową 
pompą cyrkulacyjną oraz zewnętrzne 
oświetlenie

panel M•Drive™ system oczyszczania 
wody UltraPure®, dodatkowy panel 
sterowania, czujnik podczerwieni 

230 V~, 1 x 16 A lub 2 x 16 A  
lub 1 x 32 A

system 3 pomp:
2 pompy jednoprędkościowe 2 KM
1 wysokoprędkościowa pompa cyrku-
lacyjna 

grub. 10 cm, z zamkami zabezpiecza-
jącymi przed dostępem dzieci

Wymiary
Masa wanny

Pojemność

Liczba miejsc
Układ

Dysze

LFX

Systemy sterowania

Zasilanie elektryczne

Pompy

Pokrywa termiczna



36

Nautique

213 cm x 213 cm x 91 cm 

300 kg pustej
1 400 kg pełnej
1 100 litrów

5
1 leżanka UltraLounge®, 1 profilowane 
siedzenie hydroterapeutycznei  
z zagłówkiem NeckFlex™, wielopozio-
mowe siedzenia hydroterapeutyczne 
„barier-free” oraz terapia stymulująca 
receptory (Tactile Therapy®) 

35 dysz Accent Ring

OPCJONALNY Liquid FX wyposażony 
w fontannę z wysokoprędkościową 
pompą cyrkulacyjną oraz zewnętrzne 
oświetlenie

panel M•Drive™, system oczyszczania 
wody UltraPure®, dodatkowy panel 
sterowania, czujnik podczerwieni

230 V~, 1 x 16 A lub 2 x 16 A  
lub 1 x 32 A

system 3 pomp:
2 pompy jednoprędkościowe 2 KM
1 wysokoprędkościowa pompa cyrku-
lacyjna 

grub. 10 cm, z zamkami zabezpiecza-
jącymi przed dostępem dzieci

Wymiary

Masa wanny

Pojemność

Liczba miejsc
Układ

Dysze

LFX

Systemy sterowania

Zasilanie elektryczne

Pompy

Pokrywa termiczna

213 cm x 213 cm x 91 cm

330 kg pustej
1 560 kg pełnej
1 230  litrów

5
4 profilowane siedzenia hydroterapeu-
tyczne z zagłówkami NeckFlex™

43 dysze Accent Ring 

OPCJONALNY Liquid FX wyposażony 
w fontannę z wysokoprędkościową 
pompą cyrkulacyjną oraz zewnętrzne 
oświetlenie

panel M•Drive™, system oczyszczania 
wody UltraPure®, czujnik podczer-
wieni

230 V~, 1 x 16 A lub 2 x 16 A  
lub 1 x 32 A

system 3 pomp:
2 pompy jednoprędkościowe 2 KM
1 wysokoprędkościowa pompa cyrku-
lacyjna 

grub. 10 cm, z zamkami zabezpiecza-
jącymi przed dostępem dzieci

Wymiary

Masa wanny

Pojemność

Liczba miejsc
Układ

Dysze

LFX

Systemy sterowania

Zasilanie elektryczne

Pompy

Pokrywa termiczna

Aurora
Kolekcja D1 Reflections Kolekcja D1 Reflections



Seville
Kolekcja D1 Reflections

Triad
Kolekcja D1 Reflections

Arena
Kolekcja D1 Reflections

213 cm x 169 cm x  76 cm 
290 kg pustej, 1 050 kg pełnej
760 litrów
3
1 leżanka UltraLounge® z zagłówkiem NeckFlex™ oraz dyna-
micznym sekwencerem masażu, 2 siedzenia hydroterapeutycz-
ne oraz terapia stymulująca receptory (Tactile Therapy®)

23 dysze VCR®

niedostępny

panel M•Drive™, system oczyszczania wody UltraPure®, dyna-
miczny sekwencer masażu, czujnik podczerwieni

230 V~, 1 x 16 A lub 2 x 16 A lub 1 x 32 A

system 2 pomp:
1 pompa jednoprędkościowa 2 KM
1 wysokoprędkościowa pompa cyrkulacyjna

grub. 10 cm, z zamkami zabezpieczającymi
przed dostępem dzieci

Wymiary
Masa wanny

Pojemność
Liczba miejsc

Układ

Dysze

LFX

Systemy sterowania

Zasilanie elektryczne

Pompy

Pokrywa termiczna

213 cm x 198 cm x 76 cm 
240 kg pustej, 1 225 kg pełnej
985 litrów
5
1 leżanka BioForm® z zagłówkiem NeckFlex™, 1 siedzenie 
Pivot i 3 profilowane siedzenia hydoterapeutyczne

41 dysz VCR®

niedostępny

panel M•Drive™, system oczyszczania wody UltraPure®,  
czujnik podczerwieni

230 V~, 1 x 16 A lub 2 x 16 A lub 1 x 32 A

system 2 pomp:
1 pompa jednoprędkościowa 2 KM
1 wysokoprędkościowa pompa cyrkulacyjna

grub. 10 cm, z zamkami zabezpieczającymi 
przed dostępem dzieci

Wymiary
Masa wanny

Pojemność
Liczba miejsc

Układ

Dysze

LFX

Systemy sterowania

Zasilanie elektryczne

Pompy

Pokrywa termiczna

221 cm (Ø) x 91 cm 
255 kg pustej, 1 540 kg pełnej
1 285 litrów
7
wielopoziomowe siedzenia hydroterapeutyczne „barrier-free”

16  dysz VCR®

niedostępny

programowalny panel sterowania „Scrolling Message Center”, 
system oczyszczania wody CrystalZone®, czujnik podczerwieni

230 V~, 1 x 16 A lub 2 x 16 A lub 1 x 32 A

system 2 pomp:
1 pompa jednoprędkościowa 2 KM
1 wysokoprędkościowa pompa cyrkulacyjna 

grub. 10 cm, z zamkami zabezpieczającymi
przed dostępem dzieci

Wymiary
Masa wanny

Pojemność
Liczba miejsc

Układ

Dysze

LFX

Systemy sterowania

Zasilanie elektryczne

Pompy

Pokrywa termiczna



Kolekcja @Home
Dołącz do nas, zacznij się wyróżniać i korzystać z życia. 
D1 odkryła, jak połączyć przystępną cenę, luksus  
i funkcjonalność. Nieważne, czy szukasz zdrowia, rela- 
ksu, wspólnej rodzinnej zabawy czy atmosfery intymności 
i romantyzmu, każda wanna z kolekcji @Home  
spełni wszystkie Twoje oczekiwania.

38

Venture
Kolekcja @home

234 cm x 234 cm x 91 cm
370 kg pustej, 1 770 kg pełnej
1 400 litrów

6

44 dysze VCR® 

„twin pop-up”

230 V~, 1 x 16 A lub 2 x16 A lub 1 x 32 A

2 pompy dwuprędkościowe 2 KM

Wymiary
Masa wanny

Pojemność

Liczba 
miejsc

Dysze

Fontanna

Zasilanie 
elektryczne

Pompy

Sojourn
Kolekcja @home

213 cm x 213 cm x 91 cm 
330 kg pustej, 1 390 kg pełnej
1 060 litrów

7

42 dysze VCR® 

„fala”

230 V~,1 x 16 A lub 2 x 16 A lub 1 x 32 A

2 pompy dwuprędkościowe 2 KM

Wymiary
Masa wanny

Pojemność

Liczba 
miejsc

Dysze

Fontanna

Zasilanie 
elektryczne

Pompy



Wayfarer
Kolekcja @home

Dream
Kolekcja @home

Cove
Kolekcja @home

213 cm x 198 cm x 76 cm 
265 kg pustej, 1 190 kg pełnej
925 litrów

5
22 dysze VCR®  
„fala”

230 V~, 1 x 16 A lub 2 x16 A lub 1 x 32 A 

1 pompa dwuprędkościowa 2 KM

Wymiary
Masa wanny

Pojemność

Liczba 
miejsc
Dysze

Fontanna

Zasilanie 
elektryczne

Pompy

213 cm x 213 cm x 91 cm 
310 kg pustej, 1 350 kg pełnej
1 040 litrów

6
31 dysz VCR® 
„fala”

230 V~, 1 x 16 A lub 2 x16 A lub 1 x 32 A 

1 pompa dwuprędkościowa 2 KM

Wymiary
Masa wanny

Pojemność

Liczba 
miejsc
Dysze

Fontanna

Zasilanie 
elektryczne

Pompy

213 cm x 213 cm x 91 cm 
310 kg pustej, 1 350 kg pełnej
1 040 litrów

6
42 dysze VCR®

„fala”

230 V~,1 x 16 A lub 2 x 16 A lub 1 x 32 A 

2 pompy dwuprędkościowe 2 KM

Wymiary
Masa wanny

Pojemność

Liczba 
miejsc
Dysze

Fontanna

Zasilanie 
elektryczne

Pompy

Serenade
Kolekcja @home

213 cm x 169 cm x 76 cm
210 kg pustej, 930 kg pełnej
720 litrów

3
18 dysz VCR® 
niedostępna

230 V~, 1 x 16 A lub 2 x 16 A lub 1 x 32 A

1 pompa dwuprędkościowa 2 KM

Wymiary
Masa wanny

Pojemność

Liczba 
miejsc
Dysze

Fontanna

Zasilanie 
elektryczne

Pompy



Aquafit 16
AquaticFitnessSystem

229 cm x 488 cm x 132 cm 
1 135 kg pustego / 7 760 kg pełnego 
6 440 litrów

25 dysz VCR® 

panel M•Drive, system oświetlenia LED

230 V~, 1 x 32 A lub 2 x 16 A lub 3 x 16 A

1 pompa dwuprędkościowa 3,6 KM
2 pompy jednoprędkościowe 3,6 KM

ozonator Corona 

2 filtry (każdy o pow. 7 m2)

Wymiary
Masa basenu

Pojemność

Dysze

Wyposażenie

Zasilanie elektryczne

Pompy

Oczyszczanie wody

System filtrowania

Aquapro 19
AquaticFitnessSystem

229 cm x 579 cm x 157 cm 
1 680 kg pustego / 10 800 kg pełnego 
9 085 litrów

22 dysze VCR® 

panel M•Drive, system oświetlenia LED

230 V~, 1 x 32 A lub 2 x 16 A lub 3 x 16 A

1 pompa dwuprędkościowa 3,6 KM
2 pompy jednoprędkościowe 3,6 KM

ozonator Corona 

2 filtry (każdy o pow. 7 m2)

Wymiary
Masa basenu

Pojemność

Dysze

Wyposażenie

Zasilanie elektryczne

Pompy

Oczyszczanie wody

System filtrowania

Aquafit 19 DT
AquaticFitnessSystem

229 cm x 579 cm x 132 cm 
1 590 kg pustego / 8 200 kg pełnego 
6 550 litrów

23 dysze VCR®

panel M•Drive, system oświetlenia LED

Basen: 230 V~, 1 x 32 A lub 2 x 16 A lub 3 x 16 A
SPA: 230 V~, 1 x 32 A lub 2 x 16 A lub 2 x 16 A

1 pompa dwuprędkościowa 3,6 KM
2 pompy jednoprędkościowe 3,6 KM
1 pompa jednoprędkościowa 3,6 KM

ozonator Corona 

3 filtry (każdy o pow. 7 m2)

Wymiary
Masa basenu

Pojemność

Dysze

Wyposażenie

Zasilanie elektryczne

Pompy

Oczyszczanie wody

System filtrowania



Aquatic Fitness Systems:
Dzięki niezwykle uniwersalnym urządzeniom, 
możesz dziś połączyć ćwiczenia poprawiające 
odporność i krążenie. Jedyny limit to granice 
Twojej wyobraźni. AFS to Twoje centrum 
ćwiczeń wodnych, w niczym nie ustępujące 
siłowni. Jedyna różnica polega na tym,  
że nie musisz już płacić za wstęp ani ocierać 
potu z urządzeń po zakończonym treningu!
Ćwiczenia w wodzie to znakomity sposób 
na poprawę i utrzymanie kondycji, wolny 
od wad właściwych treningom w siłowni. 
Niebezpieczeństwo kontuzji jest tu znacznie 
mniejsze, ponieważ pozorna utrata masy ciała 
w wodzie wynosi do 90%!
Dodatkowo, ćwiczenia w wodzie,  
w przeciwieństwie do treningów „na sucho”, 
zapewniają opór we wszystkich kierunkach, 
co zwiększa ich skuteczność o połowę, 
jednocześnie chroniąc nas przed przegrzaniem 
w trakcie wysiłku fizycznego.
Maszyna do ćwiczeń w wodzie AFS zapewni Ci 
wszystko, czego potrzebujesz, dzięki niezwykle 
rozbudowanemu programowi ćwiczeń. 
Oczywiście, że możesz pływać: to przecież 
basen! Możesz jednak także iść, biec, rozciągać 
się i wykonywać ćwiczenia wysiłkowe lub 
relaksacyjne!

www.AquaticFitnessSystems.com



D1 Spas nieustannie udoskonala swoje produkty, dlatego firmy D1 Spas i KFD Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo  
do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, technicznych, materiałowych, parametrów technicznych, wyposażenia  
i specyfikacji oferowanych urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia klientów. W niektórych krajach mogą występo-
wać 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 rozumie-
niu 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 gwaran-
cyjnej. 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. 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Katalog wydrukowano w Polsce.

P/N 1523-0058PL
Wer. 02/09, D1KFDDA4K30042009

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt
z Autoryzowanym Dealerem D1 Spas:

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej
www.d1spas.com

Generalny przedstawiciel D1 Spas w Polsce:

KFD Sp. z o.o.
ul. Olszankowa 51
PL 05-120 Legionowo
tel. +48 (0) 22 774 11 22
fax +48 (0) 22 774 17 11
e-mail d1@spa.pl
www.spa.pl


