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*Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme trykkfeil og endringer i sortimentet.
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Premium
leverandør i
Norge

Siden 1997

Når kvalitet og service er viktigst
MASSASJEBAD

Vi har levert Sundance massasjebad i Norge i snart 25 år og har svært mange
fornøyde kunder. Bak våre massasjebad står den amerikanske produsenten
Sundance Spas. Med over 40 års erfaring i bransjen er de verdens største
produsent og distributør av akryl massasjebad. Sundance Spas produserer
massasjebad av høyeste kvalitet med avansert teknologi, god ergonomi og
slitesterk oppbygging. I tillegg har de utviklet egne patenterte dyser som gjør
at våre massasjebad gir deg massasje i en helt egen klasse.
Å nyte et massasjebad i egen hage eller på hytta er noe vi mener skal være alle
forunt. Derfor har vi utvidet vår portefølje med den svært prisgunstige serien
Splash™ fra Sundance Spas (Se s. 28-31). I tillegg får du nå SwimSpa (motstrømsbasseng) hos oss – et basseng i egen hage som tar mindre plass og har flere bruksområder enn et tradisjonelt svømmebasseng. Les mer på side 56-75.
Det er vel så mye etter et kjøp av massasjebadet at samarbeidet med oss starter.
Vi har egen service-avdeling og stort delelager, som er viktig i et perspektiv der
badene har en levetid på 20–25 år. I det tidsperspektivet vil det være behov for å
bytte ut noen komponenter i badet. Vi har høyt fokus på å være tilgjengelig for
kunden og har derfor vakttelefon i alle helger og høytider.

Helsefordeler
Med en kombinasjon av avansert utviklede dyser og
ergonomisk setedesign, kan regelmessig bading i et
massasjebad fra Sundance gi deg flere positive virkninger:
• Redusere stress og gjøre kroppen mer avslappet
og harmonisk.
• Bidra til dypere og bedre søvn.
• Redusere symptomer ved muskel- og leddplager,
som f.eks. leddgikt og bekhterevs.
• Redusere kroniske smerter i f.eks. rygg og nakke.
• Ha en positiv innvirkning på personer med
diabetes type 2.
Over tid vil et avslappende bad i ditt Sundance massasjebad være en helsebringende vane – som i tillegg føles
godt for kropp og sjel.
4 | Sundance Norge

Vakttelefon – for din trygghet

MASSASJEBAD

Vi har en vakttelefon for tekniske spørsmål som er åpen
for våre eksisterende massasjebadkunder følgende tider:
Fredag: 17:00-21:00
Lørdag og søndag (og øvrige helligdager): 10:00-18:00
Vakttelefon: 970 63 000

Prøvebad i vår spa-avdeling
Det viktigste for oss er at du som kunde får det massasjebadet som passer deg best, både i dag og i fremtiden.
Vi anbefaler derfor alle å prøvebade i vår egen usjenerte
spa-avdeling. Det er kun ved prøvebading at du vil kunne
kjenne forskjellen mellom de ulike seriene og modellene.
Hos oss er forholdene tilrettelagt for en behagelig prøvebading. Vi har to kundegarderober med dusj, toalett og låsbare garderobeskap. I spa-avdelingen tilbyr vi prøvebading
av alle våre massasjebad-serier, samt swimspa, slik at dere
kan finne ut hva som passer dere best.
Ønsker du å prøvebade eller -svømme hos oss er det fint
om du tar med eget badetøy og håndkle. Bestill gjerne
time eller ta det på sparket. Velkommen!
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Massasjebad tilbehør. 51

Bull Griller s. 80-85
Bull Utekjøkkenkomponenter s. 90-97

Massasjebad s. 8-55

Bull Utekjøkkenkomponenter s. 90-97

NYHET

Escape Høyttalere s. 120-121
SwimLife SwimSpa s. 56-75

6 | Sundance Norge

Pizzaovner s. 86-89

Ønskeliste
Vi vet mange ønsker seg mye fra denne katalogen. Derfor har vi laget denne ønskelisten, slik at du kan
notere det som frister deg og prioritere rekkefølgen for hva du ønsker å anskaffe deg først. Ta listen med
til butikken eller ring oss – så hjelper vi deg videre.

Navn på produkt

Side

Prioritet
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Premium
leverandør i Norge
siden 1997
Vi kan
Vi feirer
massasjebad
20 år

980-serien
Standard
- Svært stillegående massasjebad – selv med
massasjepumpene på.
- Patenterte dyser som gir terapeutisk massasje.
- Vedlikeholdsfritt kabinett med moderne design.
- Kabinett med klips – verktøyfri tilgang til alle sider av 		
massasjebadet.
- Skrog av glassfiber med akryloverflate.
- SunStrong™ Extreme lokk (s. 36).
- Markedets beste isolasjon:
• Skrog i 3-lags Rigid Bond™-konstruksjon (s. 42) – gir 		
		 uovertruffen styrke og varmebevarende egenskaper.
• To-komponent skum fyller rommet mellom skroget 		
		 og rammen i badet. Stabiliserer rør- og slangesystemet.
		 Så mykt at man ved behov kan ta skummet ut med 		
		 bare hendene, men likevel så fast at det motvirker 		
		 skade på rør og slanger ved at disse ligger stabilisert.
• Det skumfylte skroget motvirker skade på rør og slanger 		
		 ved at disse ligger stabilisert i skummet.
• Isolasjon garantert ned til ÷50 °C med lavt
		energiforbruk.
- Ekstra isolert med WinterPackage (s. 42), som reduserer
strømforbruket med inntil 25 % i forhold til ordinært 		
fullisolert.
- Stillegående Dynamic Flow™ sirkulasjonspumpe.
8 | Sundance Norge

Velg mellom 8 til 24 timer sirkulasjon i døgnet. Sirkulasjonspumpen sirkulerer opptil 200.000 l vann i døgnet.
- Dobbelfiltrering – liggende MicroClean™ Ultra filter.
- CLEARRAY Active Oxygen™ vannrensesystem som minsker
klorforbruket (s. 44).
- Titan varmeelement på 2,7 kW.
- Ekstra brede hjørneseter for god komfort.
- Multifarget SunGlow ™ LED-belysning over og
under vann.
- Utvendige lys som er innebygd i hjørnene.
- Kontrollpanel med multifarget touch-skjerm.
- ComfortTone™ hodeputer.
- Justerbart vannfall med multifarget SunGlow™ LED-lys.
- Boblebad-funksjon: egen luftpumpe og luftdyser.
- SunCooler – 2 integrerte rom som kan benyttes
som kjøleboks.
- SmartTub™ (s. 48-49).

Tilleggsutstyr
-

Lokkløfter.
Trapp.
Integrert BlueWave™ stereosystem.
Oppgradering til 5,5kW varmeelement.

MASSASJEBAD | 980-SERIEN
ENERGI EFFEKTIV

980 – Kingston
Seter: 7-8 personer
Dimensjoner: 234 x 254 x 87 cm
Egenvekt: 475 kg
Vann – totalt: 1934 liter
Vann – normalt fylt: 1518 liter
Pumper: 5 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 69 stk. – 57 vanndyser og 12 luftdyser

• Patenterte dyser med svært effektiv, variert og
behagelig massasje.
• Brede og opplyste hjørneseter.
• Fothviler med åtte dyser.
• SunCooler – 2 integrerte rom som kan benyttes som 		
kjøleboks og er tilgjengelig fra innsiden av badet.
• 2,7 kW Titan varmeelement.
• Ekstra isolert med WinterPackage.

Listepris:

335 000

kr
,–
Spør oss om et tilbud.
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MASSASJEBAD | 980-SERIEN
680-SERIEN
ENERGI EFFEKTIV

980 – Claremont
Seter: 5-6 personer
Dimensjoner: 234 x 254 x 87 cm
Egenvekt: 474 kg
Vann – totalt: 1953 liter
Vann – normalt fylt: 1533 liter
Pumper: 5 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 65 stk. – 59 vanndyser og 6 luftdyser
Listepris

335 000

kr
,–
Spør oss om et tilbud.
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• Patenterte dyser med svært effektiv, variert og
behagelig massasje.
• Liggesete, samt et terapisete med Pulsator™
håndleddsdyser.
• Brede og opplyste hjørneseter.
• SunCooler – 2 integrerte rom som kan benyttes som
kjøleboks og er tilgjengelig fra innsiden av badet.
• 2,7 kW Titan varmeelement.
• Ekstra isolert med WinterPackage.
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MASSASJEBAD | 980-SERIEN

Premium
leverandør i Norge
siden 1997
Vi kan
Vi feirer
massasjebad
20 år

880-serien
Standard
- Svært stillegående massasjebad – selv med
massasjepumpene på.
- Patenterte dyser som gir terapeutisk massasje.
- Vedlikeholdsfritt kabinett.
- Skrog av glassfiber med akryloverflate.
- Markedets beste isolasjon:
• Skrog i 3-lags Rigid Bond™-konstruksjon (s. 42)
		 som gir uovertruffen styrke og varmebevarende
		egenskaper.
• To-komponent skum fyller rommet mellom skroget 		
		 og rammen i badet. Stabiliserer rør- og slangesystemet.
		 Så mykt at man ved behov kan ta skummet ut med 		
		 bare hendene, men likevel så fast at det motvirker 		
		 skade på rør og slanger ved at disse ligger stabilisert.		
• Isolasjon garantert ned til ÷50 °C med lavt
		energiforbruk.
- Ekstra isolert med WinterPackage (s. 42), som reduserer
strømforbruket med inntil 25 % i forhold til ordinært 		
fullisolert.
- Stillegående Dynamic Flow™ sirkulasjonspumpe.
Velg mellom 8 til 24 timer sirkulasjon i døgnet.
Sirkulasjonspumpen sirkulerer opptil 200.000 liter 			
vann i døgnet.
12 | Sundance Norge

- SunStrong™ lokk (s. 36).
- CLEARRAY Active Oxygen™ vannrensesystem som minsker
klorforbruket (s. 44).
- Dobbelfiltrering med MicroClean™ Ultra filtersystem.
- Titan varmeelement på 2,7 kW. (Aspen og Maxxus 		
leveres med 5,5 kW som standard.)
- Multifarget SunGlow ™ LED-belysning over
og under vann.
- Kontrollpanel med multifarget trykkskjerm.
- ComfortTone™ hodeputer.
- Justerbart vannfall med multifarget SunGlow™
LED-lys.
- Boblebad-funksjon: egen luftpumpe og luftdyser.
- Utvendig lys.

Tilleggsutstyr
- Lokkløfter.
- Trapp.
- Oppgradering til 5,5kW varmeelement (standard i Aspen
og Maxxus).
- Integrert BlueWave™ stereosystem.
- SmartTub™ (App til fjernstyring) (s.48-49).

MASSASJEBAD | 880-SERIEN
ENERGI EFFEKTIV

BEST
SELGER

880 – Aspen
Seter: 7–8 personer
Dimensjoner: 231 x 280 x 106 cm
Egenvekt: 523 kg
Vann – totalt: 2555 liter
Vann – normalt fylt: 1968 liter
Pumper: 5 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 80 stk. – 66 vanndyser og 14 luftdyser
Listepris

348 000

kr
,–
Spør oss om et tilbud.

• Våre kunder har kåret Aspen til det beste
massasjebadet.
• Vårt største bad uten liggesete.
• Mottok i 2013 designprisen ADEX Platinum Award.
• i-Touch kontrollpanel.
• Patenterte dyser med svært effektiv, variert
og behagelig massasje.
• 5,5 kW Titan varmeelement.
• 2 x AquaGlow™ vannfall.
• Fothviler med åtte dyser.
• Ekstra isolert med WinterPackage.

Sundance Norge | 13

MASSASJEBAD | 880-SERIEN
ENERGI EFFEKTIV

880 – Maxxus
Seter: 6 personer
Dimensjoner: 231 x 280 x 106 cm
Egenvekt: 519 kg
Vann – totalt: 2612 liter
Vann – normalt fylt: 2044 liter
Pumper: 5 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 71 stk. – 65 vanndyser og 6 luftdyser
Listepris

348 000

kr
,–
Spør oss om et tilbud.
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• Vårt største bad med liggesete.
• i-Touch kontrollpanel.
• Patenterte dyser med svært effektiv,
variert og behagelig massasje.
• Liggesete, samt to terapiseter med
Pulsator™ håndleddsdyser.
• 5,5 kW Titan varmeelement.
• 2 x AquaGlow™ vannfall.
• Fothviler med åtte dyser.
• Ekstra isolert med WinterPackage.
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MASSASJEBAD | 880-SERIEN

880 – Optima

MASSASJEBAD | 880-SERIEN

Seter: 6–7 personer
Dimensjoner: 226 x 226 x 96 cm
Egenvekt: 419 kg
Vann – totalt: 2006 liter
Vann – normalt fylt: 1552 liter
Pumper: 4 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 61 stk. – 47 vanndyser og 14 luftdyser
•
•
•
•
•

i-Touch kontrollpanel.
Ekstra isolert med WinterPackage.
Terapisete med Pulsator™ håndleddsdyser.
Fothviler med åtte dyser.
Patenterte dyser med svært effektiv,
variert og behagelig massasje.
• 2,7 kW Titan varmeelement.
• Enkel verktøyfri tilgang til motorrom.
Listepris
BEST
SELGER

286 000

,–
kr
Spør oss om et tilbud.

ENERGI EFFEKTIV

880 – Cameo
Seter: 5–6 personer
Dimensjoner: 226 x 226 x 96 cm
Egenvekt: 436 kg
Vann – totalt: 1779 liter
Vann – normalt fylt: 1401 liter
Pumper: 4 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 60 stk. – 54 vanndyser og 6 luftdyser
•
•
•
•
•

Mottok i 2011 utmerkelsen «Best Buy».
i-Touch kontrollpanel.
Ekstra isolert med WinterPackage.
To seter med Pulsator™ håndleddsdyser.
God fotmassasje med tre sterke
Whirlpool™-dyser.
• Patenterte dyser med svært effektiv,
variert og behagelig massasje.
• 2,7 kW Titan varmeelement.
• Enkel verktøyfri tilgang til motorrom.
Listepris
ENERGI EFFEKTIV
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286 000

kr
,–
Spør oss om et tilbud.

MASSASJEBAD | 880-SERIEN

880 – Altamar
Seter: 5–6 personer
Dimensjoner: 206 x 219 x 96 cm
Egenvekt: 397 kg
Vann – totalt: 1817 liter
Vann – normalt fylt: 1476 liter
Pumper: 4 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 49 stk. – 41 vanndyser og 8 luftdyser
•
•
•
•
•
•

i-Touch kontrollpanel.
Ekstra isolert med WinterPackage.
Et populært mellomstort massasjebad.
Liggesete med Pulsator™ håndleddsdyser.
God fotmassasje med to sterke Whirlpool™-dyser.
Patenterte dyser med svært effektiv,
variert og behagelig massasje.
• 2,7 kW Titan varmeelement.
• Enkel verktøyfri tilgang til motorrom.
Listepris
ENERGI EFFEKTIV

266 000

,–
kr
Spør oss om et tilbud.
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880 – Marin

MASSASJEBAD | 880-SERIEN

Seter: 4–5 personer
Dimensjoner: 193 x 231 x 87 cm
Egenvekt: 365 kg
Vann – totalt: 1552 liter
Vann – normalt fylt: 1211 liter
Pumper: 4 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 49 stk. – 45 vanndyser og 4 luftdyser
•
•
•
•
•

i-Touch kontrollpanel.
Ekstra isolert med WinterPackage.
Plasseringsvennlig bad der arealet er begrenset.
To seter er plassert ved siden av hverandre.
Det ene setet er et liggesete med Pulsator™
håndleddsdyser.
• Patenterte dyser med svært effektiv, variert og
behagelig massasje.
• 2,7 kW Titan varmeelement.
• Enkel verktøyfri tilgang til motorrom.
Listepris

251 000

ENERGI EFFEKTIV

,–
kr
Spør oss om et tilbud.

880 – Capri
Seter: 2–3 personer
Dimensjoner: 209 x 176 x 78 cm
Egenvekt: 288 kg
Vann – totalt: 1192 liter
Vann – normalt fylt: 871 liter
Pumper: 3 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 39 stk. – 31 vanndyser og 8 luftdyser
•
•
•
•
•
•

i-Touch kontrollpanel.
Ekstra isolert med WinterPackage.
Høy komfort og trivsel på liten plass.
Et av setene har Pulsator™ håndleddsdyser.
Kraftig massasjepumpe.
Patenterte dyser med svært effektiv,
variert og behagelig massasje.
• 2,7 kW Titan varmeelement.
• Enkel verktøyfri tilgang til motorrom.
Listepris
ENERGI EFFEKTIV
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229 000

,–
kr
Spør oss om et tilbud.
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MASSASJEBAD | 880-SERIEN

Premium
leverandør i Norge
siden 1997
Vi kan
Vi feirer
massasjebad
20 år

780-serien
Standard
- Stillegående massasjebad – selv med
massasjepumpene på.
- Dyser som gir variert og kraftig massasje.
- Vedlikeholdsfritt kabinett.
- Skrog av glassfiber med akryloverflate.
- Markedets beste isolasjon:
• Skrog i 3-lags Rigid Bond™-konstruksjon (s. 42)
		 som gir uovertruffen styrke og varmebevarende
		egenskaper.
• To-komponent skum fyller rommet mellom skroget 		
		 og rammen i badet. Stabiliserer rør- og slangesystemet.
		 Så mykt at man ved behov kan ta skummet ut med 		
		 bare hendene, men likevel så fast at det motvirker 		
		 skade på rør og slanger ved at disse ligger stabilisert.
• Isolasjon garantert ned til ÷50 °C med lavt
		energiforbruk.
- Stillegående Dynamic Flow™ sirkulasjonspumpe.
Velg mellom 8 til 24 timer sirkulasjon i døgnet.
Sirkulasjonspumpen sirkulerer opptil 200.000 liter
vann i døgnet.
20 | Sundance Norge

- SunStrong™ lokk (s. 36).
- CLEARRAY Active Oxygen™ vannrensesystem som
minsker klorforbruket (s. 44).
- Stort, liggende, to-delt MicroClean™ filtersystem (s. 47).
- 2,7 kW varmeelement.
- Multifarget SunRay™ LED-belysning under vann.
- Justerbart vannfall med multifarget SunRay™ LED-lys.
- Hodeputer.

Tilleggsutstyr
- Lokkløfter.
- Trapp.
- Oppgradering til 5,5kW varmeelement.
- Ekstra isolasjon med WinterPackage (s. 42), som reduserer
strømforbruket med inntil 25 % i forhold til ordinært
fullisolert.
- Integrert BlueWave™ stereosystem.
- SmartTub™ (App til fjernstyring). (s. 48-49).

Seter: 6–7 personer
Dimensjoner: 226 x 226 x 92 cm
Egenvekt: 396 kg
Vann – totalt: 1968 liter
Vann – normalt fylt: 1514 liter
Pumper: 3 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 40 stk.
• Terapisete med svært kraftig massasje.
• Patenterte SMT Fluidix™-dyser med
terapeutisk massasje.
• Fothviler med åtte dyser.
• To seter med nakkedyser.
• Enkel verktøyfri tilgang til motorrom.

MASSASJEBAD | 780-SERIEN

780 – Chelsee

Listepris

231 000

BEST
SELGER

,–
kr
Spør oss om et tilbud.

ENERGI EFFEKTIV

780 – Hamilton
Seter: 5–6 personer
Dimensjoner: 226 x 226 x 92 cm
Egenvekt: 375 kg
Vann – totalt: 1893 liter
Vann – normalt fylt: 1488 liter
Pumper: 3 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 41 stk.
• Terapisete med svært kraftig massasje.
• Patenterte SMT Fluidix™-dyser med
terapeutisk massasje.
• Liggesete med svært god pulserende massasje.
• Stor fotbrønn.
• Enkel verktøyfri tilgang til motorrom.
Listepris

231 000

kr
,–
Spør oss om et tilbud.

ENERGI EFFEKTIV
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780 – Bristol

MASSASJEBAD | 780-SERIEN

Seter: 5–6 personer
Dimensjoner: 213 cm x 213 cm x 92 cm
Egenvekt: 338 kg
Vann – totalt: 1628 liter
Vann – normalt fylt: 1379 liter
Pumper: 3 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 38 stk.
• Patenterte SMT Fluidix™-dyser med
terapeutisk massasje.
• Komfortabelt liggesete med svært god
pulserende massasje.
• To kraftige dyser i fotbrønnen.
• Enkel verktøyfri tilgang til motorrom.
Listepris

217 000

kr
,–
Spør oss om et tilbud.
ENERGI EFFEKTIV

780 – Montclair
Seter: 4–5 personer
Dimensjoner: 191 x 231 x 85 cm
Egenvekt: 358 kg
Vann – totalt: 1571 liter
Vann – normalt fylt: 1173 liter
Pumper: 3 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 30 stk.
• Plasseringsvennlig bad der arealet er begrenset.
• Terapisete med svært kraftig massasje.
• Patenterte SMT Fluidix™-dyser med
terapeutisk massasje.
• Komfortabelt liggesete med svært god
pulserende massasje.
• Enkel verktøyfri tilgang til motorrom.
Listepris

199 000

kr
,–
Spør oss om et tilbud.
ENERGI EFFEKTIV
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Seter: 2–3 personer
Dimensjoner: 209 x 176 x 78 cm
Egenvekt: 281 kg
Vann – totalt: 1192 liter
Vann – normalt fylt: 871 liter
Pumper: 2 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 23 stk.
• Kompakt massasjebad for de med
begrenset plass.
• Terapisete med svært kraftig massasje.
• Patenterte SMT Fluidix™-dyser med
terapeutisk massasje.
• Tre seter med variert og god massasje.
• Enkel verktøyfri tilgang til motorrom.

MASSASJEBAD | 780-SERIEN

780 – Dover

Listepris

185 000

,–
kr
Spør oss om et tilbud.
ENERGI EFFEKTIV
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Premium
leverandør i Norge
siden 1997
Vi kan
Vi feirer
massasjebad
20 år

680-serien
Standard
-

Behagelige massasjedyser.
Vedlikeholdsfritt kabinett.
Skrog av glassfiber med akryloverflate.
Markedets beste isolasjon:
• Skrog i 3-lags Rigid Bond™-konstruksjon (s. 42)
		 som gir uovertruffen styrke og varmebevarende
		egenskaper.
• To-komponent skum fyller rommet mellom skroget 		
		 og rammen i badet. Stabiliserer rør- og slangesystemet.
		 Så mykt at man ved behov kan ta skummet ut med 		
		 bare hendene, men likevel så fast at det motvirker 		
		 skade på rør og slanger ved at disse ligger stabilisert.
• Isolasjon garantert ned til ÷50 °C med lavt
		energiforbruk.
- CLEARRAY Active Oxygen™ vannrensesystem som minsker
klorforbruket (s. 44).

24 | Sundance Norge

-

SunStrong™ lokk (s. 36).
Stående filter.
2,7 kW varmeelement.
Multifarget LED-lys over og under vann.
Justerbart vannfall.
Hodeputer.

Tilleggsutstyr
-

Lokkløfter.
Trapp.
Oppgradering til 5,5kW varmeelement.
Integrert BlueWave™ stereosystem.
SmartTub™ (App til fjernstyring) (s. 48-49).

Seter: 6–7 personer
Dimensjoner: 226 x 226 x 92 cm
Egenvekt: 353 kg
Vann – totalt: 1968 liter
Vann – normalt fylt: 1552 liter
Pumper: 2 stk.
Dyser: 44 stk.
• Fire hjørneseter med nakkedyser.
• Fothviler med åtte dyser.
• God plass i fotbrønnen.

Listepris

MASSASJEBAD | 680-SERIEN

680 – McKinley

179 000

kr
,–
Spør oss om et tilbud.

ENERGI EFFEKTIV

680 – Ramona
Seter: 5–6 personer
Dimensjoner: 226 x 226 x 92 cm
Egenvekt: 351 kg
Vann – totalt: 1968 liter
Vann – normalt fylt: 1552 liter
Pumper: 2 stk.
Dyser: 45 stk.
• Langt liggesete.
• Fire seter med nakkedyser.
• Ekstra god plass i fotbrønnen.
Listepris

179 000

,–
kr
Spør oss om et tilbud.

ENERGI EFFEKTIV
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680 – Edison

MASSASJEBAD | 680-SERIEN

Seter: 6–7 personer
Dimensjoner: 214 x 214 x 92 cm
Egenvekt: 344 kg
Vann – totalt: 1703 liter
Vann – normalt fylt: 1325 liter
Pumper: 2 stk.
Dyser: 35 stk.
• Romslig bad i sin klasse.
• Fotbrønn med åtte dyser.
• Behagelig massasje.
Listepris

154 000

,–
kr
Spør oss om et tilbud.

ENERGI EFFEKTIV

680 – Peyton
Seter: 6 personer
Dimensjoner: 214 x 214 x 92 cm
Egenvekt: 384 kg
Vann – totalt: 1741 liter
Vann – normalt fylt: 1287 liter
Pumper: 2 stk.
Dyser: 35 stk.
• Romslig bad i sin klasse.
• Mottok i 2013 designprisen
ADEX Gold Award.
• Komfortabelt liggesete.
• Behagelig massasje.
Listepris

154 000

,–
kr
Spør oss om et tilbud.

ENERGI EFFEKTIV
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Seter: 4–5 personer
Dimensjoner: 193 x 213 x 87 cm
Egenvekt: 255 kg
Vann – totalt: 1659 liter
Vann – normalt fylt: 1340 liter
Pumper: 1 stk.
Dyser: 23 stk.
• Passer bra til de med begrenset
plass, som f.eks. på en veranda.
• Romslig bad med god dybde,
tross sin lille størrelse.
• Behagelig massasje.

MASSASJEBAD | 680-SERIEN

680 – Prado

Listepris

134 000

kr
,–
Spør oss om et tilbud.

ENERGI EFFEKTIV
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MASSASJEBAD | SPLASH-SERIEN

Splash™-serien
Å nyte et massasjebad i egen hage eller på hytta er noe vi mener skal være alle forunt. Derfor har vi utvidet vår portefølje
med serien Splash™ fra Sundance Spas. Splash™-serien gir deg og din familie et enkelt bad til en gunstig pris. Denne
serien har den beste og rimeligste løsningen uten at det går på bekostning av spa-opplevelsen i varmt vann, behagelig
massasje og komfortable sitte- og liggeløsninger. I tillegg er Splash™ laget for det norske klimaet og du kan bade hele
året. Kontakt oss for å avtale tid til prøvebading av et Splash™ massasjebad.

Standard
- Behagelige massasjedyser.
- Kvalitetskonstruksjon som gir lang levetid.
• Robust rotasjonsstøpt konstruksjon.
• Skrog av slitesterkt og værbestandig
		HDPE-materiale.
• Enkelt og brukervennlig kontrollpanel.
• Fullisolert kabinett som gir lavt energiforbruk.
- Enkelt vedlikehold for maksimal glede.
• Isolerende lokk som beskytter mot smuss.
• Patentert, enkelt filtersystem.
• Slitesterk overflate gjør det enkelt å ta vare på 		
		og vedlikeholde.
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-

Låsbart lokk (s. 36).
3 kW varmeelement.
Multifarget LED-lys utvendig, i vannfall og under vann.
Justerbart vannfall.
Hodeputer.

Tilleggsutstyr
- Lokkløfter.
- Trapp.
- Suite-pakke: inkluderer matchende trapp med
oppbevaring, håndtak og lokkløfter.
- Ozongenerator.

Splash™-serien skiller seg ut fra resten av våre Sundance Massasjebad ved at de er rotasjonsstøpte. Bak skroget finner
du et isolerende skum som gir et lavt energiforbruk – også i det norske klimaet. Splash™-serien kommer i to forskjellige
fargevarianter. Velg fargekombinasjonen som passer deg og omgivelsene for ditt bad best: Hvit/Sort eller Sort/Sort.
Splash™-seriens isolerende polyester-lokk kommer som standard i fargen sort.

Hvit / Sort

Sort / Sort

Funksjoner

Premium Detaljer
- Behagelige puter
- Avslappende vannfall

Enkelt vedlikehold
- Patentert filtersystem
- Robust overflate

MASSASJEBAD | SPLASH-SERIEN

Farger, kabinett og isolasjon

Kontrollpanel

Kvalitetskonstruksjon
- Rotasjonsstøpt
- Fullisolert

Dyser

Directional Max 1

- Stor justerbar dyse
- Dyptvirkende massasje

Directional Max 2

- Liten justerbar dyse
- Dyptvirkende massasje

Direct Max Mini

- Fokusert massasje
- Kun i Paisley™

Kontrollpanel

- Brukervennlig, digitalt kontrollpanel
- Gir full kontroll over badets funksjoner
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MASSASJEBAD | SPLASH-SERIEN

Splash™ – Berkeley™
Seter: 6–7 personer
Dimensjoner: 198 x 198 x 92 cm
Egenvekt: 198 kg
Vann – totalt: 1340 liter
Vann – normalt fylt: 1154 liter
Pumper: 1 stk.
Dyser: 30 stk.
Listepris:

104 000

kr
,–
Spør oss om et tilbud.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Et enkelt bad til en gunstig pris.
Komfortabelt liggesete.
Variert og behagelig massasje.
Slitesterkt og værbestandig skrog.
3 kW varmeelement.
Fullisolert kabinett som gir lavt energiforbruk.
Multifarget LED-lys utvendig, i vannfall og under vann.
Justerbart vannfall.

Seter: 6 personer
Dimensjoner: 198 x 198 x 92 cm
Egenvekt: 198 kg
Vann – totalt: 1410 liter
Vann – normalt fylt: 1224 liter
Pumper: 1 stk.
Dyser: 30 stk.
• Det romsligligste badet i Splash™-serien.
• Gir spa-opplevelse og badeglede
for hele familien.
• Variert og behagelig massasje.
• 3 kW varmeelement.
• Fullisolert kabinett som gir lavt energiforbruk.
• Multifarget LED-lys utvendig, i vannfall og i fotbrønn.
• Justerbart vannfall.

MASSASJEBAD | SPLASH-SERIEN

Splash™ – Brook™

Listepris

104 000

kr
,–
Spør oss om et tilbud.

Splash – Paisley™
Seter: 4–5 personer
Dimensjoner: 198 x 173 x 81 cm
Egenvekt: 127 kg
Vann – totalt: 969 liter
Vann – normalt fylt: 681 liter
Pumper: 1 stk.
Dyser: 20 stk.
• To seter og en benkeløsning gir plass til hele
familien, store og små.
• Plassbesparende.
• Variert og behagelig massasje.
• 3 kW varmeelement.
• Fullisolert kabinett som gir lavt energiforbruk.
• Multifarget LED-lys utvendig, i vannfall og i fotbrønn.
• Justerbart vannfall.
Listepris

88 000

,–
kr
Spør oss om et tilbud.
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Spesifikasjoner
Rigid Bond™ konstruksjon i skroget – 3-lags laminat med enestående styrke (s. 42)

980

880

780

680

X

X

X

X

Rotasjonsstøpt skrog

X

MASSASJEBAD

Fullisolert kabinett – sikrer lavt strømforbruk i nordiske forhold

X

X

X

WinterPackage på innsiden av kabinett – reduserer strømforbruket med inntil 25 %
(s. 42)

X

X

X1

Hurtigluke/verktøyfri tilgang til motorrom

X

X

X

Låsbart lokk (s. 36)

X

X

Vannmassasje med separate luftkontroller

X

Patenterte dyser som gir terapeutisk massasje

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pulserende massasje uten kulelager eller støyende bevegelige deler

X

X

X

MicroClean™ Ultra dobbelfiltrering (s. 47)

X

X

MicroClean™ filtrering (s. 47)

NYHET
2021

Splash

X

Integrert dispenser for sølvioner (SunPurity Nature 2™) (s. 45)

X

X

X

CLEARRAY Active Oxygen™ – den beste UV-teknologien kombinert med ozon
(s. 44)

X

X

X

Høykapasitets stillegående 24 timers sirkulasjonspumpe (8.400 l/t)

X

X

X

2-hastighets massasjepumpe til filtrering

X

X

X

Boblebadfunksjon: Egen luftpumpe og luftdyser som gir en behagelig massasje.

X

X

Mulighet for integrert stereosystem mot et tillegg i prisen

X

X

X

X

Vannfall

X

X

X

X

X

Multifarget LED-lys over og/eller under vann

X

X

X

X

X

Utvendige hjørnelys

X

X

Kontrollpanel med multifarget touch skjerm

X

Kontrollpanel med multifarget trykkskjerm

X

X

Dyser med rustfrie stålringer

X

X

X

X

2,7 kW varmeelement – kan oppgraderes til 5,5 kW mot tillegg i prisen

X

X

X3

X

3 kW varmeelement

X

5,5 kW varmeelement

X2

Ergonomisk utformede seter

X

X

X

X

SmartTub™ – fjernstyring fra smarttelefon

X

X1

X1

X1

: Kan bestilles mot et tillegg i prisen.

1

: 5,5 kW varmeelement er standard i Aspen og Maxxus.				
: Oppgradering gjelder ikke Dover.

2
3
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X

X

Kontrollpanelet i et Sundance massasjebad er plassert slik
at det er enkelt å bruke. På mange modeller kan visningen
snus slik at det er enkelt å lese av, enten du er inne i eller
utenfor badet. Det digitale panelet gir deg full kontroll av
massasjebadets funksjoner som styrer vannsirkulasjon,
hydroterapi, aromaterapi, lysterapi, filtrering, rensesystemer og temperatur. Med mulighet for forhåndsprogrammering kan du bruke energibesparende innstillinger og
samtidig sørge for at massasjebadet alltid er oppvarmet
og klart til bruk. Les om kontrollpanelet til Splash™-serien på side 29.

Kontrollpanelet for bad i 880-serien
er med multifarget trykkskjerm.

Kontrollpanelet for bad i 980-serien er med multifarget
touch-skjerm.

Kontrollpanelet for bad i 780-serien.

MASSASJEBAD

Kontrollpanel

Kontrollpanelet for bad i 680-serien.

Lys
Stemningsskapende lys er en viktig del av opplevelsen når du bader
i et utendørs massasjebad. Vi har flere typer lyssystemer, avhengig
av hvilken serie badet er i. All belysning, uavhengig av serie, er LED-lys
og har flere ulike farger. Det er mulig å stille inn på en bestemt farge eller
slik at fargene roteres etter tur. For alle massasjebad, utenom 680- og
Splash™-serien, kan all belysning dimmes med flere nivåer, og du kan
selvsagt slå det av om du ønsker det.

Utvendig lys
Som standard leveres 980- og 880-serien med utvendig lys montert
skjult i hjørnene på kabinettet. Dette lyser hvitt og kan styres fra
kontrollpanelet.

Sundance Norge | 33

Farger, kabinett og isolasjon

MASSASJEBAD

Massasjebad fra Sundance kan leveres i flere farger og design. Massasjebadene er vakuumformet med langtidsvarende
akryl av høy kvalitet. Eneste unntaket er Splash-serien*, som er rotasjonsstøpt. Utvendige kabinettsider leveres i fem ulike
design, ett design til hver serie og opptil tre ulike farger. Våre medfølgende isolerte lokk leveres i sort og matcher alle
kabinett. Ta valgene som passer deg og omgivelsene der du vil ha ditt massasjebad. Kom innom vår forretning i
Holmestrand hvor vi kan hjelpe deg til det riktige valget.
Utendørs massasjebad fra Sundance har et svært lavt energiforbruk takket være vår skrogkonstruksjon. Fordelene
styrkes gjennom fullisolering av badene, som fyller hele rommet mellom skroget og rammen i badet.
- Kabinettsidene er laget av et syntetisk materiale med UV-beskyttelse. Dette gjør kabinettsidene vedlikeholdsfrie.
- Beskyttende lag under badet som gir beskyttelse mot fuktighet og krypdyr.
- Som standard for 880- og 980-serien leveres badene med WinterPackage – en tilleggs isolasjon som øker
isolasjonseffekten med inntil 25 % og reduserer driftskostnadene. (s. 42)
Bad i 780-serien kan bestilles med fabrikkmontert WinterPackage mot et tillegg i prisen.
*Gjelder ikke Splash™-serien. Les om oppbyggingen til Splash™ på side 28-29.

Akryl – innvendig

Platinum

Porcelain

Monaco

Midnight

Celestite

Sahara

Noen modeller kan ikke leveres i alle fargealternativene for akryl og kabinett. Se sundance.no for
tilgjenglige alternativer for hver modell.

SunStrong™ lokk

Leveres i sort som standard
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Kabinettdesign
980-serien

MASSASJEBAD

980-serien har et unikt og ekslusivt paneldesign.
Velg mellom to tidløse farger.

Coastal Grey

Mahogany

880-serien
De brede panletypene til 880-serien gir et sofistikert,
skandinavisk uttryk. Velg mellom tre moderne farger.

Brushed Grey

Vintage Oak

Modern Hardwood

780- og 680-serien
Det stående paneldesignet til 780- og 680-serien
gir et klassisk uttrykk. Velg mellom to farger.

680-serien

780-serien
Coastal Grey

Mahogany

Sundance Norge | 35

Lokk
Lokket er en viktig del av massasjebadet. Det beskytter bl.a. mot snølast og holder på varmen i badevannet. Det er
derfor viktig med et lokk av god kvalitet. Alle våre massasjebad kommer med sorte, låsbare lokk som standard.

SunStrong™ – et solid lokk
MASSASJEBAD

SunStrong™-lokket har et rent og elegant utseende. Det
er designet slik at vannet vil renne av med 10 cm tykkelse
på midten og 7 cm i ytterkantene. Med en tetthet på 1,5
pund er isolasjonsevnen svært god. SunStrong™ er et
trekk laget av polyester, samme materiale som brukes i
havnekalesjer til båter. Lokket er svært motstandsdyktig
mot rifter, og det har forbedret vann- og UV-beskyttende
egenskaper. SunStrong™-trekket er et lett materiale og
dermed gjør det enklere å også håndtere lokk på store
massasjebad.
Det er 3 års garanti på SunStrong™-lokk.
Følger som standard på våre massasjebad i 680-, 780-, 880
og 980-serien*.

Vedlikehold
Alle lokk trenger vedlikehold i form av vask og
impregnering. Intervallet på dette kommer an
på hvor badet står og hvor værhardt det er. En
grei tommelfingerregel er at impregnering bør
gjøres når du ser at vannet ikke preller av trekket
lenger, eller helst litt før. I vår nettbutikk finner
du produktene du trenger til vedlikehold av de
forskjellige lokkene. webshop.sundance.no

*Gjelder ikke Splash™-serien. Les om Splash™ på side 28-31.
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MASSASJEBAD
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Ergonomi i særklasse
Sitteplassene i våre massasjebad er designet slik at kroppen får optimal støtte under vannet. Hver sitteplass
er utformet for jevn vektfordeling og riktig holdning når kroppen omgis av massasjestrålene. I tillegg har vi
markedets kraftigste og mest stillegående massasjedyser. Kom og opplev dette i vår spa-avdeling.

MASSASJEBAD

Innstillingsmulighetene på dysene og designet på de ulike setene er utformet slik at kroppen får god
massasje – uansett kroppstype. Hver dyse er perfekt plassert i hvert eneste sete. Gjennom å flytte seg
mellom de ulike setene får man den optimale opplevelsen av ulike typer massasje til hele kroppen.

1. Cool Down sete

- Avkjøl deg litt før du senker deg
		 ned i det varme badet igjen.

2. Accussage terapisete

- Unik massasje for nakke,
		 skuldre og rygg.
- Målspesifikke akupunkter.
- Tilpasset hydroterapi.
- Fra mild til kraftig, dyptvirkende
		massasje.

3. Soaking sete

- Juster badets funksjoner fra
		dette setet.
- Enkel inn- og utstigning
		med håndtak.
- Markedets kraftigste fotmassasje.

4. Full body lounge – liggesete
- Ergonomisk utformet for
		fantastisk hydroterapi.
- Dyser for nakke, skuldre, rygg,
		 hofter, legger og føtter.
- Håndleddsdyser i 880-modeller.

5. Intelli-dyser terapisete

- To terapeutiske Fluidix Intelli™-dyser.
- Endre massasjeinnstillinger uten å
		bytte plass.
- To kraftige Vortex™-dyser.

1

2

3

4

5
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Dyser i 980- og 880-serien

MASSASJEBAD

Silent Air™

- Bobler.
- Behagelig massasje.
- Aromaterapi med
SunScents™.

Focus-Relief™

- Spesialdesignet for
dyp leggmassasje
- Hybridteknologi som
kombinerer både luftog vannpumper.

Accu-Pressure™

- Dyptvirkende massasje
ved muskelspenninger i
hofter, legger og føtter.

Whirlpool™

- Kraftig muskelmassasje for hele
kroppen.
- Supert for
idrettsutøvere.

NDANCE
SU

NDANCE
SU

NDANCE
SU

NDANCE
SU

PATENT

PATENT

PATENT

PATENT

PAT E N T

PAT E N T

PAT E N T

PAT E N T

Fluidix Reflex™

- Gir en fantastisk følelse
av å bli massert for
hånd.
- Dyp massasje av spen
ningsutsatte muskel
grupper i ryggen.
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Fluidix ST™

- Gir dyptvirkende 		
massasje.
- Justerbar styrke.

Fluidix Intelli™

- Den ultimate
massasjedysen.
- Horisontal = lett
massasje. Vertikal =
dyp massasje.

Fluidix Nex™

- Ideelt for små
muskelspenninger
og nerver i
nakkeregionen.
- Justerbar styrke.

Pulsator™

- Lett pulserende
massasje.
- Masserer håndflater
og håndledd.

Vortex™

- Terapeutisk
massasje.
- Virvlende stråle.

Mini Vortex™

SMT™ Micro
Adjustable

- Terapeutisk massasje.
- Virvlende stråle.

- Dyse for lindring av
nakkespenninger.
- Justerbar styrke.

Accu-Pressure™

- Dyptvirkende massasje
ved muskelspenninger
i skuldre, rygg og føtter.

Accu-Pressure™
Adjustable
- Gir dyptvirkende
massasje.
- Justerbar styrke.

Vortex™

- Terapeutisk
massasje.
- Virvlende stråle.

MASSASJEBAD

Dyser i 780-serien

NDANCE
SU

PATENT
PAT E N T

SMT Fluidix™

- Gir en fantastisk følelse av å bli massert for hånd.
- Dyp massasje av spenningsutsatte muskelgrupper i ryggen.

Dyser i 680-serien

DL

DX

DVR

DXT

- Fokus på presspunkter
i nakke, skuldre og
rygg.
- Justerbar dyptvirkende
massasje.

- Gir en roterende og
dyptvirkende massasje.
- Justerbart trykk.

- Effektiv massasje på
små muskelgrupper
i nakken.
- Justerbart trykk.

- Gir en dyptvirkende
massasje på spent
ryggmusklatur.
- Stor dyse hvor trykket
er lett å justere.

DV

- Pulserende myk
massasje.
- Justerbart trykk.
- Roterende føring
av vann.

DXL

- Kraftig muskelmassasje for hele
kroppen.
- Supert for
idrettsutøvere.

DVX

- Kraftig hydroterapeutisk
massasje for
ryggmusklatur.
- Justerbart trykk.

DST

- Sirkulerer varmt
vann i badet.
- Kraftig massasje.

Les om dysene til Splash™-serien på side 31.
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Skrog og isolasjon
Rigid Bond™

MASSASJEBAD

Sundance massasjebad har
bransjens tykkeste og mest
robuste skrog. Dette gjøres ved å
bruke det patentbeskyttede
bindingslaget Rigid Bond™.
Rigid Bond™ benyttes mellom
akryloverflaten og glassfiberen.

NDANCE
SU

PATENT
PAT E N T

Ved å konstruere skrogene på denne
måten er våre skrog inntil åtte ganger
sterkere enn vanlige glassfiberlaminerte skrog.

Isolasjon:
Alle våre massasjebad har fullisolerte kabinett. Dette betyr at hele rommet
mellom skroget og rammen er fylt med isolasjon. Det er jo slik at mer isolasjon
er bedre enn mindre isolasjon, i tillegg vil et fullisolert kabinett være mer
støydempende når pumper går. Dette, i kombinasjon med Rigid Bond™,
sparer energi og gir deg svært lave kostnader på oppvarming av ditt
Sundance massasjebad.
Hvis det oppstår et behov for reparasjon i våre bad, er vårt isolasjonsmateriale
så mykt at man ved behov kan ta det ut med bare hendene, men likevel så fast
at det motvirker skade på rør og slanger ved at disse ligger mer stabilisert.

WinterPackage:
WinterPackage er en tilleggsisolasjon som ligger utenfor
det fullisolerte området til rør og slanger. WinterPackage vil,
avhengig av modell, legges utenpå eller inni bærerammen
til massasjebadet. Denne tilleggsisolasjonen sørger for å
reflektere kulda ut og varmen inn i badet igjen. Dette gir
lavere strømkostnader, noe som er bra for både miljøet
og lommeboka. Ved å ha WinterPackage kan du spare
hele 25 % på strømforbruket. WinterPackage leveres som
standard på alle modeller i 980- og 880-serien. Massasjebad
i 780-serien kan bestilles med fabrikkmontert WinterPackage
mot et tillegg i prisen.
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Akryloverflate
Rigid Bond™
Glassfiber
Isolasjon

MASSASJEBAD
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Vannrensing
Renseteknologien i et massasjebad er basert på to hovedelementer: partikkelrensing og desinfisering av vannet. Filtersystemet i alle Sundance massasjebad sørger for god partikkelrensing. Enten med et veldig tettvevd lamellfilter, eller med
en kombinasjon av tettvevd lamellfilter og et micro-filter som absorberer partikler på mikronivå. Desinfisering utføres
med en kombinasjon av integrerte, automatiske rensesystemer, og manuell tilførsel av pleiemidler.
MASSASJEBAD

CLEARRAY Active Oxygen™
Til våre massasjebad introduserer vi nyheten CLEARRAY Active Oxygen™ *. Dette er kjemikaliefri desinfisering for å
redusere manuell tilførsel av vannpleieprodukter.

NYHET
2021

Ozon + UV-C = Active Oxygen
For å gi deg den beste vannkvaliteten, kombinerer CLEARRAY
Active Oxygen™ ozon og UV-C-teknologi, som er det kraftigste
vannrensesystemet som er tilgjengelig uten å tilsette vannpleieprodukter. Dette reduserer behovet for manuell tilførsel av klor
og active oxygen.
CLEARRAY Active Oxygen™ -teknologien utnytter kraften i luft
og lys for å optimalisere den automatiske rensingen. Dette gir
badet de beste forutsetningene for å stå uten tilsyn over lengre
tid. Ved å tilføre ozon til vannet før det passerer rensekammeret
med UV-C stråler vil det skapes en reaksjon som danner activt
oxygen. Denne avanserte oksidasjonsprosessen bryter ned
organiske partikler og dreper bakterier.
* Kommer som standard til 980-, 880-, 780- og 680-serien.

Scan og
se film om
CLEARRAY
Active Oxygen™

Partikkelrensing
Partikkelrensing vil si å fjerne smuss og urenheter ved hjelp av et filtersystem. Hvor effektiv partikkelrensingen er, avhenger av
fire faktorer: filterkapasitet, filtertype, mengde vanngjennomstrømning og effektiv «skimming» av overflatevannet.
Alle våre massasjebad har disse fire elementene i seg, men utforming og kapasitet varierer fra serie til serie. Grunnen til at våre
serier, 780, 880 og 980 har en veldig bred skimmeråpning inn til filteret, er fordi vi mener best mulig funksjon er viktigere enn
en diskret skimmer.
Hva er en skimmer? Det er et flytende stengsel mellom massasjebadet og filteret. Det sørger for at kun det øverste laget med
vann trekkes inn til filteret. Dette gir den raskeste rensingen av partikler, da organiske partikler flyter. Bred skimmer betyr
derfor bedre rensing. Les mer om filtersystemet til Sundance på side 46-47.
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Sun Purity™
I tillegg til filter og CLEARRAY Active Oxygen™ anbefaler vi at det benyttes SunPurity™ sølvioner i kombinasjon med
Active Oxygen som vannpleie.

Sølvioner

Active Oxygen

SunPurity™ Nature 2 sølvioner benyttes i kombinasjon
med Active Oxygen. Sølvioner hemmer bakterievekst,
dreper bakterier og holder pH og alkalitet mer stabil.
Dette gjør at du kan bade klorfritt, og reduserer behovet
for klor når du skal klorchocke badet. Sølvionene ligger i
en spesialdesignet beholder som er plassert i skimmeren,
og byttes ut etter 4 måneder.

Active Oxygen er et luktfritt alternativ til klor- og bromholdige desinfeksjonsmidler for sikring av den hygieniske
kvaliteten. Active Oxygen er et pulverbasert middel som
tilsettes direkte i badevannet før hver gang du bader.
Se vår nettbutikk for Sølvioner og Active Oxygen.
webshop.sundance.no

Noen ord om saltgenerator/saltvannsrensing
Det finnes flere former for desinfisering av vannet. Noen er manuelle – andre er delvis automatiske. Et delvis automatisk
system for desinfisering som brukes er saltgenerator – eller saltvannsrensing som det også kalles. I prosessen omdanner
saltgeneratoren saltet til klor eller bromin. Vannet vil derfor ha de samme desinfiserende egenskapene som vann hvor disse
midlene tilsettes manuelt. Systemet med saltgenerator er en teknologisk løsning som er relativt dyr i innkjøp og vil kreve
oppfølging med kalibrering, og vedlikehold når elektrodene skal byttes. I tillegg kommer kostnadene til Biobromid salt ved
hvert vannbytte og syre (pH down) for å holde pH-verdien nede.
Ved selv å ha prøvd ut saltvannsgenerator nøye anbefaler vi fremdeles manuell tilførsel av rensemidler. Det er svært enkelt og
det rimeligste alternativet, og du kan velge milde produkter som ikke lukter ved bading og produkter som blir lenge i vannet
når du reiser fra hytta eller på ferie hjemmefra. Vi har gjennom årene testet de ulike teknologiene som finnes på markedet, og
vi tester fortløpende nyhetene når de kommer. Dette gjør at vi alltid anbefaler det vi selv synes er best. Ta gjerne kontakt med
oss for en nærmere gjennomgang. Vi ønsker at du skal finne den løsningen som passer deg og ditt bruk best.
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Filterhus
Stort filterhus

MASSASJEBAD

For å oppnå best mulig filtrering av vannet
har Sundance utviklet et ekstra stort filterhus, da det er viktig å rense mest mulig av
overflatevannet på kortest mulig tid. En
bred skimmeråpning i kombinasjon med
høy vanngjennomstrømning vil redusere
partikler som fester seg i vannlinjen og
dermed reduseres grobunnen for bakterier.
Dette fordi de fleste partiklene befinner
seg på overflaten av vannet.

Sirkulasjon
Sundance sitt patenterte sirkulasjonssystem
rengjør alt vannet i massasjebadet opptil
175 ganger i døgnet. Den kraftige pumpen
går kontinuerlig for best mulig rengjøring.
I et massasjebad fra 780- , 880- og 980-serien
sirkuleres inntil 200.000 liter vann i døgnet
gjennom filtrene. Vannet i massasjebad i
Splash- og 680-serien sirkuleres normalt
i minimum 8 timer i døgnet.
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48 cm

6 cm

Massasjebadene i
780-, 880- og 980-serien
har en stor og bred
skimmeråpning.

I 680-serien benyttes rund
skimmeråpning. Dette
benyttes også av de fleste
produsenter på
markedet i dag.

I Splash-serien har filterhuset
to vertikale åpninger som
effektivt leder vannet inn til
filteret hvor vannet renses.

Filter
MicroClean™ Ultra
I 1996 tok Sundance verdenspatent på
MicroClean™-teknologien som er den samme
teknikken som benyttes ved rensing av drikkevann. MicroClean™ Ultra er spa-industriens
første filter med to-trinns-teknikk, i tillegg har
filtret den unike MicroClean™-teknologien.
Filteret består av en ytre del som tar de grove
partiklene og en indre del som klarer å fange
de mindre partiklene.
- Standardutstyr i 880- og 980-serien.
- To-trinns vannrenseteknikk, hvor vannet først
går gjennom den ytre delen, lamellfilteret,
for så å gå gjennom den indre kjernen som
er mikrofiberfilteret.
- Den ytre delen er et vaskbart lamellfilter som
fanger opp de grove partiklene.
- Den indre kjernen er et mikrofiberfilter som
fanger opp de fineste partiklene, på lik måte
som drikkevannsfiltre.

NDANCE
SU

PATENT

MASSASJEBAD

PAT E N T
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PATENT
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MicroClean™ Ultra

MicroClean™
Filteret består av 30 % MicroClean™ og 70 %
vaskbart lamellfilter.
- Leveres som standardutstyr i 780-serien.
- Består av to deler som er plassert ved siden
av hverandre: et lamellfilter som tar grove
partikler og et mikrofiberfilter som fanger
opp de fineste partiklene.
- Vannet som sirkuleres ved hjelp av sirkulasjonspumpen går kun gjennom mikrofiber
filteret.
- Vannet som filtreres ved bruk av massasjepumpene vil passere gjennom lamellfilteret.

Standardfilter
Markedets vanligste filter. Filteret er et vaskbart lamellfilter og benyttes av de fleste
massasjebadprodusenter i dag. Dette fiteret
benyttes i våre masssasjebad i Splash- og
680- serien.

MicroClean™

Standardfilter

Filtrene med MicroClean-teknologien er de første
filtrene i massasjebad-bransjen som ble NSF-sertifisert
(National Sanitation Foundation).
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FJERNSTYR MASSASJEBADET DITT FRA SMARTTELEFONEN
• Sett pris på enkel nedlastning av appen og det
intuitive oppsettet
• Forbedret produktkunnskap og support
• Styr badet med personlige tips og informative
videoer
• Se estimert energibruk **
• Gir mulighet for mer energieffektiv innstilling av
rensesykluser og temperatur mens du er borte
• Motta varsel om strømbrudd for å redusere
muligheten for skader
• Kan varsle deg og Sundance Norge når badet
trenger oppmerksomhet
• Hold kontakten med Sundance Norge med
SmartTub™
• Gratis oppkobling første året *

* Krever abonnement fra andre året du har SmartTub installert i ditt massasjebad
** Estimeringen av energibruk er basert på sensoravlesninger og er ikke like nøyaktig som måleutstyret til en elektriker.
Dersom du ønsker nøyaktig måling av strømforbruket anbefaler vi å kontakte din lokale elektriker for montering av en
strømmåler på kursen ti massasjebadet. Det er viktig at du lar måleren stå et helt år, siden strømforbruket varierer mye i
forhold til temperaturen ute. SmartTub ™ -systemet bruker mobilbasert kommunikasjon og krever at det er tilgjengelig
mobilnett i ditt område.

SmartTub™ er et nytt og eksklusivt system, konstruert for å optimalisere potensialet i ditt massasjebad ved
fjernstyring av temperatur, pumper og avlesning av rensesykluser og andre nytteverdier. Fra en app på din
smarttelefon kan du glede deg over neste generasjon massasjebad-eierskap, noe som gjør det enklere enn noen
gang å bruke og holde tilsyn med ditt massasjebad. SmartTub™ er din private assistent og vil gjøre deg til en ekspert
på ditt Sundance massasjebad. Med SmartTub™ har du full kontroll over badet, enten du er på jobb, hjemme eller
på ferie. I tillegg kan serviceavdelingen hos Sundance Norge få tilgang til ditt bad via SmartTub™ slik at vi kan se hva
slags service ditt bad trenger.

Mobilnett

MASSASJEBAD

SmartTub™

Wi-Fi

SmartTub™-systemet bruker mobilbasert kommunikasjon (SIM-kort). Dette betyr at du kun trenger tilgjengelig
mobilnett i ditt område. SmartTub™ kobles direkte til den lokale basestasjonen. Det betyr at du kan sitte hjemme i din
egen stue og styre massasjebadet som står på hytta. Eller på jobb og styre massasjebadet som står hjemme. SmartTub,
som er mobilbasert, er mer pålitelig å bruke enn et Wi-Fi basert system. Med et Wi-Fi-basert system er du avhengig av å
ha permanent Wi-Fi på hytta og kommunikasjonen blir ikke like stabil. Flere hindre kan stoppe signalene som illustrert
på bildene over. Wi-Fi er bra, men passer best til produkter som er plassert inne og nær en ruter.
SmartTub™ er installert som standardutstyr til alle bad i 980-serien (i bad f.o.m 2020). Til 880-, 780- og 680-serien kan
SmartTub™ installeres som tilleggsutstyr.

Sundance Norge | 49

Fordeler
Fordeler med et Sundance massasjebad*:

MASSASJEBAD

1. Akupressur terapi.
2. Unik terapeutisk massasje.
3. Vannfall med lysterapi.
4. Aromaterapi.
5. Fullisolert massasjebad.
6. WinterPackage.

7. MicroClean™ Ultra filtersystem.
8. Høy sirkulasjon – opptil 200.000 liter pr. døgn.
9. Rigid Bond™.
10. Titan varmeelement.
11. CLEARRAY Active Oxygen™.
12. Vedlikeholdsfritt kabinett på utsiden.

1

12

11

10

9

2

8

3

4

7

5

6
*Gjelder ikke Splash™.
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Tilbehør
Gjør din spaopplevelse komplett! Oppgrader din
spa-avdeling med lokkløfter, trapper, drikkeholdere,
uknuselige glass, håndklær og høytalere som tåler vann
for å gjøre hverdagen enklere og mer behagelig.

Alle produktene finner du i vår nettbutikk,
webshop.sundance.no.

MASSASJEBAD

Våre kundeveiledere setter gjerne sammen en pakke
som passer deg og dine behov.
Håndklær

SpaVac

Uknuselige glass
PoolBar

Høytalere som tåler vann
Spa Coctails

CoverCare Box

Lokkløftere

Trapper
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Planlegging
Åtte punkter ved planlegging
Når du skal planlegge plassering av et utendørs massasjebad er det lurt å tenke gjennom disse 8 punktene:

MASSASJEBAD

1. Tenk igjennom familiens behov og ønsker. Liker dere å
holde hageselskap og invitere venner? Nyter dere gjerne
stillheten med en bok eller rolig musikk? Svarene vil
hjelpe dere til å velge riktig plassering og hvilken
massasjebadmodell som er best for dere.
2. Plassering er viktig. Ved plassering nær utgang blir
veien kortere og enklere å måke om vinteren. Det er
også en fordel at veien er kort når du skal gå nydusjet ut
i massasjebadet i bare badetøyet. Hvis du ønsker stillhet
når du bader, eller velger å sette badet rett utenfor et
soveromsvindu, er det viktig at du velger et bad med
egen sirkulasjonspumpe. Tilgangen til massasjebadet kan
tilpasses eksisterende terrasse, uansett hvilket materiale
den er laget av.
3. Vurder skjerming når du skal finne rett plassering.
Best mulig utsikt må vurderes opp mot innsyn fra
naboen. Skjerming kan også løses med en levegg
eller bruk av en lokkløfter.
4. Det er viktig at badet får et stabilt og slett underlag som
er i vater. Underlaget kan være en betonplatting, heller,
treterrasse e.l. og må tåle en trykkbelastning på min. 500
kg/m2 og gi støtte under hele badet. Det er IKKE tilstrekkelig med kun en ramme i ytterkant.
5. Skal massasjebadet senkes helt eller delvis ned, er det
viktig å lage FULL TILGANG til siden hvor kontrollpanelet

er plassert, og helst god tilgang på alle sider, for inspeksjon og fremtidig service. Dvs. tilgang til hele siden i full
høyde og full bredde. En luke bør bygge like langt ut fra
badet som antall centimeter badet er senket ned. For
massasjebad i 880-serien med liggende panelsider må det
være plass til å vippe ut (50 cm) og fjerne hjørnene for å
frigjøre panelsidene for tilgang til motorrommet. Det er
også en fordel om dette er mulig på de øvrige sidene.
Det kan være lurt å bruke litt tid på å planlegge hvordan
denne tilgangen enklest kan løses dersom noe skulle skje.
6. Drenering. Hvordan renner vannet når det regner?
Vannet bør renne bort fra huset og andre tilbygg.
Massasjebadet må plasseres slik at det ikke blir
stående i vannpytter. Hvis du har et avløpssystem
kan du lede massasjebadets drenering til det
eksisterende systemet.
7. Strøm til utendørs massasjebad. Massasjebadet må
tilkobles direkte til en egen sikringskurs (uten annet
utstyr tilkoblet) med tilhørende jordfeilbryter. Benytt
autorisert elektriker. Se vår nettside, eller ta kontakt med
oss, hvis du ønsker informasjon om strømbehovet til en
eller flere modeller.
8. Hagearkitektur. Du kan lage forskjellige miljøer rundt
massasjebadet ved å plante trær, busker og blomster
eller endre bunndekke. Her er mulighetene uendelige.

Lover og regler
Som eier av et massasjebad er du ikke pliktig å sende inn
søknad under forutsetning av følgende:
- At massasjebadet ikke er større enn 10 m² i grunnflate.
- At det plasseres minimum fire meter fra nabogrense.
- At det sikres mot at barn og voksne kan falle i det.
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Relevante lover som regulerer dette er:
- Plan og bygningsloven § 83. Basseng, brønn og dam.
- Teknisk forskrift § 7-48. Sikkerhet mot drukning.
Vi tar forbehold om feil. Spesielle regler kan gjelde, som f.eks.
innenfor 100-meters sonen ved sjøen. Er du i tvil, ta kontakt
med din kommune.

MASSASJEBAD
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Strøm
Strømbehovet for tilkobling av et massasjebad kan variere
hos de ulike leverandørene. På et Sundance massasjebad
har man flere muligheter. Det man alltid skal huske på,
er at mengden strøm som kobles til massasjebadet alltid
vil reflektere hvor mange funksjoner man kan bruke på
en gang.
På våre massasjebad kan man velge mellom å koble til
én eller to kurser. Kursene tilpasses modell og varmeelement. Her er et eksempel på de ulike alternativene
for en Optima i 880-serien med 2,7 kW varmeelement:

3-fas – 400 volt TN-nett (eks. til Optima):
• 1 x 16A 3-fas C-sikring 400V TN-nett: Alt kan driftes
samtidig, både varmeelement og alle pumper.

1-fas – 230 volt IT-nett (eks. til Optima):
• 1 x 32A 1-fas C-sikring 230V TN-nett (én stor kurs):
Alt kan driftes samtidig, både varmeelement og
alle pumper.
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• 1 x 16A + 1 x 20A 1-fas C-sikring 230V TN-nett (to kurser):
Alt kan driftes samtidig, både varmeelement og
alle pumper.
• 1 x 20A 1-fas C-sikring 230V TN-nett (én kurs): Enten kan
varmeelementet driftes eller alle pumpene. Varmen
vil automatisk skru seg av når pumpene går. Når du
slår av massasjen, eller den stopper av seg selv, vil
massasjebadet, ved behov, automatisk starte oppvarming igjen.
De fleste badene kan oppgraderes til 5,5 kW mot et
tillegg i prisen. Det vil da være behov for høyere ampere.
Størrelsen på strømkursene og hva som kan driftes
samtidig, kan variere for de ulike massasjebadmodellene.
Se vår nettside, sundance.no, for full oversikt for alle
modellene våre.

Levering
Ønsker du at Sundance skal levere ditt nye massasjebad?
Eller ønsker du kanskje å hente det selv? Valget er ditt!

MASSASJEBAD

Alle våre bad krever kun et stabilt og slett underlag,
samt strømtilkobling. Underlaget må være plant
og tåle vekten av selve massasjebadet med vann,
inkludert personer. Dette tilsvarer ca. 500 kg/m².
Vi bistår gjerne med levering og igangkjøring av ditt
utendørs massasjebad, men du kan spare penger ved å
transportere og foreta igangkjøring selv. Badet kan også
sendes med transportselskap til terminal eller annet egnet
mottakssted med tilgang til gaffeltruck.
Spesialhenger.

Våre erfarne servicefolk vil på bakgrunn av noen bilder
fra leveringsadressen kunne bistå med tips om hvordan
massasjebadet på enklest mulig måte skal komme på
plass.
Normalt benytter vi en spesialhenger med tilhørende tralle
ved levering. Trallen krever 1 meter bredde og kan trilles
på de fleste underlag. Desto flere stigninger, hindringer og
svinger – desto flere medhjelpere er nødvendig.
Husk at det er lurt å vurdere alternativer til levering, som
f.eks. hjelp av kranbil eller helikopter. Vi har sett at det i
flere tilfeller er kostnads- og tidsbesparende å leie et
helikopter, sammenlignet med et vanskelig kranløft.

Tralle som følger med spesialhenger.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon og veiledning.
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SwimSpa fra SwimLife™
Med et SwimSpa, også kalt motstrømsbasseng, har du et basseng i hagen som tar mindre plass og har flere bruksområder enn et tradisjonelt svømmebasseng. I tillegg til svømming kan du trene både styrke og aerobe øvelser.
Seter med massasjedyser tilrettelegger for restitusjon og velvære, mens barna leker trygt i bassenget.
Med en fabrikk som har produsert SwimSpa siden 1997, er SwimLife i Amerika et trygt valg. Produkter fra SwimLife
holder høy kvalitet med garantert gode treningsforhold enten du er idrettsutøver eller mosjonist, øvet eller ny-begynner.
Kvalitetstid med venner og familie får du med på kjøpet.

For alle
SwimSpa er egnet for alle, enten du er en proffesjonell
utøver eller bare er interessert i lett mosjon som er skånsom
mot ledd og muskler. Våre SwimSpa fra SwimLife™ tar mye
mindre plass enn tradisjonelle svømmebasseng og er enkle
å installere i små og store hager.
Effektivt og enkelt rensesystem
Med SwimLifes doble filtreringsteknologi kan du være trygg
på at ditt SwimSpa vil gi deg en ren og trygg bade- og
svømmeopplevelse. Med ClearStream™ har du et effektivt
og meget avansert rensesystem som gjør det enkelt å være
eier av et SwimSpa. Les mer på side 74.

Svøm hele året
Et SwimSpa fra SwimLife er designet for å kunne brukes
hele året. Med ThermalMax™ varmestyringssystem sikrer
SwimLife svømme- og badeglede 365 dager i året – også
gjennom den kalde, norske vinteren. Les mer på side 75.
Trenings- og velværesenter i egen hage
Et SwimSpa er mye mer enn bare et verktøy for svømming.
Her har du ditt eget trenings- og velværesenter i egen hage.
Med motstrømmen får du justerbar motstand og innebygd
“tredemølle-effekt”. I tillegg har du seter med massasjedyser. SwimLife SwimSpa er et fantastisk verktøy for
restitusjon, rehabilitering og velvære Les mer på side 70.
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Badeglede, trening og
ekstraordinær svømmeopplevelse
for alle – hele året.

Ekstraordinær svømmeopplevelse
•

Garantert gode treningsforhold

•

For idrettsutøver eller mosjonist,
øvet eller nybegynner

•

Høy kvalitet

Mange bruksområder
•

Tren med den justerbare motstrømmen

•

Fantastisk verktøy for krosstrening

•

Skånsomt for muskler og ledd

•

Rehabiliteringstrening

•

Treningsutstyr og program medfølger

For hele familien
•

Badeglede for store og små

•

Lær barna å svømme i trygge omgivelser

•

Kvalitetstid i hverdagen

•

Sosialt samvær med venner og familie

En investering i egen helse
•

Velværesenter i egen hage

•

Massasjeseter for restitusjon og hygge

•

Avslutt treningsøkten med massasje

•

Tilgjengelig hele året
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Velg ditt SwimLife™ SwimSpa
Når du skal velge ditt SwimSpa anbefaler vi at du tar en vurdering av hvilke behov du og de du skal bruke SwimSpaet sammen med har. Hva er viktig for dere? Våre SwimSpa kan møte alles behov, enten det er til en triatlonutøver, mosjonist eller
kun for lek og moro. Velg mellom seriene SwimExpert, SwimFit og SwimFun.

SWIMLIFE SWIMSPA

SwimExpert

SwimFit

• For avansert svømming

• For svømming, mosjon, velvære,

• Unik

AquaCurrent©

dyseteknologi

fjerner vortex-rotasjonen i vannet

SwimExpert 14
Listepris: kr 469.000,–
Mål: 236 x 442 x 134 cm
Volum: 7220 liter vann
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restitusjon og lek
• AquaFlex dyseteknologi

• WaveRider Current Control

• Justerbar motstrøm

• Justerbar motstrøm med 10 nivåer

• Stabil svømmeopplevelse

• Egen buoyancy-dyse for oppdrift

• Egen buoyancy-dyse for oppdrift

• SwimBoost pumpedesign

• SwimBoost pumpedesign

SwimExpert 17
Listepris: kr 515.000,–
Mål: 236 x 533 x 134 cm
Volum: 9120 liter vann

SwimExpert 19 Dual

Listepris: kr 577.000,–
Mål: 236 x 574 x 134 cm
Volum: 6670 (SWIM) / 1192 (SPA) liter vann

Mål:

• Laget for lek, trening i vann og velvære
• High Flow Core Stream svømmedyse
• Et mindre, men romslig alternativ til et
fullverdig SwimSpa
• 9–10 personer
Mål: 236 x 381 x 124 cm
Volum: 4670 liter vann

SWIMLIFE SWIMSPA

SwimFun 12

Listepris: kr 332.000,–

SwimFit 14

Listepris: kr 416.000,–
Mål: 236 x 442 x 134 cm
Volum: 7220 liter vann

SwimFit 17

Listepris: kr 455.000,–
Mål: 236 x 533 x 134 cm
Volum: 9120 liter vann

SwimFit 19 Dual

Listepris: kr 515.000,–
Mål: 236 x 574 x 134 cm
Volum: 6670 (SWIM) / 1192 (SPA) liter vann
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SWIMLIFE SWIMSPA

SwimExpert 19 Dual

Seter: 4–5 personer
Mål utvendig: 236 x 574 x134 cm
Mål svømmedel : 200 x 315 x 124 cm
Egenvekt: 1815 kg
Vann – normalt fylt: 6670 liter
Vann – normalt fylt spa-del: 1192 liter
Pumper: 4 stk. Se side 72.
Dyser: 3 svømmedyser, 41 massasjedyser
• To soner gir mulighet for forskjellige temperaturer.
• Både for den avanserte svømmeren og den
kvalitetsbevisste mosjonisten.
• SwimBoost pumpedesign gir 2725 liter
med vann i minuttet.
• ThermalMax™ varmestyringssystem.
• 4 kW + 3 kW + 3 kW varmeelement.
• Form Smart Swømmebrille.
• Aqua Fitness treningsutstyr.
Listepris:

577 000

,–
kr
Spør oss om et tilbud.

AquaCurrent©
dyseteknologi
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WaveRider
Current Control

Form Smart Svømmebrille
Se s. 70.

Seter: 4–5 personer
Mål utvendig: 236 x 574 x134 cm
Mål svømmedel : 200 x 315 x 124 cm
Egenvekt: 1815 kg
Vann – normalt fylt: 6670 liter
Vann – normalt fylt spa-del: 1192 liter
Pumper: 3 stk. Se side 72.
Dyser: 3 svømmedyser, 39 massasjedyser

SWIMLIFE SWIMSPA

SwimFit 19 Dual

• To soner gir mulighet for forskjellige temperaturer.
• Perfekt til mosjon, velvære og lek.
• SwimBoost pumpedesign gir 1362 liter
med vann i minuttet.
• ThermalMax™ varmestyringssystem.
• 3 kW + 3 kW varmeelement.
• Form Smart Swømmebrille.
• Aqua Fitness treningsutstyr.
Listepris:

515 000

,–
kr
Spør oss om et tilbud.

AquaFlex
dyseteknologi

Form Smart Svømmebrille
Se s. 70.
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SWIMLIFE SWIMSPA

SwimExpert 17

Seter: 2–3 personer
Mål utvendig: 236 x 533 x134 cm
Mål svømmedel : 200 x 351 x 124 cm
Egenvekt: 1311 kg
Vann – normalt fylt: 9120 liter
Pumper: 3 stk. Se side 72.
Dyser: 3 svømmedyser, 24 massasjedyser
• Vårt SwimSpa med størst svømmedel.
• Både for den avanserte svømmeren og den
kvalitetsbevisste mosjonisten.
• SwimBoost pumpedesign gir 2725 liter
med vann i minuttet.
• Antiskligulv.
• ThermalMax™ varmestyringssystem.
• 4 kW + 3 kW varmeelement.
• Form Smart Swømmebrille.
• Aqua Fitness treningsutstyr.
Listepris:

515 000

kr
,–
Spør oss om et tilbud.

AquaCurrent©
dyseteknologi
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WaveRider
Current Control

Form Smart Svømmebrille
Se s. 70.

Seter: 2–3 personer
Mål utvendig: 236 x 533 x134 cm
Mål svømmedel : 200 x 351 x 124 cm
Egenvekt: 1311 kg
Vann – normalt fylt: 9120 liter
Pumper: 2 stk. Se side 72.
Dyser: 3 svømmedyser, 22 massasjedyser

SWIMLIFE SWIMSPA

SwimFit 17

• Vårt SwimSpa med størst svømmedel.
• Perfekt til mosjon, velvære og lek.
• SwimBoost pumpedesign gir 1362 liter
med vann i minuttet.
• Antiskligulv.
• ThermalMax™ varmestyringssystem.
• 3 kW varmeelement.
• Form Smart Swømmebrille.
• Aqua Fitness treningsutstyr.
Listepris:

455 000

kr
,–
Spør oss om et tilbud.

AquaFlex
dyseteknologi

Form Smart Svømmebrille
Se s. 70.
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SWIMLIFE SWIMSPA

SwimExpert 14

Seter: 2–3 personer
Mål utvendig: 236 x 442 x134 cm
Mål svømmedel : 200 x 259 x 124 cm
Egenvekt: 1149 kg
Vann – normalt fylt: 7220 liter
Pumper: 3 stk. Se side 72.
Dyser: 3 svømmedyser, 24 massasjedyser
• Både for den avanserte svømmeren og den
kvalitetsbevisste mosjonisten.
• Et lite, kompakt SwimSpa, ideelt for mindre hage.
• SwimBoost pumpedesign gir 2725 liter med
vann i minuttet.
• Antiskligulv.
• ThermalMax™ varmestyringssystem.
• 4 kW + 3 kW varmeelement.
• Form Smart Swømmebrille.
• Aqua Fitness treningsutstyr.
Listepris:

469 000

,–
kr
Spør oss om et tilbud.

AquaCurrent©
dyseteknologi
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WaveRider
Current Control

Form Smart Svømmebrille
Se s. 70.

Seter: 2–3 personer
Mål utvendig: 236 x 442 x134 cm
Mål svømmedel : 200 x 259 x 124 cm
Egenvekt: 1149 kg
Vann – normalt fylt: 7220 liter
Pumper: 2 stk. Se side 72.
Dyser: 3 svømmedyser, 22 massasjedyser

SWIMLIFE SWIMSPA

SwimFit 14

• Perfekt til mosjon, velvære og lek.
• Et lite, kompakt SwimSpa, ideelt for mindre hage.
• SwimBoost pumpedesign gir 1362 liter med
vann i minuttet.
• Antiskligulv.
• ThermalMax™ varmestyringssystem.
• 3 kW varmeelement.
• Form Smart Swømmebrille.
• Aqua Fitness treningsutstyr.
Listepris:

416 000

kr
,–
Spør oss om et tilbud.

AquaFlex
dyseteknologi

Form Smart Svømmebrille
Se s. 70.
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SWIMLIFE SWIMSPA

SwimFun 12

Seter: 9–10 personer
Mål utvendig: 236 x 381 x 124 cm
Mål svømmedel : 200 x 223 x 114 cm
Egenvekt: 900 kg
Vann – normalt fylt: 4670 liter
Pumper: 2 stk. Se side 72.
Dyser: 2 svømmedyser, 32 massasjedyser
• Laget for lek, trening i vann og velvære
• Et mindre, men romslig alternativ til et
fullverdig SwimSpa.
• Plassbesparende.
• Rommer hele familien.
• SwimBoost pumpedesign gir 1362 liter
med vann i minuttet.
• Antiskligulv.
• ThermalMax™ varmestyringssystem.
• 3 kW varmeelement.
Listepris:

332 000

,–
kr
Spør oss om et tilbud.
High Flow Core Stream
svømmedyse
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SWIMLIFE SWIMSPA
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SWIMLIFE SWIMSPA

Trenings- og velværesenter i egen hage
Et SwimSpa kan brukes til mye mer enn bare svømming. Her har du ditt eget trenings- og
velværesenter i egen hage. Med motstrømmen får du justerbar motstand og innebygd
“tredemølle-effekt”. Til hvert SwimSpa medfølger treningsprogram og utstyr*. Trening i
vann er skånsomt for muskler, ledd og hjerte.
Når treningsøkten er over og du trenger en liten pause, eller vil passe på at barna leker
trygt, kan du sette deg tilbake i den delen av SwimSpaet som er utstyrt med behagelige
seter med massasjedyser og nyte en avslappende massasje. SwimLife SwimSpa er et
fantastisk verktøy for restitusjon, rehabilitering og velvære.

TREN I VANN
• Styrke
• Strikk
• Gå
• Løp
• Aerobic
• Roing (ekstrautstyr)
• Rehabilitering

FORM SMARTSVØMMEBRILLE
• Din personlige trener
• Optisk visning
• Viser tid, avstand,
• tempo m.m.
• Sanntidsberegning
• Mål, spor og tilpass

Ta kontroll over svømmingen med FORM Smart-Svømmebrille
FORM Smart-Svømmebrille gir optisk visning og beregning av tid, avstand, tempo m.m. i sanntid. Mål, spor og tilpass treningen
i FORM Swim appen. Gjennomsiktig display kan brukes over venstre eller høyre øye. FORM Smart-Svømmebrille er utviklet i
samarbeid med svømmere og trenere på høyt nivå og gjør trennigsøkten optimal. Med FORM Smart-Svømmebriller har du med
deg svømmetreneren i bassenget. Form leverer også pulsmåler som kan kobles på brille. Kan kobles til flere Garmin og Apple
watch. Batteritid: 16 timer. Kommer med ventilert etui med glidelås. Medfølger alle SwimLife SwimSpa*.
*Gjelder ikke SwimFun
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Design ditt SwimLife™ SwimSpa
Velg mellom tre innvendige akrylfarger, tre* utvendige kabinett og to lokk for å gjøre ditt SwimSpa akkurat slik du ønsker.
Enten du velger å ha ditt SwimSpa delvist nedsenket eller fullt eksponert bør du ta deg tid til å velge det som passer
omgivelsene i din hage best. Kontakt oss gjerne for råd og inspirasjon.

Alpine Mist

SWIMLIFE SWIMSPA

Akryl – innvendig

Pure White

Silver Marble*

Kabinett – utvendig

Midnight

Driftwood

Walnut

Grey Dura (kun til SwimFun)*

Lokk
Swimspaet leveres med vinyllokk i flere
deler som standard. Vinyllokk kan også
leveres med hengsling som muliggjør
bruk av lokkløfter i begge ender. Som et
svært godt alternativ, dersom du skal ha
SwimSpaet under tak eller primært skal
bruke det i sommerhalvåret, kan du velge
Rollaway™ lokket laget av karbonfiber.
Med Rollaway™ kan én person enkelt rulle
vekk lokket på mindre enn ett minutt.
Lokkene forsegler bassenget helt og gir
full isolasjon. Lokkene gir god sikkerhet
ved at barn og dyr ikke kan ramle ut i
bassenget.

Vinyllokk leveres i to utførelser

Rollaway™ lokk

*SwimFun leveres kun med Silver Marble og Gray Dura.
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SwimFun 12

SwimFit 14

SwimExpert 14

SwimFit 17

SwimExpert 17

SwimFit 19
Dual

SwimExpert 19
Dual

Utvendige mål B x L x H

236 x 381 x 124 cm

236 x 442 x 134 cm

236 x 442 x 134 cm

236 x 533 x 134 cm

236 x 533 x 134 cm

236 x 574 x 134 cm

236 x 574 x 134 cm

Mål svømmedel B x L x D

200 x 223 x 114 cm

200 x 259 x 124 cm

200 x 259 x 124 cm

200 x 351 x 124 cm

200 x 351 x 124 cm

200 x 315 x 124 cm

200 x 315 x 124 cm

Vekt uten vann

900 kg

1149 kg

1149 kg

1311 kg

1311 kg

1815 kg

1815 kg

Vekt med vann

5570 kg

8369 kg

8369 kg

10431 kg

10431 kg

9672 kg

9672 kg

Vann – normalt fylt

4670 L

7220 L

7220 L

9120 L

9120 L

6670 L

6670 L

1192 L

1192 L

Spesifikasjoner

Vann – normalt fylt spa-del
Pumpe 1

2-speed 3hp

2-speed 3hp

2-speed 3hp

2-speed 3hp

2-speed 3hp

2-speed 3hp

2-speed 3hp

Pumpe 2

2-speed 3hp

1-speed 4hp

1-speed 4hp

1-speed 4hp

1-speed 4hp

1-speed 4hp

1-speed 4hp

Pumpe 3

–

–

1-speed 4hp

–

1-speed 4hp

–

1-speed 4hp

Spa pumpe 1

–

–

–

–

–

2-speed 3hp

2-speed 3hp

1 x 50 sqft / 1x 4,6 m2
lammelfilter

2 x 50 sqft / 2 x 4,6 m2
lammelfilter

2 x 50 sqft / 2 x 4,6 m2
lammelfilter

2 x 50 sqft / 2 x 4,6 m2
lammelfilter

2 x 50 sqft / 2 x 4,6 m2
lammelfilter

2 x 50 sqft / 2 x 4,6 m2
lammelfilter

2 x 50 sqft / 2 x 4,6 m2
lammelfilter

1

2

2

2

2

3

3

ClearStream™ vannrensesystem:

Opsjon

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Programerbare filtreringssykluser

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Antall seter

9-10 personer

2-3 personer

2-3 personer

2-3 personer

2-3 personer

4-5 personer

4-5 personer

Hodestøtter

4 x grå puter

2 x grå puter

2 x grå puter

2 x grå puter

2 x grå puter

4 x grå puter

4 x grå puter

Motstrømsdyser

2

2 x Aqua Flex

2 x AquaCurrent©

2 x Aqua Flex

2 x AquaCurrent©

2 x Aqua Flex

2 x AquaCurrent©

Buoyancy-dyse for oppdrift

–

1 x Aqua Flex

1 x Aqua Flex

1 x Aqua Flex

1 x Aqua Flex

1 x Aqua Flex

1 x Aqua Flex

Totalt antall massasjedyser

32

22

24

22

24

39

41

Wave Rider Control system

–

–

Inkludert

–

Inkludert

–

Inkludert

Vannfall

4

3

3

3

3

5

5

LED-lys inkl.

LED-lys inkl.

LED-lys inkl.

LED-lys inkl.

LED-lys inkl.

LED-lys inkl.

LED-lys inkl.

Opsjon

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Håndtak i rustfritt stål, v. side, 122 cm

-

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Standard varmeelement i rustfritt stål

1 x 3 kW

1 x 3 kW

1 x 4 kW + 1 x 3 kW

1 x 3 kW

1 x 4 kW + 1 x 3 kW

(SWIM) 1x 3kW
(SPA) 1x 3kW

(SWIM) 1 x 4kW,
1 x 3kW - (SPA) 1 x 3kW

Ekstra vameelement (3 kW)

Opsjon

Opsjon

Inkludert som standard

Opsjon

Inkludert som standard

Opsjon

Inkludert som standard

Isolasjon

Fullisolert

Fullisolert

Fullisolert

Fullisolert

Fullisolert

Fullisolert

Fullisolert

Vinyllokk

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Thermalmax™ ventilasjon

2 x ThermalMax™

2 x ThermalMax™

2 x ThermalMax™

2 x ThermalMax™

2 x ThermalMax™

2 x ThermalMax™

2 x ThermalMax™

Klargjort for varmepumpe

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ikke mulig

Ikke mulig

Aqua Fitness treningsutstyr

Opsjon

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Inkludert

Utstyr til roing

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

SwimStream lydsystem

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Smart-svømmebrille

Opsjon

SwimSync app (Wifi)

Opsjon

Filter
Skimmer med sil

Ultra pure Ozongenerator

Lys
Håndtak i rustfritt stål, 61 cm

Rollaway™ lokk

Sklisikker matte
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Inkludert
Opsjon

Inkludert
Opsjon

Inkludert
Opsjon

Inkludert
Opsjon

Inkludert
Opsjon

Inkludert
Opsjon

SwimChannel bassengdesign
Det spesielle designet, i kombinasjon
med innsugene plassert i sitteområdet,
gir en svært stabil svømmeopplevelse.

Justerbar motstrøm
Tilpass motstrømmen til ditt behov og
nivå. Alle modellene har mulighet til å
justere kraften i motstrømmen.

WaveRider Current Control
Gir enkel mulighet til å endre motstrømmen fra 0 –10 km/t. Lett tilgjengelig i svømmeområdet i alle
SwimExpert-modellene.

AquaCurrent© dyseteknologi
Unik, patentert dyseteknologi som gir
en ekstraordinær svømmeopplevelse
med bredere, dypere og jevnere motstrøm og oppdrift. Til SwimExpert.

AquaFlex dyseteknologi
Ovalt design flater ut vannet for en
jevnere motstrøm, som gir en svært god
svømmeopplevelse for mosjonisten.
Til SwimFit.

Smart-Svømmebrille
Optisk visning i glasset av tid, avstand og tempo med sanntidsberegning. Les mer på side 70.

SWIMLIFE SWIMSPA

SwimBoost pumpedesign
Med svært stor mengde vann får du
kraftigere motstrøm enn mange andre
SwimSpa på markedet.

Aqua Fitness treningsutstyr
Kom i form med medfølgende treningsprogram og -utstyr.
Les mer på side 70.
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SwimLife™ Vannrensing
Med SwimLifes doble filtreringsteknologi kan du være trygg på at ditt SwimSpa vil gi deg en ren og trygg bade- og
svømmeopplevelse. Med hjelp fra motstrømmen og doble skimmere med siler føres vannet til to store filtere og renseanlegget, slik at du kan bruke mindre tid på rengjøring og mer tid på svømming, lek og restitusjon.
SWIMLIFE SWIMSPA

Dobbel filtrering
• Plassert på hver side av SwimSpaet
• Filteret fjerner urenheter og rusk
• Øker den filtrerte vannmengden

Dobbel skimmer
• Fjerner urenheter fra overflaten
• Mindre tid til rengjøring
• Mer tid til svømming

Dobbel skimmersil
• Fanger løv og annet organisk
• Begrenser behovet for rengjøring
og bytte av filteret

ClearStream™
SwimLife har utviklet det mineralbaserte rensesystemet ClearStream™
av svært høy kvalitet. Med ClearStream™ har du et effektivt og meget
avansert rensesystem som gjør det enkelt å være eier av et SwimSpa.
ClearStream™ medfølger alle SwimSpa*.
•
•
•
•
•

Helt naturlig
Reduserer bruken av klor og bromin til et minimum
Renser vannet automatisk
Minimerer behovet for vannbytte, vedlikehold og service
Unik sammensetning av mineralene: Kobber: et naturlig oksid,
Sølv: et naturlig desinfeksjonsmiddel, Sink: en naturlig vannmykner
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To filter
• 2 x 4,6 m2 filtre
• Enkel tilgang
• Synes ikke for brukeren

ThermalMax™ varmestyringssystem

Northern HeatSync blanket
• Laget for de tøffeste klima
• Reflekterer overflødig varme fra pumpene tilbake i SwimSpaet
• Øker isolasjonsverdien
• Reduserer behovet for oppvarming

SWIMLIFE SWIMSPA

Et SwimSpa fra SwimLife er designet for å kunne brukes hele året. Med ThermalMax™ varmestyringssystem sikrer SwimLife
svømme- og badeglede 365 dager i året – også gjennom den kalde, norske vinteren. Kombinasjonen av punktene under
sørger for at badet holder varmen inne og kulden ute.

Høy isolasjonseffekt av alle overflater
• Skummet kabinett dekker skroget og rørsystemet til bassenget
• Sørger for å beholde varmen i bassenget
• Sparer energi og gir lave oppvarmingskostnader

Fullisolerende vinyllokk
• Sikkerhetslåser på alle sider
• Svakt skrånende lokk gjør at vann og snø renner av
• Holder varmen på innsiden og kulden ute
• Gjør det mulig å bruke SwimSpaet i all slags vær

Varmebevarende system
• Bruker ThermalMax™ teknologi
• Skaper en konveksjonsovn i kabinettet
• Benytter overflødig varme fra motoren
• Svarte pvc rør tar opp varmen opprettet av swimspa-motorene
• Isolert gulv

ThermalMax™ ventiler
• Teleskopisk venitlasjonsstyring
• Låser inn varmen høst, vinter og vår
• Ventilerer om sommeren og forhindrer overoppheting
• Maksimer energieffektiviteten for hver sesong
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MASSASJEBAD

Pool Lounge
Med en kombinasjon av estetikk, funksjonalitet og
høy kvalitet har Pool Lounge fra Armstark i Østerike
egenskapen å kunne gjemme bort ditt massasjebad
når det ikke er i bruk. Dette gjøres ved at massasjebadet installeres i en «brønn» under bakkenivå,
mens Pool Lounge lokket installeres over badet i
kombinasjon med en platting/terrasse.
Pool Lounge sin maksimale lastekapasitet er
320 kg/m2, noe som gjør at du kan plassere møbler
eller annet hageutstyr oppå lokket. Når du skal bade
åpnes lokket enkelt ved hjelp av fjernkontrollen, også
når det er kaldt og minusgrader. Du trenger ikke å flytte
møblene som står oppå lokket.

76 | Sundance Norge

Isolasjon
Men hva med isolasjon og varmetap? Pool Lounge er
utviklet slik at et lokk senkes og legger seg på badet.
Dette gjør at oppvarmingskostnadene holder seg lave
og svært lite vann fordamper. I tillegg beskytter lokket
mot at smuss og skitt skal komme opp i massasjebadet.
Pool Lounge sikrer også barn og kjæledyr mot å falle eller
gå oppi badet.

Modeller
Pool Lounge leveres i fire ulike modeller slik at det
passer til de fleste massasjebad og motstrømsbasseng. Kontakt oss gjerne for mer informasjon
og veiledning.

MASSASJEBAD
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UTEKJØKKEN
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Hva er ditt drømmeutekjøkken? Vil en frittstående grill med understell dekke ditt behov? Eller ønsker du en løsning
som gir deg mulighet til å flytte kjøkkenet ut i sommerhalvåret? Vi har stort utvalg av alt du trenger til ditt drømmeutekjøkken og kan skreddersy løsninger til din hage, terrasse eller balkong. Vi representerer to store amerikanske
leverandører av utekjøkken: Bull og Brown Jordan. Velg mellom komplette utekjøkken fra Bull som kan spesialtilpasses,
bygg eget med utekjøkkenkomponenter fra Bull, eller sett sammen et modulbasert utekjøkken fra Brown Jordan.

Det starter med en grill

Utekjøkkenkomponenter fra Bull

Interessen for grillmat starter ofte med en enkel grill. Bull
har et bredt sortiment av frittstående griller med understell eller til innbygging. Her finner du alt fra den tradisjonelle kullgrillen til avanserte gassgriller hvor du har
uendelige muligheter. Er du en pizzaentusiast og ønsker å
utvide menyen har Bull pizzaovner, med og uten understell. Se utvalget på side 86-89.

Ønsker du å bygge kjøkken selv, har vi stort utvalg
av utekjøkkenkomponenter du kan bygge inn. Vi har
griller, pizzaovner, skap, skuffer, sidebrennere,
kjøleskap, osv. Utekjøkkenkomponentene fra Bull er
laget av 304-rustfritt stål – kvalitet som er bygd for å
vare. Alle grillene fra Bull har livstidsgaranti på grillboks
og grillrist. Dette gjelder også for brennere, der disse er
støpt i rustfritt stål. Se utvalget fra side 90-97.

Utekjøkken fra Bull
Du kan velge en av Bull sine standard utekjøkkenmodeller,
eller vi kan få Bull til å bygge etter dine ønsker og spesifikasjoner. Mange kjøkken vi leverer i dag er levert etter
kundens egne mål og spesifikasjoner. Det er flere farger
og materialvalg å velge mellom på overflatene. Det mest
populære er utekjøkken med heldekkende porselensfliser
som kan leveres i størrelser opptil 1 x 3 meter. Porselensflisene er så og si vedlikeholdsfrie. Kjøkkenet leveres
komplett, så du kan ha grillfesten samme dag som det blir
levert. Se side 100-107 for mer informasjon.

UTEKJØKKEN

Utekjøkken – akkurat slik du ønsker det

Modulbaserte fra Brown Jordan
Utekjøkken fra Brown Jordan bygger du som vanlige
kjøkken. Forskjellen fra vanlige kjøkken er at skrog og
dører er i 304-rustfritt stål. Dette kan også oppgraderes til
316-syrefast hvis det skal plasseres tett på salt sjø. Du kan
sette sammen moduler med skap og skuffer til et kjøkken
som dekker dine behov. Frontene kan leveres i åtte ulike
design og kan pulverlakkeres i 24 ulike farger. Grill og
sidebrenner leveres selvfølgelig i vår kjente Bull-kvalitet.
Se side 108-113 for mer informasjon.
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Grillglede med Bull
Bull Outdoor Products sine prisbelønte griller er designet,
konstruert og produsert for å vare i mange år. Alle grillene
er CSA gass sertifisert og NSF (National Sanitation Foundation) godkjent, noe som gir privatpersoner tilgang til å
lage mat på en profesjonell grill, på lik linje med gourmetkokker. Bull så behovet for et profesjonelt grillmiljø til
grillentusiaster, og var de første på markedet for over
20 år siden med ferdigproduserte utekjøkken.

Kvalitetsgriller
Både gassgrillene og kullgrillen fra Bull er laget av rustfritt
stål (304 – 16 gauge/1,59mm rustfritt stål). Det benyttes
kun høykvalitetskomponenter og kraftig gods, noe som
gjør grillene robuste og holdbare år etter år.
De fleste grillene har støpte rustfrie brennere på 4.400 W
(15.000 BTU) pr. brenner, samt integrert keramisk rotisseribrenner med tilhørende rotisseri og motor. Grillene har
solide, rustfrie grillrister som enkelt kan «brennes av».
Dette gir minimalt vedlikehold. Grillristene har dessuten
livstidsgaranti. Alle gassgrillene har også robust innebygd
termometer, dobbelt avrundet lokk i 14 gauge/1,98 mm
rustfritt stål med sømløs sveiset skjøt. De har også fettoppsamlersskuff i rustfritt stål i full bredde.
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Med Bull kan du grille hele året. Grillene tåler å stå ute i
all slags vær. For å sitere produsenten: «Disse grillene er
bygd for at du ikke skal behøve å kjøpe mer enn denne
ene grillen».

Matglede
Bull er drevet av dedikerte grillentusiaster som ønsker å
dele sin kunnskap og matglede med sine kunder. Denne
entusiasmen er tydelig i Bulls kvalitetsprodukter. Opplev
og skap den samme matgleden med din egen Bull grill.
Grilloppskrifter laget av Bull, bl.a. deres egen kokk, finner
du på våre nettsider. Her finner du alt fra de enkleste til
mer avanserte måltider. Som eier av en Bull grill kan du
skape den ultimate grillopplevelsen for dine nærmeste,
i din egen hage.

Markedsledende garantier
- Grillboks med lokk: Livstidsgaranti.
- Grillrister: Livstidsgaranti.
- Støpte rustfrie brennere: Livstidsgaranti
(Diablo, Brahma, Longhorn og Angus).
- Rustfrie platebrennere: 5 år (Lonestar, Steer og Plancha).
- Øvrige komponenter: Følger kjøpsloven.

LIVSTIDSGARANTI
Ta en nærmere titt på den siste grillen
du noen gang kommer til å kjøpe
Så sikre er Bull på kvaliteten i sin fantastiske serie
av premium griller at livstidsgaranti kommer som
standard til alle deres grillbokser, grillrister, lokk og
støpte, rustfrie brennere*. Med åtte fantastiske
griller å velge mellom – har Bull grillen for deg.

Bull Outdoor Products sine flammetemmere gir jevn varme på grillen og forbedrer varmefordelingen med 150 %.
Med denne nye teknologien har Bull redusert forskjellen på de kaldeste og varmeste sonene i grillen til et minimum.
På denne måten har de gjort hele grillflaten tilgjengelig for fullverdig grilling.

Rustfritt stål – Dobbelt lokk

Dobbelt avrundet lokk i
304-rustfritt stål 14 gauge/1,98 mm
rustfritt stål med sømløs sveiset skjøt

Dobbelt lyssystem

Rotisserie og rotisseriebrenner
med 304-rustfritt stål rotisseriestang

Støpte, rustfrie stålbrennere med
ReliaBull varmeteknologi

ReliaBull flammetemmere
for jevn varmefordeling

LED-lys bryter, Piezo-tennere og
zink-brytere til hver enkelt brenner

304-rustfritt stål
solide grillrister

*Brennerne til Lonestar, Steer og Plancha er ikke støpte. De er rustfrie og kommer med fem års garanti.

Diablo Gassgrill

GRILLER

• Totalt syv brennere – 30.800 watt/105.000 BTU.
• Seks støpte rustfrie brennere og en infrarød
brenner med effekt på 4.400 watt/15.000 BTU
pr. brenner.
• Dobbelt avrundet lokk med sømløs sveiset skjøt.
• Laget av 304-rustfritt stål.
• Rotisserimotor og grillspyd.
• Robust innebygd termometer.
• Integrert lys.
• CSA-sertifisert.
• Understell: 2 skap og 2 skuffer.
• Livstidsgaranti på grillboks, lokk, grillrister
og brennere.
Yttermål med understell: 183 x 123 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill: 120 x 31 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill inkl. rotisserimotor og grillspyd: 150 cm.

Med understell

For innbygging

Kr

Kr

75 800,–

62 000,–

For innbygging i utekjøkken

Longhorn Gassgrill
• Totalt syv brennere – 30.800 watt/105.000 BTU.
• Fire støpte rustfrie brennere, to sidebrennere
og en infrarød brenner med effekt på
4.400 watt/15.000 BTU pr. brenner.
• Dobbelt avrundet lokk med sømløs sveiset skjøt.
• Laget av 304-rustfritt stål.
• Rotisserimotor og grillspyd.
• Robust innebygd termometer.
• Integrert lys.
• CSA-sertifisert.
• Understell: 2 skap og 2 skuffer.
• Livstidsgaranti på grillboks, lokk, grillrister
og brennere.
Yttermål med understell: 182,5 x 123 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill: 119,5 x 31 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill inkl. rotisserimotor og grillspyd: 133 cm.

For innbygging i utekjøkken
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Med understell

For innbygging

Kr

Kr

67 300,–

55 000,–

• Totalt seks brennere – 26.400 watt/90.000 BTU.
• Fem støpte rustfrie brennere og en infrarød brenner
med effekt på 4.400 watt/15.000 BTU pr. brenner.
• Dobbelt avrundet lokk med sømløs sveiset skjøt.
• Laget av 304-rustfritt stål.
• Rotisserimotor og grillspyd.
• Robust innebygd termometer.
• Integrert lys.
• CSA-sertifisert.
• Understell: dobbelt skap.
• Livstidsgaranti på grillboks, lokk, grillrister
og brennere.

GRILLER

Brahma Gassgrill

Yttermål med understell: 183 x 123 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill: 101 x 31 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill inkl. rotisserimotor og grillspyd: 130 cm.

Med understell

For innbygging

kr

kr

60 200,–

49 500,–

For innbygging i utekjøkken

Angus Gassgrill
• Totalt fem brennere – 22.000 watt/75.000 BTU.
• Fire støpte rustfrie brennere og en infrarød
brenner med effekt på 4.400 watt/15.000 BTU 		
pr. brenner.
• Dobbelt avrundet lokk med sømløs sveiset skjøt.
• Laget av 304-rustfritt stål.
• Rotisserimotor og grillspyd.
• Robust innebygd termometer.
• Integrert lys.
• CSA-sertifisert.
• Understell: dobbelt skap.
• Livstidsgaranti på grillboks, lokk, grillrister
og brennere.
Yttermål med understell: 150 x 123 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill: 82 x 31 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill inkl. rotisserimotor og grillspyd: 110 cm.

Med understell

For innbygging

kr

kr

47 200,–

37 500,–

For innbygging i utekjøkken
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Lonestar Gassgrill

GRILLER

• Totalt fire brennere – 17.600 watt/60.000 BTU.
• Fire rustfrie platebrennere med effekt på
4.400 watt/15.000 BTU pr. brenner.
• Dobbelt avrundet lokk med sømløs sveiset skjøt.
• Laget av 304-rustfritt stål.
• Robust innebygd termometer.
• Integrert lys.
• CSA-sertifisert.
• Understell: dobbelt skap.
• Livstidsgaranti på grillboks, lokk, og grillrister.
• 5 års garanti på platebrennere.
Yttermål med understell: 150 x 123 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill: 82 x 31 x 63 cm.
Med understell

For innbygging

kr

kr

38 000,–

28 300,–

For innbygging i utekjøkken

Steer Gassgrill
• Totalt tre brennere – 13.200 watt/45.000 BTU.
• Tre rustfrie platebrennere med effekt på
4.400 watt/15.000 BTU pr. brenner.
• Dobbelt avrundet lokk med sømløs sveiset skjøt.
• Laget av 304-rustfritt stål.
• Robust innebygd termometer.
• CSA-sertifisert.
• Understell: dobbelt skap.
• Livstidsgaranti på grillboks, lokk, og grillrister.
• 5 års garanti på platebrennere.
Yttermål med understell: 136 x 123 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill: 67,5 x 31 x 63 cm.

For innbygging i utekjøkken
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Med understell

For innbygging

kr

kr

28 700,–

22 000,–

• Totalt tre brennere – 13.200 watt/45.000 BTU.
• Tre støpte rustfrie brennere med effekt på
4.400 watt/15.000 BTU pr. brenner.
• Lokk med sømløs sveiset skjøt.
• Laget av 304-rustfritt stål.
• CSA-sertifisert.
• Understell: dobbelt skap.
• Livstidsgaranti på grillboks og lokk.
• 5 års garanti på platebrennere.

GRILLER

Plancha Flatgrill

Yttermål med understell: 135,5 x 112 x 64 cm.
Yttermål innbyggingsgrill: 61 x 21,5 x 64 cm.

Med understell

For innbygging

kr

kr

39 200,–

30 000,–

For innbygging i utekjøkken

Bison Kullgrill
• Dobbelt avrundet lokk med sømløs sveiset skjøt.
• Laget av 304-rustfritt stål.
• Robust innebygd termometer.
• Regulerbar kullrist.
• Avtagbar askeboks.
• Understell i rustfritt stål, med hylle.
• Livstidsgaranti på grillboks, lokk, og grillrister.
Yttermål med understell: 148 x 117 x 63,5 cm.
Yttermål innbyggingsgrill: 81,5 x 33 x 63,5 cm.

Med understell

For innbygging

kr

kr

30 900,–

26 000,–

For innbygging i utekjøkken
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Pizzaovner
Finnes det en bedre lukt enn nystekt gjærdeig rett ut ifra ovnen? Hva med en nystekt pizza i din egen hage? Den
tradisjonelle pizzaen ble utviklet i Italia på 1800-tallet. Den moderne pizzaen derimot – den starter i din egen hage
med pizzaovner fra Bull Outdoor Products.
Italiensk kvalitet
Pizzaovnene fra Bull er produsert i Italia med en solid
sveiset konstruksjon i 441 rustfritt stål, som gjør at
ovnene er av ypperste kvalitet. Pizzaovnene er lette
å operere. Med hjul og slide-out håndtak er de også
lette å flytte rundt i hagen.
Vedfyrt eller gass
Ikke alle ønsker seg en pizzaovn som produserer den
naturlige røyken som oppstår ved vedfyring. Vi tilbyr
pizzaovner med ved eller med gass som fyringskilde.
Begge modellene er tilgjengelig i 2 størrelser:
60 x 60 cm og 80 x 60 cm.
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Pizzaovnene med gass er utformet slik at de har den
samme ytelsen som vedfyrt og utstyrt med reguleringsbryter slik at du kan justere flammen. Alle de fire ovnene
kan leveres med understell. Ovnene for vedfyring leveres
i tillegg med knagg og askeklo.
Ikke bare en pizzaovn – la deg inspirere
En pizzaovn kan brukes til mer enn å steke pizza. Her
kan du steke det meste – det er kun fantasien som setter
grensene. Selv kan vi anbefale å prøve både foccacia,
boller og andre typer gjærbakst. Det er dessuten enkelt
å steke kjøtt, fisk og grønnsaker i pizzaovnene. Hva med
helstekt kylling, lasagne eller kanskje en pai? Bon appetit.

PIZZAOVNER
Med understell.
Med understell.
For innbygging.

For innbygging.

Pizzaovn Vedfyrt – 60 x 60 cm

Pizzaovn Vedfyrt – 80 x 60 cm

Med understell

For innbygging

Med understell

For innbygging

kr

kr

kr

kr

35 200,–

28 000,–

48 300,–

39 000,–

• Italiensk pizzaovn/bakerovn/steinovn.
• Stekekammer: 60 x 60 x 34 cm / 80 x 60 x 34 cm.
• Slide-Out håndtak og hjul for enkel flytting av ovner med understell.
• Kun 15–20 minutter forvarming før ovnen er klar til bruk.
• Solid buet, sveiset konstruksjon ved bruk av 2,5 mm 441 rustfritt stål forsterket med et 5mm Cortenstål panel i kammeret.
• Formen på kammeret sikrer jevn varmefordeling.
• Lakkerte utvendige flater er elektrogalvanisert før pulverlakkering, og gir ypperlig beskyttelse mot korrosjon.
• Pipe av 316 syrefast stål.
• Maksimal temperatur i steinen på 482° C skal være den høyeste på markedet.
• Termometer som måler temperaturer opp til 500° C.
• Askeklo og knagg følger med ovner med understell (bygger 4 cm ekstra ut i bredden).
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PIZZAOVNER
Med understell.

For innbygging.

Med understell.

For innbygging.

Pizzaovn Gass – 60 x 60 cm

Pizzaovn Gass – 80 x 60 cm

Med understell

For innbygging

Med understell

For innbygging

kr

kr

kr

kr

49 700,–

42 500,–

62 800,–

53 500,–

• Italiensk pizzaovn/bakerovn/steinovn.
• Stekekammer: 60 x 60 x 34 cm / 80 x 60 x 34 cm.
• Slide-Out håndtak og hjul for enkel flytting av ovner med understell.
• Kun 15–20 minutter forvarming før ovnen er klar til bruk.
• Solid buet sveiset konstruksjon ved bruk av 2,5mm 441 rustfritt stål forsterket med et 5mm Cortenstål panel i kammeret.
• Formen på kammeret sikrer jevn varmefordeling.
• Utsiden av grillen er i 304 rustfritt stål.
• Pipe av 316 syrefast stål.
• Maksimal temperatur i steinen på 482° C skal være den høyeste på markedet.
• Termometer som måler temperaturer opp til 500° C.
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PIZZAOVNER

NYHET

Camp Chef Italia Pizzaovn Gass
• Mobil og nett pizzaovn fra Camp Chef.
• Dobbel tak- og veggkonstruksjon gir god varmedynamikk.
• Pipeløs ventilasjon forenkler plassering.
• Kun 15 minutter forvarming før ovnen er klar til bruk.
• Innebygd tenner med mikrojusteringsventil gir god temperaturkontroll.
• Innebygd temperaturmåler overvåker temperaturen.
• Laget i rustfritt stål
• 17 000 BTU/5 kWt spesialdesignet, skjult H-brenner for perfekt resultat.
• Maksimal temperatur i steinen på ca. 370 ° C
• Skjult H-brenner som gir meget jevn steking.
Yttermål uten fronthylle: 66 x 38 x 40,5 cm
Steindimensjoner: 50,5 x 34 cm
Ovnsåpningsdimensjoner: 56,5 x 11 cm
Fronthyllemål: 59 x 13 x 2,5 cm
kr

Scan og
se oppskrift
på italiensk
pizzabunn

Pizzadeig fra
Westend Bakeri
får du i vår butikk*
i Holmestrand.

8 900,–
*Gjelder ikke nettbutikken
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UTEKJØKKEN
Måltegninger
av alle
komponentene
finner du på
sundance.no

Bull utekjøkkenkomponenter
Bygg utekjøkken selv
Det har de seneste årene blitt veldig populært å bygge
utekjøkken med griller og utekjøkkenkomponenter fra
amerikanske Bull Outdoor Products. Er du litt fingernem
og kreativ kan du skape ditt helt personlige uttrykk, og
kanskje spare noen kroner, ved å bygge utekjøkkenet
selv. Bull griller og komponenter er laget av 304-rustfritt
stål, og av så høy kvalitet at du vil slippe å gjøre jobben en
gang til om noen år. Et utekjøkken kan bygges av mange
typer materialer og i forskjellige størrelser. Felles er at du
med litt planlegging kan bygge et utekjøkken som du kan
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ha glede av i mange år fremover. Tenk derfor nøye
igjennom hvilke komponenter som er viktig å gi plass
til i ditt drømmekjøkken. Hos oss kan du velge mellom
forskjellige skap og skuffeløsninger, sidebrennere, vask
med kran, kjøleskap, dispenser for tørkerull og selvsagt
de fantastiske grillene fra Bull.
Mange håndverkere bruker Bull komponenter når de bygger utekjøkken på oppdrag for kunder. Ta gjerne kontakt
med oss dersom du ønsker tips til trygge materialvalg.

Isboks

Standard: kr 7 300,– Large: kr 8 300,– Extra Large: kr 9 300,–

kr 8 700,–

UTEKJØKKEN

Premium vask med kran

Bar center med vask

Dobbel kjøleskuff, premium

kr 23 500,–

Klassifisert for profesjonelt og utendørs bruk.
kr 34 000,–

Kjøleskap, smal

Kjøleskap, premium, glassfront

Kjøleskap, premium

Ordinært kjøleskap med
front i rustfritt stål.
kr 6 800,–

Klassifisert for profesjonelt og
utendørs bruk.
kr 26 900,–

Klassifisert for profesjonelt og
utendørs bruk.
kr 28 500,–
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UTEKJØKKEN

Enkel dør med lås, liggende

Enkel ventilert dør

kr 4 800,–

kr 4 800,–

Dobbel skuff

Trippel skuff

Søppelskuff

kr 9 500,–

kr 13 000,–

Med 45,5 liter søppelbøtte.
kr 10 000,–

Enkel skuff, høy
kr 7 800,–
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Enkel skuff, lav
kr 4 800,–

Dobbel dør

Smal passer fint under Angus og Lonestar: kr 12 300,–
Bred passer fint under Brahma og Diablo: kr 14 300,–

Smal passer fint under Angus og Lonestar: kr 7 500,–
Bred passer fint under Brahma og Diablo: kr 8 900,–

Propan-/søppelskuff og dør

Enkel dør, stående (høyre/venstre hengslet)

kr 12 300,–

kr 5 700,–

Skapstamme med hylle, enkel dør

Skapstamme med hylle, dobbel dør

Smal: kr 5 500,– Bred: kr 6 200,–

Smal: kr 7 800,– Bred: kr 9 200,–

Smal passer til:
• Enkel stående dør.
• Smal dobbel skuff og dør kombinasjon.
• Propan-/søppelskuff og dør kombinasjon.
Bred passer til:
• Bred dobbel skuff og dør kombinasjon.

Passer til:
• Skapstammene passer til dobbel dør i tilsvarende størrelse.

UTEKJØKKEN

Dobbel skuff og dør
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UTEKJØKKEN

Flaskeåpner og korkkurv

Tørkerulldispenser

I rustfritt stål.
kr 1 650,–

kr 3 800,–

Innbyggingsboks

Ventilasjonsrist

Til Angus og Lonestar: kr 7 800,–
Til Brahma: kr 8 600,–

kr 280,–

Pynteramme for Slide-in sidebrenner
kr 1 400,–

Pynteramme for innbyggingsgrill

Pynteramme for kjøleskap

Finnes til Steer, Angus, Lonestar, Brahma og Diablo.
kr 1 800,–

Finnes til både standard og premium kjøleskap.
kr 1 800,–
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Enkel sidebrenner

Enkel Pro 7.325 watt/25.000 BTU: kr 14 500,–
Dobbel 6.450 watt/22.000 BTU: kr 12 000,–

4.400 watt/15.000 BTU: kr 7 200,–

UTEKJØKKEN

Slide-in sidebrenner

Infrarød searing brenner
Power sidebrenner

5.850 watt/20.000 BTU: kr 3 900,–

17.875 watt/61.000 BTU: kr 17 100,–
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Yttermål
Grill for innbygging

Bredde cm

Diablo gassgrill
Longhorn gassgrill

Høyde cm

Dybde cm

(Over benk)

Nedsenk cm

(Under benk)

120

31

63

23,5

UTEKJØKKEN

119,5

31

63

23,5

Brahma gassgrill

101

31

63

23,5

Angus gassgrill

82

31

63

23,5

Lonestar gassgrill

82

31

63

23,5

67,5

31

63

23,5

61

21,5

64

23,5

81,5

33

63,5

32

Steer gassgrill
Plancha flatgrill
Bison kullgrill

Komponenter

Bredde cm

Høyde cm

Dybde cm

Nedsenk cm

Dobbel skuff og dør, smal

83,8

55,9

52,1

Dobbel skuff og dør, bred

102,9

55,9

52,1

Dobbel dør, smal

83,9

55,9

5,1

Dobbel dør, bred

102,9

55,9

5,1

Propan-/søppelskuff og dør

83,8

55,9

41

Enkel dør, stående

45,4

55,9

4,8

Enkel dør med lås, liggende

65,1

46

3,8

Enkel ventilert dør

45,5

55,9

4,8

Søppelskuff

50,8

68,6

40,3

Trippel skuff

52,8

68,6

40,3

Dobbel skuff

38,1

55,9

52,1

Enkel skuff, lav

64,8

15,2

52,1

Enkel skuff, høy

67,9

31,8

60,6

Kjøleskap, smal

51

83

52,5

Kjøleskap, premium, bred

60,5

82,5

70

Kjøleskap, premium, glassfront, bred

59,5

82

58

60

82,5

68

27,9

40,6

28,6

Kjøleskuff, premium, bred
Tørkerulldispenser

Komponenter
Isboks

Bredde cm

Høyde cm

Dybde cm

(Over benk)

42,5

Nedsenk cm

(Under benk)

54,6

38,4

Enkel sidebrenner

32

7,5

55

8,5

Slide-in sidebrenner, dobbel

34

1,5

63

23,5

Slide-in Pro sidebrenner, enkel

34

1,5

34

23,5

Power Sidebrenner

56

4,5

64,5

23,5

58,1

24,8

Bar center med vask

76,2

Vask med kran, Standard

37,8

41,5

42,8

21

Vask med kran, Large

48,3

41,5

45

21

60

41,5

49,5

21

96,2

56

25,5

115,5

56

25,5

Vask med kran, Extra Large
Innbyggingsboks til Angus og Lonestar
Innbyggingsboks til Brahma
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Med forbehold om feil. Avvik kan forekomme.

Utskjæringsmål
Bredde cm

Høyde cm

Dybde cm

Nedsenk cm

Diablo gassgrill

116,5

53,5

24

Longhorn gassgrill

116,5

54,5

24

97,5

53,5

24

Angus gassgrill

79

53,5

24

Lonestar gassgrill

79

53,5

24

Steer gassgrill

64,5

53,5

24

Plancha flatgrill

58,5

53

24

75

51

32,5

Brahma gassgrill

Bison kullgrill

Komponenter

Bredde cm

Høyde cm

Dybde cm

Nedsenk cm

Dobbel skuff og dør, smal

78,7

50,8

52,7

Dobbel skuff og dør, bred

97,8

50,8

52,7

Dobbel dør, smal

78,7

50,8

5,7

Dobbel dør, bred

97,8

50,8

5,7

Propan-/søppelskuff og dør

78,7

50,8

41,6

40

50,8

5,1

Enkel dør, stående
Enkel dør med lås, liggende

58,4

40

5,1

40

50,8

5,8

Søppelskuff

46,4

64,1

40,6

Trippel skuff

47

62

40

Dobbel skuff

32,4

49,5

52,7

Enkel skuff, lav

59,1

10,2

52,7

Enkel skuff, høy

64,1

27,3

61

Kjøleskap

51,5

83,5

58

61

83

55

Kjøleskap, premium, glassfront, bred

60,5

82,5

54

Kjøleskuff, premium, bred

60,5

83

58,5

Tørkerulldispenser

22,9

35,6

29,2

Enkel ventilert dør

Kjøleskap, premium, bred

Komponenter

Bredde cm

Høyde cm
(Over benk)

Dybde cm

Nedsenk cm

(Under benk)

Isboks

36,2

52,1

Enkel sidebrenner

28,5

44,5

9

Slide-in sidebrenner, dobbel

30,5

52,5

24

Slide-in Pro sidebrenner, enkel

30,5

30,5

24

53

54

24

Bar center med vask

73,7

57,8

24,8

Vask med kran, Standard

35,6

41

*

Vask med kran, Large

46,1

43,3

*

Vask med kran, Extra Large

57,8

47,8

*

Innbyggingsboks til Angus og Lonestar

96,7

56,2

25,5

Innbyggingsboks til Brahma

116

56,2

25,5

Power Sidebrenner

Med forbehold om feil. Avvik kan forekomme.
* Husk fri åpning under vask.

UTEKJØKKEN

Grill for innbygging
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GRILLER

Hvordan grille en perfekt fiskefilet
Å grille fisk kan være en utfordring for selv de mest erfarne kokkene. Ofte blir grillet fisk overstekt eller faller fra hverandre
– så snu den kan man nesten bare glemme. Men det var før. Her deler vi enkle tips som skal gjøre jobben lettere og som
øker sjansen for et perfekt resultat.
God og varm grill
Forvarm grillen til høy varme. Dette gjør at fisken lettere
slipper fra ristene når den skal snus, samt at du får de
store grillmerkene som bidrar til å karamellisere fisken.
Ren og oljet rist minsker sjansen for at det setter seg fast
Når grillen er varm børster du av ristene med en stålbørste
slik at du får fjernet all «gammel moro» fra forrige gang
du grillet. Gjennombløt et papirhåndkle med olje og gni
ristene inn med denne ved hjelp av å bruke en tang rett
før grillingen.
For sikkerhetsskyld – pensle fisken med olje
Har fisken ligget i marinade, klapp fisken tørr med et
papirhåndkle før du pensler fisken med litt fett eller olje.
Skinnet er grillens beste venn
Når du griller fisk kan det være lurt å grille fisken med
skinnet på, da dette gjør at fisken lettere holder seg i et
stykke. I tillegg kan grillet skinn være svært velsmakende
om du tar deg tid til å grille det slik at det blir brunt og
sprøtt. Obs: Ønsker du å spise skinnet burde fiskefileten
være tykk nok til at du sikrer at fisken ikke blir overstekt
før skinnet har blitt sprøtt.
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Et vellykket flipp
Det avgjørende øyeblikket er når du skal snu fisken.
Fisken skal lett løsne fra grillen – noe kan henge litt
igjen, men for det meste skal fisken lett kunne snus. Hvis
stekespaden ikke glir lett under fisken venter du litt og
gir fisken et lite øyeblikk til før du prøver igjen. For å gjøre
dette lettere kan det være lurt å investere i en stekespade
med konisk kant.
Grill med lokket nede
Siden vi griller med høy varme ønsker vi at fisken skal
stekes raskt. Unntaket fra dette kan være når man griller
tunfisk og laks, og ønsker kun å svi utsiden og ha en litt
råere kjerne.
Stekt, men ikke tørr
Når fileten er ca. 2,5 cm tykk er en god tommelfinger regel
å grille fisken i totalt 8 minutter. Til tross for denne regelen
er det likevel viktig å bruke øynene og se når fisken
begynner å se ferdig ut. Bruk gjerne en gaffel å teste –
flaker fisken lett? Fisken er ferdig når innsiden ikke lengre
er gjennomsiktig. Fjernes fisken fra grillen rett før den er
helt ugjennomsiktig vil 3-4 minutter hvile før servering gi
en perfekt grillet fisk.

GRILLER
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UTEKJØKKEN

Utekjøkken fra Bull
Drømmer du om et utekjøkken, men er litt usikker på hvor du skal begynne? Om du ønsker et plasstilpasset utekjøkken,
men ikke har lyst til å bygge det selv, kan vi hjelpe deg. Hos oss kan du bestille utekjøkken etter dine ønsker og
spesifikasjoner og få det ferdig levert, klart til grillfest.

Skreddersys etter dine ønsker

Inspirasjon

Utekjøkken fra Bull bygges etter dine ønsker og
spesifikasjoner. Du gir oss mål, hvilke komponenter du
ønsker å ha i utekjøkkenet og hvilke overflater du ønsker.
Vi tegner det slik at du kan få se en 3D tegning av det, før
det bestilles.

I vår butikk i Holmestrand har vi til enhver tid utstilt
en rekke ulike utekjøkken med ulike overflater og
komponenter. Ta gjerne turen innom for å få inspirasjon
til ditt utekjøkken. På side 102-105 viser vi også noen
forslag til utekjøkken, med priseksempler.

Materialvalg

Vi hjelper deg med planleggingen

Det er flere materialer å velge mellom på overflatene.
Det mest populære er våre nye heldekkende,
vedlikeholdsfrie porselensfliser som kan leveres i
størrelser opptil 1 x 3 meter. Flisene kommer i ulike
farger, slik at du kan sette sammen et utekjøkken
som passer inn i ditt uteområde. Se side 106 for utvalg.

Jobben med komplett utekjøkken ligger i planleggingen,
dette hjelper vi deg med. Utekjøkkenet leveres komplett
så du kan ha grillfesten samme dag som det blir levert.
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Skreddersy ditt eget utekjøkken fra Bull
1. Dine ønsker og spesifikasjoner

UTEKJØKKEN

Du gir oss mål, ønsker rundt valg av overflate og hvilke komponenter du ønsker i ditt utekjøkken.

2. Vi tegner opp etter dine ønsker og spesifikasjoner.
Du får tegningene og et tilbud og vi justerer ved behov. Dette er kostnadsfritt.

3. Utekjøkkenet settes i produksjon

4. Leveres klart til bruk

Når du er fornøyd med tegningene av utekjøkkenet settes
det i produksjon. Det tar normalt ca. 8 uker fra bestillingen
er lagt inn til utekjøkkenet er klart.

Utekjøkkenet leveres på pall og det er bare noen
komponenter som må settes på plass før det er klart for
grillfest. Vi kan hjelpe til med det praktiske rundt levering.
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Utekjøkken 3 meter

UTEKJØKKEN

Grunnmodell:
• Angus gassgrill
• Dobbel dør
• Standard kjøleskap smal
• Benkeplate: Keramiske fliser med fuger
• Kabinettside: Stucco
• Trekk og vedlikeholdssett medfølger

Fra kr

3000

796

147 000,–

Komplett utekjøkken fra Bull, kan bygges etter
dine ønsker og spesifikasjoner. Benkeplate og
kabinett kan leveres i mange ulike overflater
og uttrykk. Se side 106.

Avbildet modell med fugefri flis, benkeplate: Titan Antracita, kabinett: Tempo Antracita: kr 287.000,–
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Utekjøkken 2,44 meter

Fra kr

2436

790

UTEKJØKKEN

Grunnmodell:
• Angus gassgrill
• Dobbel dør
• Standard kjøleskap smal
• Benkeplate: Keramiske fliser med fuger
• Kabinettside: Stucco
• Trekk og vedlikeholdssett medfølger

118 000,–

Komplett utekjøkken fra Bull, kan bygges etter
dine ønsker og spesifikasjoner. Benkeplate og
kabinett kan leveres i mange ulike overflater
og uttrykk. Se side 106.

Avbildet modell med fugefri flis, benkeplate: Titan Antracita, kabinett: Tempo Antracita: kr 212.000,–
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Utekjøkken 1,95 meter

UTEKJØKKEN

Grunnmodell:
• Angus gassgrill
• Dobbel dør
• Standard kjøleskap smal
• Benkeplate: Keramiske fliser med fuger
• Kabinettside: Stucco
• Trekk og vedlikeholdssett medfølger

Fra kr

1950

790

112 000,–

Komplett utekjøkken fra Bull, kan bygges etter dine
ønsker og spesifikasjoner. Benkeplate og kabinett
kan leveres i mange ulike overflater og uttrykk.
Se side 106.

Avbildet modell med Steer gassgrill, fugefri flis, benkeplate: Titan Antracita, kabinett: Tempo Antracita: kr 153.000,–
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Utebar med Tappetårn

Priseksempel
Komplett utebar:			
Kun Tappetårn med kjøleskap:
Kun Vinskap fra Norcool:		

1000
794

145 000,–
kr 42 000,–
kr 11 245,–

kr

UTEKJØKKEN

1410
1634

• Unikt utekjøkken.
• Premium Kegerator med Tappetårn.

Komplett utekjøkken fra Bull, kan bygges etter dine
ønsker og spesifikasjoner. Benkeplate og kabinett
kan leveres i mange ulike overflater og uttrykk.
Se side 106.

Benkeplate: Travertino Antracita. Kabinettside: Bluestone Negro.
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Materialvalg
Heldekkende porselensfliser til benkeplate og kabinett
Leveres i størrelser opptil 1 x 3 meter.

UTEKJØKKEN
Supremo Pulido

Estatuario White

Travertino White

Nogal Wood

Basic Tobaco

Titan Antracita
Leveres kun opptil 244 cm.

Oxido Negro

Moma Antracita

Med struktur. Anbefalt kun til kabinett:

Bluestone Negro

Tempo Antracita

Andre valg for kabinett
Rock

Stucco rock
Rock og Stucco Rock
kommer i flere farger.
Kontakt oss for mer
informasjon.

Grey Stone
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Golden Harvest

Champagne Grey 16

UTEKJØKKEN
Benkeplate: Titan Antracita. Kabinett: Tempo Antracita.

Benkeplate: Oxido Negro. Kabinett: Travertino White
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Premium
leverandør i Norge
siden 1997
Vi kanVi
grill
& utekjøkken
feirer
20 år

Modulbasert utekjøkken fra Brown Jordan
Våre utekjøkken fra Brown Jordan Outdoor Kitchens er
en ny måte å tenke utekjøkken på. Denne serien viser
hvordan man enkelt kan kombinere innovasjon med
enkel installasjon. Utekjøkken fra Brown Jordan planlegger du på samme måte som et tradisjonelt innendørs
kjøkken. Det er en komplett linje av skap og skuffer, som
gir deg muligheten til å bygge ditt helt unike utekjøkken.
Alle produktene består av rustfritt stål, noe som gir
kjøkkenet høy kvalitet og funksjonalitet. Rustfritt stål
trenger lite vedlikehold, og med pulverlakkerte overflater
vil dette utekjøkkenet tåle vårt tøffe klima og værforhold
i mange år fremover.
I kvalitetskjøkken fra Brown Jordan bruker vi gjerne en
grill fra Bull Outdoor Products. Disse har kvaliteten og
grillegenskapene som et slikt utekjøkken fortjener.
Du kan selvsagt også benytte andre komponenter fra
Bull som sidebrenner, kjøleskap eller bar center.
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Modulene leveres i bredder fra 22,9 cm til 121,9 cm med
intervaller på 7,6 cm. Klikk deg inn på sundance.no for
full oversikt.

Svært enkelt å installere
Alle modulene er svært enkle å installere. Vi vil til og
med påstå at disse er enklere enn tradisjonelle innendørs kjøkken av treverk, da hvert skap kan stå alene og
er enkle å koble sammen. Skapene leveres også med
smarte løsninger for gjennomføring av rørlegging og
elektriske tilkoblinger, noe som reduserer behovet for
boring og skjæring ved installasjon.

Tegn ditt eget kjøkken
Ønsker du å tegne ditt eget drømmekjøkken? På vår
nettside, sundance.no, kan du laste ned et enkelt
Word-dokument som hjelper deg med å tegne
kjøkkenet slik du ønsker det skal se ut.
Kontakt oss gjerne for veiledning.

UTEKJØKKEN

NYHET

Dørdesign:
Venice
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Dørdesign

UTEKJØKKEN

Hampton

Rio

Key West

Bead board

Hampton-dørene har
en glatt profil, og
leveres som standard.
Velges andre dørstiler
regnes dette som en
oppgradering av skapet.

Rio-dørene er like i
konstruksjonen som
Hampton-dørene, men
med en åpning for glass
eller enn annen plate i
midten. Obs: Glass er ikke
inkludert.

Key West-dørene er satt
sammen av ramme og
midtdel. Midtdelen kan
enten være lik eller stå i
kontrast til rammen. Du kan
også velge å sette inn glass.
Rammen er 6,8 cm bred.

Bead board-dørene er
konstruert på samme måte
som Key West-dørene, men
midten av døren fylles av
et panel hvor hvert “bord”
er 3,8 cm bredt. Rammen
er 6,8 cm bred.

Venice

Louver

Tecno

Elements

Venice-dørenes smale
ramme gir den klassiske
shaker-stilen et moderne
uttrykk. Midtdelen kan enten
være lik eller stå i kontrast til
rammen.

Louver-dørene har et meget
tidløst, men karakteristisk
utseende med horisontale
linjer i midtdelen.

Tecno er en egen stilren og
luksuriøs serien serie fra
Brown Jordan. Les mer på
side 112.

Ny, innovativ serie fra Brown
Jordan i eksklusivt desig.
Les mer om modulbaserte
Elements på side 113.

NYHET
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Valg av farger og overflater

UTEKJØKKEN

For å skape ditt helt eget uttrykk kan skapene pulverlakkeres i Brown Jordans mange fargevalg eller i en personlig RALfarge. Skapene kan også leveres med en av de mange ulike treverk- eller Dekton overflatene, eller blankt rustfritt stål for
et moderne uttrykk. De ulike finishene skaper et lunt miljø, som gjør at utekjøkkenet vil føles som et utendørs værelse
og ikke som en standard grillplass. Noen av dørene kan leveres med strukturert midtdel. Denne kan enten ha samme
farge som rammen på døren eller stå i kontrast.

Pulverlakkering

Night

Charcoal

Slate

Pearl Dark Grey

Platinum

White Silk

Java II

Metallic Bronze Matte

Mica

Pompeiin Gold

Versailles

Titanium

Boysenberry

Highland

Seafoam Metalic

Chromica Baltic

Pearl Night Blue

White Lite

Cherry Flame

Chestnut

Drift

Walnut

Teak

Treverk finish

Burlwood

Velg retningen av treverk finishen etter eget ønske:
Tradisjonell / Horisontal / Vertikal
Horizon

White Washed Wood

Sea Glass – til Key West dører

Sky Blue

Seafoam Green

Cloud White
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Tecno-serien
Tecno-serien fra Brown Jordan er en stilren luksusserie inspirert av sofistikert, europeisk design. Tecno er, som resten
av Brown Jordans produkter, perfekt for det norske klimaet. Med pulverlakkerte overflater i enten syrefast eller rustfritt
stål, tåler Tecno alle de fire årstidene – enten det skulle være på fjellet eller ved sjøen. Tecno er designet med allsidighet
og har plass til en rekke apparater og konfigurasjoner. Plasser Tecno ute eller inne.
UTEKJØKKEN
Farge: Slate

Farge: Night
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Elements-serien

UTEKJØKKEN

Siste nyhet fra Brown Jordan er den eksklusive serien Elements ™ – et resultatet av samarbeidet mellom Brown Jordan
Outdoor Kitchens, og den internasjonale arkitekten og designeren Daniel Germani. Denne serien består av moderne,
frittstående moduler med 360-graders funksjonalitet. Dette gir deg tilgang til skap og skuffer fra begge sider av
modulene. Velg i fargene på side 110–111.

Farge: Chromica Baltic

Farge: Night

Farge: Titanium
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HAGEMØBLER

Vedlikeholdsfrie hagemøbler
Hagemøbelserien fra Built to Last® er produsert av
resirkulert plast HDPE (High density polyethylene).
Dette er et veldig tett materiale, så møblene er derfor
noe tyngre enn om de hadde vært laget av tre. Hagemøblene er vedlikeholdsfrie og tåler å stå ute i all slags
vær. De kan fint overvintre utendørs uten å forvitre eller
bli sprø i materialet. Det er tilsatt UV-beskyttende middel
i plastblandingen, slik at utemøblene ikke blekner eller
gulner i solen.
Skulle du være uheldig å søle på møblene, vaskes
dette av med en fuktig klut og vanlige husholdnings-
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vaskemidler. Til vårrengjøringen kan du bruke husvask
og høyttrykkspyler (hold litt avstand så du ikke lager
merker i møblene).
Møblene lagerføres i fargene hvit og skifergrå, men
kan fås i alt fra ulike jordfarger til pastell på bestilling.
Med utemøbler fra Built to Last® blir det ingen fliser,
ingen skraping, ingen maling og ingen sprekker.

Adirondack dekkstol

Adirondack Fothviler

kr 9 900,–

kr 4 500,–

Adirondack Barnestol

Klassisk Hagebenk

kr 6 600,–

kr 14 200,–

Hagebenk

Adirondack Loveseat

kr 14 200,–

kr 14 200,–

HAGEMØBLER

KUNDEFAVORITT
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HAGEMØBLER

Kaffebord, rektangulært

Kaffebord, rundt

kr 6 800,–

kr 8 100,–

Sidebord, firkantet

Side server

Barkrakk

kr 5 100,–

kr 9 100,–

kr 6 900,–

Solseng kr 13 600,–
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Hagehuske kr 14 200,–

HAGEMØBLER
Adirondack Dekkstol kr 9 900,–
Adirondack Fothviler kr 4 500,–

Spisebord 244 cm kr 29 700,– 183 cm kr 23 700,– Spisestol kr 8 700,–
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UTEVARME

Terrassevarmere og Utepeiser
Ønsker du å forlenge sommerkveldene, strekke sesongen i begge ender eller skape lun stemning i hagen året rundt?
Med kvalitetsprodukter fra Provida Varme, Faber og Italkero kan du velge det produktet som passer forholdene i din
hage og ditt behov best. Flere av modellene er mobile og kan enkelt flyttes til der du ønsker å oppholde deg. *

NYHET

Ultron 1750w / 2000w

HA55 / HA75

Max Power 3x800w / 4x800w

Værbestandig terrassevarmer som
tåler de tøffeste forhold – for deg som
vil ha det beste. Avgir svært lite lys.

Mobile terrassevarmere. Bruk HA55
under eller ved bordet for å varme
kalde føtter, HA75 til større områder.

Kraftig terrassevarmer som gir særdeles
god varmespredning. Monteres under tak.
Avgir ikke lys.
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UTEVARME

Etna Utendørs Gasspeis

Torcia Gassfakkel

Mobil utendørs gasspeis, perfekt for alle typer miljø.
Med fire hjul med sikkerhetslås er den enkel å flytte på.

Dekorativ ute- eller innendørs gassfakkel. Velg mellom
frittstående med grå fot og for innbygging.

theMOOD Utendørs Gasspeis

theBUZZ Utendørs Gasspeis

Lekker og moderne, rammeløs, utendørs gasspeis i
Cortenstål. Kan brukes frittstående eller bygges inn.

Minimalistisk, mobil utepeis som kan leveres for både naturog propangass. Velg mellom sort og Cortenstål utførelse.

*Se sundance.no for spesifikasjoner og priser
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LYD

Unik lydopplevelse med Escape Høyttalere
Skap stemning med krystallklar lyd
Mange forbinder musikk utendørs med ferie og god
stemning. Etter hvert som vi utvikler uterommet hjemme
med en fin og avslappet atmosfære, blir det naturlig å
tilføre en ekstra dimensjon med vår egen favorittmusikk.
Med de toppmoderne Escape høyttalerne får du en
fantastisk lydopplevelse som bare må oppleves.

Elegante og værbestandige
Escape Høyttalere er designet for utebruk. De tåler vann
og kan trygt stå ved siden av massasjebadet. Med et elegant uttrykk i tidløs tekstilfinish kan dine Escape høyttalere
også passe i stuen. Velg mellom tre farger for å matche ditt
interiør. Med et robust håndtak i kan du enkelt flytte høyttalerne inn og ut.

Brukervennlig kvalitet
Det er enkelt å styre musikken via din mobiltelefon med
egen app, designet for Apple iOS og Android. Koble til via
Bluetooth, Cromecast Audio eller kabel. To høyttalere kan
kobles opp i stereo og med oppladbare batterier har du
musikk i hele åtte timer.

To størrelser, små forskjeller
P9 og nyheten P6 BT deler mange av de samme unike egenskapene*. Storebror P9 har noen fordeler som 360° lyd, men
begge har en unik lydopplevelse du vil sette pris på i mange
anledninger. Kom gjerne innom oss i Holmestrand for demo
av disse toppmoderne høyttalerne – som må oppleves.
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*Se sundance.no for spesifikasjoner og priser

MÅ
OPPLEVES!

LYD

Styr fra din mobiltelefon.

NYHET
Beige P9
Sort P6 BT og P9

Hvit P9
Ekstrautstyr: reisekoffert til P9.

Oppladbare batterier gir lyd i opptil åtte timer

Kan trygt stå ved siden av ditt massasjebad.

Praktisk håndtak – enkle å flytte.
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TERRASSESYSTEM

Terrassesystem – Megawood®
Megawood® er europeisk markedsleder innen
produksjon av polymerbundet tremateriale for
bygging av terrasser. Gulvene består av inntil 75 %
naturfibre fra bærekraftig og miljøvennlig treforedling
og 25 % høyverdig polymerer og tilsetninger, og er derfor
overlegne i forhold til ekte tre. De gir den samme varme
«trefølelsen», er like enkle å behandle, men likevel mye
mindre ømfintlig overfor påvirkninger fra vær, vind
og slitasje.
Sikker for deg og din familie
Gled deg til den enestående barfotfølelsen med
Megawood®. Terrassesystemet er sklihemmende,
også når det er vått. I tillegg er du beskyttet mot
ubehagelige trefliser og utstående skruehoder.
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Fordeler
• Svært motstandsdyktig mot riper, støt og trykkmerker.
• Ingen fare for skade grunnet oppflising.
• Er et lettstelt gulv uten maling eller olje.
• Lav termisk utvidelse – også ved høye temperaturer.
• Mer resistent mot insekter og sopp enn heltre.
Megawood® leveres i sju modeller: Classic, Classic Plus,
Signum, Premium, Premium Plus, Dynum og EasyDeck
Dolomit.
Ta kontakt for veiledning og priser.

Nøttebrun

Basaltgrå

Lavabrun

Muskat

Tonka

Cardamom

Nigella

Oscillerende-høvlet

Riflet

Sporet

Classic

Farge

Classic
Plus

Signum

Premium

Naturbrun

X

X

Nøttebrun

X

X

Basaltgrå

X

X

Premium
Plus

Lavabrun

X

X

Skifergrå

X

X

Muskat

X

Tonka

X

Dynum

Cardamom

X

Nigella

X

Oscillerende-høvlet
Overflate

Skifergrå

TERRASSESYSTEM

Naturbrun

X

Sporet

X

X

Riflet

X

X

X

X

X
X

16 x 193 mm
HxB

EasyDeck
Dolomit

X

21 x 145 mm

X

X

X

X

X

21 x 242 mm

X

X

X

X

X

25 x 293 mm

X
X

Lengder er fra 300–600 mm, og varierer fra modell til modell. Ta kontakt for mer informasjon.
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Premium
leverandør i
Norge

Siden 1997

Sundance Norge AS
Sundance Norge AS startet opp helt tilbake i 1997.
Vi har spesialisert oss på utendørs massasjebad og
er en av pionerene innenfor denne bransjen i Norge.
Vi er stolt importør av merket Sundance® Spas, som
er verdens største massasjebadprodusent og finnes i
over 60 forskjellige land. Produktene holder meget
høy kvalitet og gir deg en unik badeopplevelse.
Etter 10 års drift i våre lokaler i Undrumsdal, midt i
Vestfold, flyttet vi i 2007 inn i nye, flotte lokaler helt
inntil E18 ved Holmestrand. I vår forretning ved
Holmestrand finner du en stor butikkutstilling og en
spa-avdeling med garderober for å kunne prøvebade
ulike massasjebad-modeller. På den måten finner du
det massasjebadet som passer deg best.
I forbindelse med flyttingen utvidet vi sortimentet
vårt til også å omfatte griller, utekjøkken og utemøbler. Vi har etter dette utvidet produktspekteret
flere ganger. Dette gjør at vi i dag er Norges største
spesialforretning, både når det gjelder massasjebad og
utekjøkken. Med en butikk på hele 1000 m² er vi derfor
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verdt et besøk når du skal få gode ideer og inspirasjon til
ditt utemiljø.
I 2020 utvidet vi massasjebad-spekteret ytterligere og
tilbyr rotasjonsstøpte massasjebad, som gir oss veldig
prisgunstige alternativer. I tillegg startet vi salg av swimspa, som er et godt alternativ for de som vil trene, eller
ønsker en rimelig og enkel installasjon av et svømmebasseng i hagen.
Vårt nøkkelord er kvalitet i alle ledd. Om man snakker
om våre produkter eller vår kundebehandling ønsker vi
at du skal assosiere det med høy kvalitet. Vi er selektive
i valg av produkter, og legger vår ære i å ta godt vare på
kundene våre. Helt fra du besøker oss for første gang skal
du føle den gode atmosfæren i vår forretning. Behøver
du kontakt med oss etter kjøp, treffes vi i butikken seks
dager i uken og på vakttelefon – alle helger og høytider.
Vi er tilgjengelig for kundene våre 365 dager i året.
Om du ikke er kunde hos oss ennå, ønsker vi deg
velkommen til en positiv opplevelse.

Leverandører
Siden Sundance® Spas åpnet sitt første produksjonsanlegg i California i 1979, har
Sundance® Spas vokst til å bli verdens største produsent og distributør av akrylspas.
Sundance® Spas er opptatt av å forbedre kundenes helse og livsstil ved å produsere
massasjebad av høyeste kvalitet med avansert teknologi, god ergonomi og slitesterk
oppbygging. Sundance® Spas finner du i over 750 utsalgssteder i mer enn 60 land over
hele verden.

Med en fabrikk som har produsert SwimSpa siden 1997, er SwimLife i Amerika et
trygt valg. SwimLife leverer motstrømsbasseng verden over og lover sine kunder å
være ledende innen SwimSpa-teknologi. Produkter fra SwimLife holder høy kvalitet
med garantert gode treningsforhold enten du er idrettsutøver eller mosjonist, øvet
eller nybegynner.

Amerikanske Bull Outdoor Products har siden 1993 produsert utekjøkken og griller.
Siden starten har de vokst seg store og de når stadig nye høyder i grillindustrien.
Bull Outdoor Products er pionerer på utekjøkkenkonseptet og har forhandlere i
flere land verden rundt. Sundance Norge AS er importøren av kvalitetsproduktene
fra Bull Outdoor Products i Norge.

Brown Jordan Outdoor Kitchens er den ledende produsenten av luksuriøse utekjøkken av rustfritt stål, og tilbyr en komplett produktlinje av utendørs skap og skuffer.
Brown Jordan Outdoor Kitchens vant i 2014 American Society of Interior Designers
(ASID) “Top Picks”-prisen for “Best Kitchen”.

Built to Last® produserer kvalitets utemøbler av HDPE-plast, som er «bygd for å vare».
Firmaet startet produksjonen av den klassiske Adirondack dekkstolen som en hobby i
1990. Produktsortimentet vokste raskt og i 1999 var etterspørselen så stor at hobbyen
vokste seg til en fulltidsjobb. Siden den gang har amerikanske Built to Last® levert
møbler til flere land verden rundt.

Øvrige leverandører og samarbeidspartnere:

ScanGranitt
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Sundance Norge AS

Avkjøring nr. 31 på E18
Bentsrudveien 8b, 3083 Holmestrand
info@sundance.no
tlf. 33 06 30 00

Åpningstider

Mandag: kl. 10–16
Tirsdag–fredag: kl. 10–19
Lørdag: kl. 10–14

sundance.no
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Hold deg oppdatert på våre
nyheter og kampanjer.
Nyhetsbrev: sundance.no/nyhetsbrev
sundance.norge

