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Každodenní zařizování a povinnosti nás dostávají do stresových situací. Podle kliniky Nayo může 

dlouhodobý stres narušit téměř všechny přirozené procesy v těle, a to může vést k řadě zdravotních 

problémů. 

Stres a únava se dá odbourat hned několika způsoby. Kromě vydatného spánku je skvělým rela- 

xačním pomocníkem právě vířivá vana. Během desetiminutové koupele se aktivuje, regeneruje  

a uvolní celé vaše tělo:

• Zrychluje se krevní oběh.

• Masáží zad a šíje se zmírňuje pocit svalového napětí a bolest hlavy.

• Aromaterapií a příjemnou relaxací dochází k tvorbě endorfinu (hormon štěstí).

• Pozitivně působí na kognitivní a paměťovou funkci.

NASTARTOVÁNÍ 
ORGANISMU

O DŮVOD VÍC, 
PROČ SI KOUPIT VÍŘIVKU
Blahodárné účinky a počátky moderní hydroterapie
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ZDRAVÍ PROSPĚŠNÁ 
TERAPIE

Máte namožené svaly, bolí vás záda nebo trpíte nespavostí? S těmito a dalšími problémy vám 

pomůže vířivá vana a její blahodárná masáž v horké vodě. Kombinace tepla, tlaku a masáže aku-

presurních bodů se významně podílí na léčbě a zlepšování fyzického i psychického stavu, včetně 

následujících obtíží.

CHRONICKÁ BOLEST
Ať už je to artritida, bolest kloubů či zad, 

syndrom neklidných nohou, svalové zranění 

nebo fibromyalgie, hydroterapie ve vířivce je 

osvědčenou cestou, jak si ulevit od chronické 

bolesti. Zatímco teplota vody zvyšuje krevní 

oběh a navozuje pocit uvolnění, tlaková 

masáž tryskami zmírňuje svalové napětí 

a bolest kloubů.

CUKROVKA 2. TYPU
Pobyt ve vířivé vaně vnímá naše tělo podobně 

jako cvičení. Navíc teplá voda zvyšuje účinky, 

které má toto „cvičení“ na náš organismus. Při 

výzkumu New England Journal of Medicine 

bylo zjištěno, že pravidelné využívání vířivky 

nemocnými 30 minut denně / 6 x týdně, vede  

k poklesu hladiny cukru v krvi o 13 %.

NESPAVOST
Těm, kteří trpí nespavostí, může večerní 

relaxace ve vířivce pomoct s usínáním a 

kvalitou celkového spánku. Horká voda tělo 

unaví, zbaví napětí a zvýší průtok krve. Díky 

tomu se dostaneme do režimu odpočinku a 

bude se nám lépe usínat. Sdružení Pro lepší 

spánek doporučuje každému horkou koupel 

před spaním – napomáhá udržovat zdravý 

spánkový cyklus. 

Ať jste aktivní sportovci, či jste po jednorázovém 

fyzickém zatížení nebo náročném dni 

„na nohou”, ve všech případech se vám 

může stát, že si namůžete nebo natáhnete 

svaly. Následující dny pak nejsou těmi 

nejpříjemnějšími.  

Jak si můžete ulevit a urychlit regeneraci? 

Tlakovým působením horké vody, kdy dochází 

k redukci kyseliny mléčné ve svalech, se 

rozšiřují krevní cévy a vytváří se endorfin, který 

přispívá k ustoupení bolesti a navození pocitu 

uvolnění. A vzhledem k tomu, že každá vířivka 

má hned několik masážních sedadel, si každý 

najde tu správnou kombinaci pro své obtíže. 

Pozitivní účinky hydromasáže potvrzují i světoví 

odborníci. Caroline Nichols, ředitelka centra 

pro sportovní medicínu, doporučuje využívání 

vířivky zejména při svalové únavě a ztuhlosti 

v oblasti kloubů. Bývalý prezident americké 

ortopedické společnosti Society of Sports 

Medicie, dr. James Andrews, zase vyzdvihuje 

pozitivní účinky hydroterapie na krevní oběh. 

Proměnily se vaše společné chvilky s rodinou 

v psaní textových zpráv u jídelního stolu? Je 

pro vás obtížné najít si společný čas se svou 

přítelkyní nebo přáteli? Vířivka vám nabízí 

soukromí a prostor pro relaxaci, který dokáže 

navodit uvolněnou konverzaci a intimitu. 

Buďme k sobě upřímní, do vířivky si nebudeme 

brát mobilní telefon, TV nebo počítač. 

Všechny tyto činnosti, které vás v běžném 

životě rozptylují, zmizí jako mávnutím 

kouzelného proutku.

Ať už si chcete odpočinout po náročně 

stráveném dni, nebo chcete prožít hezký čas 

se svými blízkými, díky koupeli ve vířivé vaně 

se odreagujete, příjemně naladíte a vše budete 

vidět z té lepší stránky. 

ÚČINNÁ 
REGENERACE SVALŮ

ČAS S RODINOU 
A PŘÁTELI
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MODERNÍ HYDROTERAPIE

Horké prameny a luxusní lázně v horké vodě jsou známy už z dob antiky.  
Hydromasážní terapie způsobila převrat a oblibě se těší dodnes! A co víc, v součas-
nosti se moderní vířivky stávají oblíbenou součástí každého spa - ať hotelového,  
nebo domácího!

PRVNÍ ZMÍNKY
Léčivé účinky hydroterapie se datují tisíce let 

zpět a byly známé u všech velkých světových 

kultur. Staří Egypťané se koupali ve vytápěných 

vanách plných květin a bylin. Antiční Řekové 

věřili, že vodoléčba je nezbytná pro udržení 

optimálního zdravotního stavu.

VZNIK SUNDANCE SPAS 
Firma Sundance Spas se od otevření výroby 

v Costa Mesa v Kalifornii roku 1979 postupně 

stala největším světovým výrobcem vířivek, 

které jsou technologicky i designově na vr-

cholu světového hydromasážního průmyslu. 

Sundance Spas si drží vedoucí pozici v daném 

odvětví a inovativní patentované technologie 

jsou propracované do posledního detailu.  

Kvalitu pocítíte při každé návštěvě vířivky.

MODERNÍ ROZVOJ
Během 70. let byly na trh za účelem 

soukromého využití uvedeny první hydro-

masážní vany, které měly zabudovaný ohřev 

vody a filtrační systém. Dnes vám moderní 

vířivky poskytnou jedinečný hydromasážní 

a společenský zážitek na míru vzhledem 

k rozmanité nabídce modelů a jejich vybavení.

PROČ SUNDANCE SPAS
Sundance Spas vyrábí stále nové modely a  

inovuje zavedené technologie a komponenty 

tak, aby odpovídaly nejvyšším standardům a 

nárokům uživatelů. Navíc Sundance Spas klade 

důraz na úspornost a ekologičnost provozu 

vířivek, ne však na úkor výkonnosti. Nyní je 

společnost Sundance Spas největším světovým 

výrobcem akrylátových vířivých van s prodejci 

ve více než 60 zemích světa.

ZÁSADY SPRÁVNÉHO 
UMÍSTĚNÍ
Vliv umístění a výběr základového materiálu
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Podle čeho vybírat nejvhodnější 
umístění pro vířivou vanu? Samo- 
zřejmě je rozhodující, zda plánujete  
vířivku postavit ven na zahradu či  
terasu anebo do domu. Abyste  
docílili maximálního pohodlí a prožit-
ku, pomůžou vám při rozhodování 
následující čtyři důležité faktory.

POHODLÍ
Vířivka vyžaduje prostor a musí být dobře 

přístupná nejen z hlediska pohodlí, ale 

také funkčnosti. Zároveň je podstatné, aby 

nebyla omezena manipulace s výklopným 

termokrytem z důvodu nedostatečného místa 

u stěny. V případě, že si vyberete pro umístění 

vířivky prostor vzdálený od domu, je vhodné 

vybudovat snadný přístup z pevného materiálu 

okolo vany. Zabráníte tak zbytečnému zanášení 

vody kamínky, trávou a dalšími nečistotami. 

SOUKROMÍ
Umístěte vířivku tak, aby nebyla viditelná  

z ulice nebo z okna vašeho souseda. Pokud 

byste rádi docílili ještě většího soukromí, 

postavte si v blízkosti altán, který vás zároveň 

ochrání před větrem, deštěm a slunečním 

zářením. Soukromí můžete získat, jestliže  

vanu obklopíte živým plotem nebo rostlinami  

v květináčích.  

VÝHLED
Pečlivě zvažte, kam chcete směřovat pohled 

z vířivé vany. Umístěte hydromasážní vanu 

s ohledem na krajinu, abyste se mohli dívat 

na přírodní terén nebo na vaši zahradu. 

Přemýšlejte nad tím, jaký chcete mít výhled – 

západ slunce spojený s relaxační koupelí je 

úchvatným zážitkem. V případě umístění vířivky 

v interiéru je vhodné vířivku natočit s ohledem 

na prostor místnosti, pokud možno ne  

s pohledem na nejbližší zeď.

ČTYŘI FAKTORY PRO 
UMÍSTĚNÍ VÍŘIVKY 

ZÁKLADOVÝ MATERIÁL
Vaše hydromasážní vana může být umístěna na jakýkoliv 

pevný, jednolitý a rovný povrch. Mějte na paměti, že 

plocha, na které bude vířivka položena, musí být natolik 

pevná, aby unesla váhu vany, vody a také osob, které ji 

budou používat. Z toho důvodu nedoporučujeme vířivku 

dávat přímo na trávník nebo holou zem. V případě, že 

si přejete instalovat vanu na terasu či balkon, poraďte 

se předem se statikem a architektem ohledně nosnosti 

povrchu, vývodu vody a připojení k elektrické síti. 

Aby bylo docíleno maximální bezpečnosti, stability a 

komfortu, je vhodné postavit kvalitní základ. Nabízí se  

hned několik variant.

Beton
Betonový základ není sice levnou záležitostí, ale zato  

je snadno udržovatelný. A právě proto je u zákazníků 

velmi oblíbený. 

Štěrk
Šterk je finančně dostupný a rychlý způsob, jak vytvořit 

základy pod vířivou vanu. A na rozdíl od ostatních 

povrchů umožňuje snadný odtok vody.

Betonové desky
Betonové desky se používají převážně k výstavbě silnic a 

dálnic. Jejich výhodou je velká stabilita, pevnost i vzhled. 

K dispozici je široká škála tvarů a velikostí.

Prefabrikované podložky
Syntetické podložky jsou vyrobeny z plastu s vysokou 

hustotou a jsou rychlou a jednoduchou alternativou. 

Na rozdíl od litého betonu jsou tyto podložky lehké a 

přenosné, což znamená, že základy lze v případě potřeby 

později odstranit.

Terasa
Postavte hydromasážní vanu přímo na terasu a vyberte 

si z rozmanitého designu dlažby a obložení. Jen 

nezapomeňte, že je nesmírně důležité poradit se 

s kvalifikovaným statikem nebo dodavatelem materiálu, 

aby došlo ke správnému otestování maximálního zatížení 

daného materiálu.
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CELOROČNÍ POCIT 
BLAŽENOSTI

Celoroční využití vířivky

ZIMA
Zima je krásným obdobím svátků, 

rodinných setkání a posezení v teple 

domova a také venku... v horké vodě 

vířivé vany! Není nad pocit příjemné 

hřejivé masáže uprostřed zasněženého 

prostředí. Odreagujte se od vánočního 

shonu a nebudete se muset obávat 

zimních depresí! 

JARO
S příchodem jara se začínají prodlužovat 

dny a příroda se pomalu probouzí  

k životu. Právě v tomto období je pobyt 

ve vířivce obzvlášť příjemný. Navíc pokud 

máte vířivku umístěnou na zahradě, 

oceníte kromě slunečních paprsků i 

krásnou vůni květin. Odteď vám  

nebude vadit , že zůstanete na jarní 

prázdniny doma!

LÉTO
S létem přichází ta pravá koupací 

sezona! Ovšem počasí bývá kolikrát 

nevyzpytatelné a horké dny ne a ne přijít. 

Vlastní vířivka tento problém snadno 

vyřeší, a tak si můžete užívat masáží i za 

chladných večerů. O důvod víc, proč 

pozvat své přátele na grilování!

PODZIM
Jednoduše stačí nadzvednout termokryt 

a ponořit se do horké vody. Termokryt 

nejenže udržuje vodu optimálně teplou, 

ale zároveň zabraňuje znečištění vody 

padajícím listím. Zlepšete si náladu, 

načerpejte síly a odpočiňte si právě ve 

vířivé vaně. Dopřejte si pocit naprostého 

uvolnění na čerstvém vzduchu nebo  

v teple domova s aromaterapeutickou  

vůní SunScent! 

PÉČE BEZ 
STAROSTÍ
Čištění vody, kvalita materiálů a záruka
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Údržba je samozřejmou, byť méně oblíbenou součástí užívání vířivky.  

Práci za vás z velké části sice odvede filtrační systém, ale i tak je důležité 

seznámit se s principem čištění vody a informovat se o dalších nezbytných 

doplňcích údržby. 

Díky moderním filtračním systémům je údržba vody ve vířivce velmi jednoduchá. Opírá se o tři 

důležité prvky: filtrační systém, vestavěný systém na čištění vody a týdenní desetiminutovou údržbu, 

kterou provádíte vy coby majitel.

Filtrační systém
Filtrační systém vířivky se stará o čistotu vody. Většina filtrací pracuje na stejném principu, ale ne 

všechny poskytují stejnou úroveň kvality – křišťálově čistou vodu bez nečistot. Před samotným 

výběrem filtrace vířivky se informujte o následujících parametrech: 

• Jaké jsou druhy filtrů a jakými filtračními cykly disponují? Pokud hydromasážní vana pojme  

cca 1 000 litrů vody, je důležité vědět, že je možné filtrovat až 37 000 litrů vody za den. Mnohé 

hydromasážní vany nabízí také oběhová čerpadla, ve kterých se nepřetržitě pohybuje malé 

množství vody, která je filtrována 24 hodin denně. Použití oběhových filtračních čerpadel 

společně s výkonnými filtračními cykly pomáhá zajistit, aby voda byla dostatečně filtrována  

po celý den.

• Zeptejte se na velikost filtru, který je ve vámi vybrané vířivce, a jestli je na stejné úrovni jako ty, 

které jsou v nabídce u ostatních prodejců. Ujistěte se, že jsou filtry snadno přístupné, zda se 

dají lehce vyjmout a vyčistit. Mějte na paměti, že filtry s velkými plochami sbírají více nečistot 

a redukují počet nečistot čerpaných zpět do vody. Dvoustupňové filtry jsou velmi účinné při 

čištění vody, protože v první fázi zachytí velké nečistoty, které zakalují vodu, a ve druhé fázi 

odstraní veškeré zbývající menší částice nečistot.

SNADNÁ ÚDRŽBA VODY

Vestavěný systém čištění vody
I když filtrační systémy vířivek zachytí většinu 

viditelných usazenin, otázkou zůstává, co se 

děje s mikroskopickými nečistotami?

Kvalitní vířivé vany jsou vybaveny integro-

vanými čisticími systémy, nejčastěji na bázi  

UV záření, ozonu nebo soli. Doporučuje se 

zejména purifikace vody pomocí UV světelné  

komory, která protékající vodu ihned dez-

infikuje UV paprsky. Stejná technologie se 

používá i při čištění pitné vody, v potra-

vinářském průmyslu, v nemocnicích a jiných 

zdravotnických zařízeních, kde je hygiena 

rozhodujícím faktorem. Další výhodou UV 

lampy je, že snižuje množství chemikálií, které 

musí být přidávány do vody kvůli hygieně, 

čímž se zabrání nepříjemnému zápachu a také 

podráždění pokožky a očí.

Doplňující údržba a kontrola hodnot 
Filtrace a zabudovaný systém čištění vody se 

postarají o průzračně čistou vodu. I přesto 

je důležité se zaměřit na samotnou kvalitu 

vody (hodnoty pH a chloru) a současně 

by se nemělo ani zapomínat na pravidelné 

propláchnutí filtru, které nezabere víc než  

10 minut. Jak při této údržbě postupovat? 

• Každý týden (2–3 minuty):  
Zkontrolujte hodnoty vody pomocí 

testovacího proužku. Vnořte tester do 

vířivky na jednu sekundu. Vytáhněte ho 

a nechte 15 sekund působit pro přesné 

měření. V případě, že testovací proužek 

indikuje nízkou hladinu dezinfekce, přidejte 

plnou zátku dezinfekčního prostředku 

(zkontrolujte doporučené dávkování podle 

velikosti vany).  

Zároveň se musí udržovat i pH, a to  

v rozmezí 7, 2–7, 6 dle typu vířivé vany. Jeho 

hladina se upravuje přidáním chemikálií pH 

minus nebo pH plus. 

• Každý měsíc (10 minuty): Jednou za měsíc 

vyjměte a vyčistěte filtry proudem vody  

z vysokotlaké hadice. 
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Pořízení hydromasážní vany by se dalo 
přirovnat ke koupi auta, jak z hlediska 
investice, tak co se týče podstaty 
kvalitních materiálů. Aby vám vířivka 
mohla sloužit dlouhá léta, měli byste 
se zaměřit na precizní zpracování 
následujících součástí.

POVRCH VÍŘIVKY
Nejpodstatnější součástí vířivky, pokud jde  

o kvalitu, je její povrch a její podpovrchové 

vrstvy. Ačkoli mohou být povrch a podpovr-

chové vrstvy van vyrobeny z různých materiálů, 

doporučují se zejména následující materiály 

pro jednotlivé vrstvy.

• Vrstva 1 – Povrch: Akrylát je nejlepším a 

nejběžnějším povrchem, který se používá 

při výrobě hydromasážních van, protože 

zachovává barvu a vysoký lesk po dlouhou 

dobu. Je extrémně tvrdý a přirozeně 

neporézní materiál, což zabraňuje vzniku 

mýdlové vrstvy a vniknutí špíny nebo 

bakterií do jeho povrchu.

• Vrstva 2 – Lepení: Nejvhodnějším 

materiálem u druhé vrstvy je vinylesterová 

pryskyřice, která vytváří nedílnou vazbu 

s akrylátovým povrchem. Takové spojení 

mezi dvěma vrstvami je nesmírně důležité, 

protože zabraňuje vzniku povrchových 

bublinek a také oddělení jednotlivých vrstev 

od sebe. To vám zajistí stále krásný povrch 

vaší vířivky.

• Vrstva 3 – Tvrzení: Pro poslední vrstvu je 

nejefektivnější sklolaminátový povrch, který 

je výjimečný svou extrémní odolností. Navíc 

jeho struktura snižuje náklady na provoz  

díky skvělým termoizolačním vlastnostem. 

Kombinace těchto tří osvědčených 
materiálů zajišťuje osminásobně vyšší 
odolnost, než jakou nabízí povrchy 
vyrobené pouze ze sklolaminátu. Pevnost 
a rezistence povrchového materiálu je 
základním předpokladem pro zamezení 
vzniku prasklin. Vzhledem k tomu, že 
zacelení defektů bývá poměrně nákladná 
záležitost a v některých případech 
ani není oprava možná, vyplatí se při 
pořizování hledět především na kvalitu a 
ne tolik na cenu.

IZOLACE
Většina výrobců vám nabídne pěnovou izolaci, 

která disponuje několika nespornými výhodami. 

Zaprvé napomáhá udržovat teplotu vody  

a zvyšuje energetickou účinnost, čímž sníží váš 

účet za elektrickou energii. A zadruhé zabraňuje 

nechtěnému úniku vody z trubek a redukuje 

hlučnost provozu hydromasážní vany.

KVALITNÍ MATERIÁLY OBLOŽENÍ
Syntetické precizně vyrobené obložení imitující 

strukturu dřeva přidává vířivce na designovém vzhledu. 

A co víc, praktický a snadno omyvatelný materiál vám 

usnadní údržbu a nebudete se muset bát rozklížení, 

jako tomu bývalo u dřevěného obkladu. Vybírat si 

můžete z mnoha barevných provedení.

OVLÁDÁNÍ
Abyste si mohli snadno nastavit funkce, teplotu a 

filtrační cykly vířivé vany, je zapotřebí kvalitní a zároveň 

srozumitelný ovládací systém. Ovládání se nabízí dle 

typu vířivky buď ve formě digitálního displeje s tlačítky, 

anebo jako moderní dotykový i-Touch, který lze 

ovládat i prostřednictvím aplikace SunSmart.

DŮLEŽITÉ FUNKCE 
OVLÁDACÍHO 
PANELU 

• jednoduché a srozumitelné ovládání

• nastavení teploty vody a ukazatele 

aktuální teploty

• systém ochranného uzamčení 

• úsporný režim obrazovky displeje

• dobrá čitelnost na slunci a ve tmě
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Důležitost záruky bývá leckdy upozaďována, přitom je 
základním prvkem ochrany investice po celou dobu její 
životnosti. V případě poruchy vám usnadní řešení problému – 
často i bezplatně. Pamatujte si, že dobrou zárukou je 
schopnost společnosti stát si za ní.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Záruku na hydromasážní vany rozdělujeme do následujících základních kategorií:

• Záruka na vanu a její povrch: ochrana proti poškození konstrukce nebo vzniku trhlin, které 

způsobují únik vody

• Záruka na vnější povrch vany: ochrana povrchu proti vzniku bublin, odloupnutí, praskání,  

blednutí nebo oddělování jednotlivých vrstev povrchu

• Záruka na údržbu: ochrana před únikem vody z trubek

• Záruka na vybavení: ochrana vybavení a ovládacích prvků u vířivky

Ujistěte se, že vaše záruky jsou shodné s kategoriemi, které byly uvedeny
výše. Nezapomeňte si přečíst také dodatky psané „malým písmem”, často zahrnují podstatné 
informace.

• Části, na které se nevztahuje záruka: Dávejte pozor na záruky, které obsahují seznam částí 

nebo komponentů, na které se záruka nevztahuje.

• Úměrně rozdělená záruka: Stává se, že výrobce proplácí některé komponenty pouze první rok 

záruční lhůty v plné výši, druhý rok může po vás vyžadovat částečnou úhradu. Třetí rok se může 

podíl ještě navýšit atd.

• Spoluúčast: Některé záruky požadují spoluúčast hned po prvním roce užívání hydromasážní 

vany – to může průběžně zvýšit provozní náklady.

Při nákupu vířivky mějte vždy při ruce seznam otázek, které se týkají garance a záruky

• Dostanu komplexní záruku na vířivku, která se váže na všechny její části a komponenty? 

Vztahují se na záruku nějaké zvláštní výjimky?

• Je záruka úměrně rozdělená v časovém období? Budou komponenty plně pokryty  

zárukou i postupem času?

• Obsahuje záruka spoluúčast při poškození?

• Jedná se o známou a renomovanou značku s kvalitní výrobou?

• Může si výrobce stát za kvalitou?

• Je místní prodejce schopen zajistit servis a dodání náhradních dílů? Je v úzkém kontaktu  

s výrobcem?

• Poskytne mi prodejce poradenství a technickou podporu v případě poruchy?

SKVĚLÝ ZÁŽITEK  
Z HYDROTERAPIE
Masážní trysky, sedadla, čerpadla a ovládací panely 
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Každá vířivá vana je vybavená odlišně, ať co se týče 
masážních sedadel, trysek, či ovládacích prvků. Právě díky 
tomu si můžete vybrat výbavu ušitou vašim přáním a poža-
davkům na míru. V následujících odstavcích se dočtete  
o rozmanitosti nabídky, kde pro vás detailně rozebereme  
jednotlivé komponenty a jejich možné varianty.

TYPY TRYSEK A JEJICH 
ROZMÍSTĚNÍ

VYBAVENÍ VÍŘIVKY

Při výběru vířivé vany dbejte na kvalitu hydromasážních trysek – nechte 

si vysvětlit princip, na kterém fungují, a informujte se o jejich životnosti a 

poruchovosti. Někteří výrobci doslova přeplňují vířivky tryskami v do- 

mnění, že se stanou pro zákazníky o to lákavějšími. Nenechte se zmást, 

daleko podstatnější je rozmístění a různorodost trysek s ohledem na  

odlišné masážní vlastnosti přizpůsobené konkrétním částem těla.

Stručný přehled trysek 
a jejich funkcí

• Trysky zaměřené na tlakové body: 
strategicky umístěné trysky stimulující 

akupresurní body na vašem těle

• Whirlpoolové trysky: trysky poskytující 

energickou a hloubkovou masáž svalů

• Terapeutické trysky: rotující nebo statické 

trysky vytvářející nízký vířivý nebo silný 

terapeutický proud

• Relaxační trysky: trysky tvořící slabý 

bublinkový proud pro jemnou stimulující 

masáž

4 osvědčené rady pro výběr trysek

• Zvolte si vířivku, u které lze spustit všechny 

trysky zároveň a kde je zachován stejný 

tlak proudu vody u každého sedadla. Tak si 

můžete zajistit společný zážitek ze skvělé 

masáže.

• Vyberte si nastavitelné trysky, které vám 

umožní regulovat tlak a intenzitu masáže.

• Pořiďte si vířivku s různými druhy trysek. 

Rozdílné proudění tak uspokojí potřeby 

všech uživatelů a umožní efektivní řešení 

individuálních obtíží.

• Zvolte vířivku s tryskami bez kuličkových 

ložisek. Trysky s kuličkovými ložisky mají 

kratší životnost a snadno se opotřebují.

Základem spokojenosti je správný 
výběr – objevujte a ptejte se

• Jaké typy masáže vířivka poskytuje? 

Kolik různých typů masáže vám může 

nabídnout?

• Zkontrolujte umístění a kombinaci trysek. 

Jsou velké a silné trysky vhodně rozmístěné 

pro masáž velkých svalových oblastí na 

vašem těle, jako jsou záda, ramena a nohy?

• Zamyslete se nad efektivitou. Zaměřují se 

trysky na masáž problémových zón, jako je 

šíje a bederní páteř?

• Myslete i na uvolnění a relaxaci. Disponuje 

vířivka tryskami pro jemnou uvolňující masáž 

drobných svalů?
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1. TERAPEUTICKÁ SEDADLA
Tato sedadla byla navržena pro intenzivní a 

komplexní terapii páteře. Když budete sedět 

na těchto místech, snažte se uvědomit si, 

kde přesně jednotlivé trysky jsou. Ujistěte se, 

že umístění a velikost trysek vyhovuje vašim 

požadavkům pro přímou masáž požadovaných 

částí těla.

2. ODPOČÍVADLA TYPU LENOŠKA
Tyto typy sedadel jsou přizpůsobeny 

poloze vleže. Některé vířivky nabízejí jedno 

hydromasážní lehátko, některé dvě. Jestliže 

uvažujete nad těmito sedadly, ověřte si, že vás 

při jejich užívání nebude voda unášet pryč.  

V případě, že lehátko není umístěno dostatečně 

hluboko ve vaně nebo pokud vaše tělo není 

ve správné poloze, můžete mít problém se na 

sedátku udržet.

3. SEDADLA TYPU LAVIČKA
Většina vířivek obsahuje tento typ odpočívadla, 

na kterém sedíte s chodidly opřenými o dno 

vany. Je-li ve vaně zabudován větší počet 

těchto laviček, podívejte se, zda nabízejí různé 

typy trysek s odlišným umístěním.

4. VSTUPNÍ SEDADLA
Abyste mohli své tělo připravit na náhlou 

změnu teploty, bylo vyvinuto speciální vyvýšené 

sedadlo bez trysek. Toto relaxační místo udržuje 

váš trup nad vodou, a tak můžete při vstupu 

a odchodu pozvolna nechat stimulovat vaši 

tělesnou teplotu. Jeho využití je vhodné i pro 

děti vzhledem k menšímu ponoření do vody.

Původní sedadla ve dřívějších dřevěných hydromasážních vanách byla poměrně 
nepohodlná. V průběhu vývoje vířivek se ale masážní sedadla proměnila v komfortní 
a ergonomicky tvarovaná místa odpočinku a úlevy. Odpočívadla nejenže kopírují 
křivky lidského těla a poskytují vysoké pohodlí, ale zároveň umožňují ponoření 
celého těla, vyvážené rozložení váhy a podporují správné držení těla. Navíc si můžete 
vybírat z různých typů sedadel s odlišnými tryskami a jejich rozmístěním. 

Při návštěvě showroomu se nebojte vyzkoušet jednotlivá sedadla vířivé vany a 
nechte si vysvětlit jejich působení. 

VARIACE MASÁŽNÍCH SEDADEL

Zkontrolujte, jak jsou jednotlivé opěrky nasazeny na vanu.

Vešroubované opěrky přímo do vany jsou nejlepší variantou 

díky své velké stabilitě. Při návštěvě showroomu si vyzkoušejte 

vámi vybranou vířivku a přesvědčte se, že vám bude umístění 

a typ opěrek vyhovovat. Dbejte na to, aby přesně kopírovaly 

polohu vaší šíje. 

Nepodceňujte důležitost správné a pohodlné opory 
hlavy. Poloha hlavy a krku musí být taková, aby 
dovolila vaší šíji a krčním svalům plně relaxovat. 

Čerpadla s vysokým výkonem nejsou pokaždé 

tím nejlepším řešením. Výběr čerpacího 

systému by se měl odvíjet od velikosti a 

provozu hydromasážní vany. Existuje hned 

několik druhů. Malá oběhová čerpadla efektivně 

filtrují vodu a poskytují nezbytný průtok vody 

ohřívačem tak, aby se udržela nastavená 

teplota. Vířivky bez oběhových čerpadel jsou 

také dobrou volbou, protože nízká rychlost 

dvourychlostního čerpadla, které se zapíná 

pravidelně, zajišťuje průtok vody ohřívačem. 

Některé speciální hydromasážní vany jsou 

vybaveny dvěma čerpadly, které se postarají 

o adekvátní hydroterapii, efektivní průtok a 

doplňkové funkce, jako například kaskádové 

vodopády. V souvislosti s výkonem čerpadla 

je důležité zjistit, jak výkonné jsou elektrické 

rozvody, ke kterým bude vířivá vana připojena, 

aby nedošlo ke zkratu.

Představte si ovládací panel vaší vířivky jako 

přístrojovou desku. Při koupi hydromasážní vany 

se zaměřte na to, aby nebylo ovládání příliš 

složité na pochopení, bylo snadné na obsluhu a 

dalo se snadno opravit nebo pořídit nové.  

Máte-li malé děti, zvolte ovládací panel s 

možností bezpečnostního uzamčení. Další 

prioritou při výběru ovládání by měla být dobrá 

čitelnost za slunečného dne i ve tmě. 

ČERPACÍ SYSTÉMY OVLÁDACÍ PANELY
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Nadstandardní funkce a výbava

PRÉMIOVÉ DOPLŇKOVÉ 
VYBAVENÍ

Vlastníte vířivou vanu, ale přáli byste si její funkce rozšířit? 
Anebo své místo odpočinku a uvolnění teprve pečlivě  
plánujete? Pomocí nadstandardního vybavení posunete  
svůj zážitek o třídu výše.

VODOPÁD
Vodopád vytvoří z vaší vířivky uklidňující oázu 

a navodí příjemnou atmosféru. Aby provoz 

vodopádu nenarušoval vaši relaxaci svou 

hlučností, vybírejte si z jiných než z tryskových 

čerpadel. Podstatné je i samotné umístění 

vodopádu – v blízkosti by se mělo nacházet 

sedátko přizpůsobené masáži vodopádem. 

Proudící voda vám tak nabídne lehkou 

uklidňující masáž.

OSVĚTLENÍ
Zpříjemněte si pobyt ve vířivé vaně i vizuálně, 

a to podvodním i vnějším osvětlením! Volit 

můžete z různých barev a intenzity světla. 

Doporučujeme vybírat z LED osvětlení, jejich 

záře naplní vířivku barevným světlem, ale 

současně nesvítí nepříjemně do očí.

STEREO
Obohaťte si pobyt ve vířivé vaně vašimi 

oblíbenými skladbami! Většina vířivek v dnešní 

době nabízí zabudovaný stereo systém. 

Integrované reproduktory s přehráváním mají 

různou kvalitu od úrovně klasických autorádií  

po sofistikované audio systémy. Při výběru 

dbejte, aby šlo o stero systém navržený 

výhradně pro prostředí vířivé vany a aby 

disponoval vodotěsnými reproduktory. Zároveň 

by měl být kompatibilní s dalšími hudebními 

přehrávači, nejlépe prostřednictvím bluetooth. 

DOPLŇKY Z NEREZOVÉ OCELI
Často bývají komponenty vyrobeny z umělé 

hmoty, a to se odráží jednak na jejich designu, 

tak na životnosti. Naproti tomu doplňky  

z nerezové oceli vypadají skvěle i po letech 

užívání, a navíc zaručují dlouhou životnost. Není 

však nerez jako nerez, proto se přesvědčte, že 

je materiál na omak pevný, a ne tenký a pružný. 



HYDROMASÁŽNÍ VANY ZNAČKY SUNDANCE SPAS

SEZNAM OTÁZEK NA PRODEJCE

Chystáte se na showroom a chcete vědet, na co se při návštěvě 
zaměřit a na co se zeptat? Vytiskněte si tento seznam stěžejních 
bodů pro plánování vířivé vany!

NA MÍSTĚ REALIZACE 

Vyfoťte prostor, kam chcete umístit vířivku. 

Místo následně ukažte prodejci.

Máte-li menší prostor, změřte ho.

PŘED NÁVŠTĚVOU SHOWROOMU
Ujasněte si předem následující otázky

Kdo bude vířivku používat?
• Budou to mladí lidé anebo budete muset   

   mít nějaký zvláštní přístup k vaně?

• Jsou budoucí uživatelé menšího nebo     

   vyššího vzrůstu a jaké jsou tělesné stavby? 

• Kolik lidí najednou bude vířivku používat?

Jaké bude hlavní využití vířivky?
• Relaxační

• Vodoléčebné – uvolnění od bolesti  

   svalů a kloubů

• Rodinné účely a zábava

PŘI NÁVŠTĚVĚ SHOWROOMU
Otázky na prodejce

Kolik času týdně zabere údržba 

hydromasážní vany?

Jak dlouho jsou tyto vířivky v nabídce  

na trhu?

Jak dlouhou zkušenost má dotyčný  

s prodejem?

Jaká je záruka na vířivky a jejich 

příslušenství?

Jaké jsou měsíční energetické náklady na 

provoz hydromasážní vany?

ZKOUŠEJTE A OBJEVUJTE
Využijte možnosti si vířivku vyzkoušet přímo 
na showroomu. Sedněte si do vany a dejte  
na svůj pocit.

Trysky – Jaké jsou na omak? Mají 

nastavitelný proud? Jsou správně 

rozmístěné?

Sedadla – Jsou sedadla pohodlná a 

ergonomicky tvarovaná? Mají správnou 

velikost? Splňují má očekávání?

Údržba – Jsou filtry lehce dostupné?  

Je ovládací panel jednoduchý na 

pochopení a nastavení?

Děti – Má vířivá vana bezpečný vstup? 

Disponuje vyvýšeným sedadlem?

NA KONCI NÁVŠTĚVY SHOWROOMU

Inspirace – Mají katalog fotek vlastních 

realizací?

Příprava – Zrekapitulujte výběr a celý 

průběh realizace s prodejcem.

Dostupnost – Jak dlouhá je dodací lhůta? 

Koho kontaktovat v případě nejasností?
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SHOWROOM AQUAMARINE

SPA V PRAZE

Babákova 2390/2 (vedle Federal Cars) 

14800 Praha 11

tel.: +420 272 654 944

e-mail: info@aquamarinespa.cz

HL AVNÍ SHOWROOM AQUAMARINE 

SPA VRCHOTOV Y JANOVICE

Vrchotovy Janovice 266

25753 Vrchotovy Janovice

tel.: +420 317 721 369

e-mail: info@aquamarinespa.cz

SHOWROOM AQUAMARINE

SPA V BRATISL AVĚ

Bazova 14 (dom Gaudí)

821 08 Bratislava

tel.: +421 (2) 330 142 52

e-mail: info@aqumarinespa.sk


