Spa budoucnosti
Česká premiéra, DESIGNBLOK´11

Design spa: ak. soch. Petr Slanina
Design exteriéru: MOLO Architekti
Design expozice: Atelier Kunc

Inovace obvykle přicházejí v malých jednotlivých krocích, zejména v oboru masážních bazénů; ne však v tomto
případě. Připravte se na revoluci, na nevídaný komplex inovací. Připravte se na spa, která je více než o generaci
napřed. 4 oblasti inovací, 3 nové patenty – to vše v jednom produktu, jež nese jméno SOLITAIRE. Jeho design,
vývoj i produkce pochází z dílny USSPA, prvního českého výrobce luxusních spa.

Solitaire vytvořil novou samostatnou kategorii mezi spa. Je skutečnou spa budoucnosti.
DESIGN přináší novou kombinaci materiálů Multi Bond®, použitých na skořepině. Corian se na spa nikdy
předtím neobjevil a zde se elegantně snoubí s akrylátem. Byl použit také na pohyblivé části křesel – tzv.
Body Set System® umožňuje přizpůsobit dané místo každému uživateli na míru. AUTOMATICKÝ KRYT ACS®
je revolučním řešením zakrývání a odkrývání spa, které se ovládá pouhým stisknutím tlačítka. Nová struktura
navíc dovoluje použití nejrůznějších materiálů na samotném krytu. Nový software vyvinutý USSPA společně
s 10,4“ velkým dotykovým displejem přináší novou éru v oblasti ovládání spa. Unikátní INTELIGENTNÍ SYSTÉM
ŘÍZENÍ ISM® dokáže vyhodnocovat provoz spa a na základě užívání regulovat intenzitu systému údržby vody,
obsahuje ale také originální funkce nové generace, jako např. průvodce, alarmy nebo i vzdálený přístup.
Solitaire nabízí bezpočet možností designu exteriéru v závislosti na možnostech a přání každého zákazníka
či jeho architekta. Solitaire je jedinečným doplňkem jakéhokoli moderního domu, obzvláště v představovaném
unikátním opláštění Plato navrženém mladými architekty z ateliéru MOLO Architekti. Díky Solitairu i pojem
„na míru“ dostal nový význam. INDIVIDUALIZACE se již netýká pouze barvy skořepiny či krytu, ale také struktury,
tvarů či materiálů celého opláštění.

Ještě nikdy spa nemohla tak souznít s výjimečností svého majitele jako nyní. Přesvědčte se osobně na expozici
Solitaire by USSPA.
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