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Dimension One Spas®



7 gode grunde til at vælge Dimension One Spas®

1 - Designet og udviklet i 
Californien siden 1977 
Dimension One Spas®  
kan fås i 65 lande og 50% 
af  vores produkter ekspor-
teres. Vi er producenten 
med de fleste patenter, 
certifikater og priser.

2 - Patenterede vandbe-
handlingssystemer  
Vores systemer garanterer 
dig krystalklart vand, der 
kun kræver minimal pleje. 
Systemet rengører 24 timer 
i døgnet, selv når du slap-
per af  i din spa. 

5 - Videnskaben om  
hydronomi 

Brugervenlige spabade, 
der individuelt vil forbedre 
alle brugeres trivsel. Disse 
spabade er designet til at 
tilpasse sig din kropsform 
og størrelse. 

6 - Materialekvalitet 

UltraLife® blev udviklet 
i samarbejde med Bayer®. 
Dette hygiejniske, skridsikkert, 
stødsikkert og UV-resistente 
spabad er patenteret og har en 
10-års garantiperiode. Det er 
perfekt til udendørs brug. 

3 - Miljø

Der anvendes kun gen-
brugsmaterialer og træ fra 
FSC-certificerede planta- 
ger. Vores vandforvaltning 
sikrer en meget lav anven-
delse af  kemiske produkter. 

4 - Uovertruffen æstetik 

Vores spabade karak- 
teriseres ved flot og ind-
bydende design, et stort  
udvalg af  farver og en  
kreativ sans for detaljer.  

7 - Dimension One Spas® tilbyder den bedste isolering  
og energieffektivitet i branchen.
Vi benytter tre forskellige isoleringlag. Det første trin er at an-
vende Elastocast på spaet for at isolere og give stabilitet. Derefter 
sprøjtes skum, som udvides og bliver meget hårdt for at forstærke 
spaet og isolere spaet nedenfra. Derefter indsprøjtes et andet lag 
skum, som ikke kun isolerer spaen, men også hele rørsystemet. 
Det matchende isoleringslåg, der leveres med spaet, bidrager også 
til maksimal isolering.

VORES MEST POPULÆRE MODELLER:
• @Home, Wayfarer
• @Home, Latitude
• Reflection, Chairman

• Reflection, Triad
• Bay, Amore Bay

DIMENSION ONE KOMMER I 3 SERIER:
  @HOME-SERIEN 
  REFLECTION-SERIEN 
  BAY-SERIEN



 @ HOME-SERIEN
Home-Serien kombinerer stil, kvalitet og ydeevne til overkommelige priser. Uanset om det er afslapning, sjov med familie, well-
ness eller romantik man søger, tilbyder vores Home-Serie noget for enhver smag.

Hovedfunktioner: 
  Justerbare stråledyser
  2-Jet Theraphy Pillow™
  UltraLounge™ (særligt ud 
 valgte modeller)
  Intuitiv betjening
  ClearZone® PRO vandbe- 
 handlingssystem
  Envirotect-ramme
  Crystal FX™ (Ekstra)
	Terracina-ramme (Ekstra)

WAYFARER
211 x 211 x 91 cm

5-6 pladser

ARENA
221 x 91 cm
5-6 pladser

SERENADE
211 x 168 x 76 cm

2-3 pladser

LATITUDE
232 x 232 x 91 cm

5-6 pladser

BREEZE
213 x 213 x 91 cm

6-7 pladser

DREAM
213 x 213 x 91 cm

5-6 pladser

JOURNEY
198 x 89 cm
4-5 pladser

MERIDIAN
232 x 232 x 91 cm

6-7 pladser

DIMENSION ONE SPAS® – LUKSURIØS VELVÆRE

CLEARZONE® PRO (@Home® Collection) Som pionerer inden for spavandpleje ved vi, at ikke alle ozonbaserede systemer er de 
samme. Ved at bruge det naturlige, oxygenbaserede ClearZone PRO-system reduceres behovet for kemikalier med ca. 50% sammenlignet 
med andre ozonsystemer.
ULTRAPURETM (ReflectionsTM Collection)  Takket være UltraPure®-systemet kan 40.000 liter vand behandles dagligt. Vandet i din spa 
rengøres på denne måde i gennemsnit 25 gange om dagen. 
ULTRAPURETM PLUS (BayTM Collection) UltraPureTM Plus-vandbehandlingssystemet udnytter den samme teknologi, der bruges til at 
rense drikkevand i Europa, og er et af  de mest effektive systemer på markedet med ultraviolet lys og tredobbelt blanding af  vand og ozon. 
UV-lys kommer i kontakt med over 30 liter vand pr. minut og neutraliserer alle resterende urenheder. 
D1® HUBTMD1® HubTM forenkler brugen af  dit spa gennem WIFI betjening og giver dig mulighed for at oprette forbindelse direkte til din 
spa via D1® ConnectApp, selvom du ikke er i nærheden.
JET THERAPY PILLOWTM Den eksklusive og patenterede nakke-massagepude indeholder 2-4 nakke- og skulderstråler. Disse dyser kan 
justeres i højden og indstilles efter enhver højde.
DYNAMIC MASSAGE SEQUENCERTM Massage SequencerTM giver dig mulighed for at vælge mellem seks forudprogrammerede 
massagefunktioner.
JUSTERBAR DYSESYSTEM D1-dysen er den perfekte kombination af  ergonomi og æstetik. Dyserne giver mulighed for fuld kontrol 
over vandmassagen.
LIQUID FXTM Liquid FXTM kombinerer lys og vand for at stimulere til dine sanser. 
ULTRALOUNGETM giver dig total kropsbehandling ved hjælp af  præcis formede sæder og liggepositioner.
ECHOTM SWITCHES De magnetiske EchoTM-undervandsafbrydere giver dig mulighed for nemt at betjene massage og lys direkte fra dit sæde. 
TERRACINATM Terracina-beklædningens naturlige træfarve giver dit spa en uovertruffen og langtidsholdbar skønhed, der holder i mange 
år uden pleje. 

Jet Pillow nakke-massagepude med  
4 nakke- og skulderstråler.

Touch display (Reflection og Bay)



BAY-SERIEN

SARENA BAY
234 x 305 x 102 cm

7 pladser

AMORÈ BAY
234 x 275 x 102 cm

6-7 pladser

LOTUS BAY
232 x 232 x 102 cm

5-6 pladser

DUPREE BAY
234 x 234 x 102 cm

2-3 pladser

Den luksuriøse Bay-serie er den første af  sin art, med dens kurvede, elegante former. Det unikke design følger sammen med 
springvand og lys i forskellige farver, og appellerer til alle former for afslapning og velbehag. Bay-serien er tilgængelig i fire stør-
relser; fra en 1-2 personers spa til et stor spa med plads til op til 8 voksne. Fra den karakteristiske buelinjede silhuet til det tekniske 
udstyr, er Bay-serien mere end blot for øjet; den er alt, hvad du nogensinde kunne drømme om ved et spa.

CHAIRMAN
234 x 234 x 91 cm

5-6 pladser

CALIFORNIAN
234 x 234 x 90 cm

5-6 pladser

DIPLOMAT
234 x 234 x 90 cm

5 pladser

NAUTILUS
234 x 234 x 90 cm

5-6 pladser

REFLECTION-SERIEN
Hvis du søger en omfattende og banebrydende hydroterapeutiske ydeevne, så er Reflection-Serien designet til dig. Deres 
sæder har varierende højder og passer til forskellige kropstyper. Serien har kraftfulde, justerbare hydroterapeutiske stråler og 
unikke funktioner, du ikke kan finde andre steder. Reflection-Serien leverer en virkelig fornyende oplevelse.

Hovedfunktioner: 
 Justerbare stråledyser
  Jet Theraphy Pillow™
  Liquid FX™
  UltraPure® PLUS 
 Dymanic Massage  
 Sequencer™
 UltraLounge™ (særligt  
 udvalgte modeller)
 D1 Hub™
 Envirotect-ramme
 D1® Connect App (Ekstra)
Terracina-ramme (Ekstra)

Hovedfunktioner:
 Patenteret design
 Liquid FX™
 Udvendig belysning
 D1 Hub™
 Justerbare stråledyser
 UltraPure® PLUS 
 Envirotect-ramme
 4-Jet Theraphy Pillow™
 Dymanic Massage Sequencer™
 D1® Connect App (Ekstra)
 SmartHUB™ Advanceret kontrol
 Terracina-ramme (Ekstra)
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AURORA
211 x 211 x 90 cm

5-6 pladser

SEVILLE
213 x 198 x 76 cm

5-6 pladser

NAUTIQUE
211 x 211 x 90 cm

6-7 pladser

TRIAD
213 x 169 x 76 cm

2-3 pladser

EXECUTIVE
279 x 234 x 106 cm

6-8 pladser


