
vířivky



Vířivka SUNDANCE SPAS řady 880 
zapuštěná do terasy u rodinného domu v Praze 



Společnost AQUAMARINE SPA se zabývá 
prodejem vířivých van již od roku 1997. 
Nabízíme produkty té nejvyšší kvality 
a díky našim dlouholetým zkušenostem 
vám poradíme s výběrem ideálního modelu 
a pomůžeme vám jej vhodně zakomponovat 
do zvoleného prostoru tak, aby vám vířivka 
přinášela radost po dlouhá léta!

Volit můžete z velkého množství modelů 
třech světových výrobců: kalifornského 
výrobce SUNDANCE SPAS, německé 
značky RIVIERAPOOL nebo české firmy 
IMAGINOX. V nabídce máme hydromasážní 
vany nejen pro privátní klienty, ale také 
pro komerční provozy – zvolte si materiál, 
velikost, barvu skořepiny a vnějšího 
obložení, druhy masážních míst a lehátek, 
i způsob technologie úpravy vody. V tomto 
průvodci světem vířivek se dozvíte vše, 
co je podstatné pro správný výběr vířivé 
vany i vaši naprostou spokojenost!
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Laminátová vířivkaMateriál

Jak zvolit 
materiál vířivky?
Nabízíme dva typy vířivých van – laminátové 
a nerezové. V obou případech se jedná 
o materiál s vlastnostmi, které se perfektně 
hodí pro výrobu hydromasážních van. 
Rozhodnutí tedy závisí především na vašem 
vkusu, účelu využití a prostředí, ve kterém 
se bude vířivka nacházet.

Ať už zvolíte jakoukoliv hydromasážní vanu, 
můžete si být jisti, že všechny modely 
SUNDANCE SPAS, RIVIERA POOL a IMAGINOX 
jsou vyrobeny z velmi kvalitních materiálů 
s dlouhou životností. Přečtěte si přehledné 
porovnání jejich kladů a záporů, a usnadněte 
si tak výběr ideálního produktu přímo pro vás.

Nerezová vířivka

velký výběr typizovaných modelů
široká škála ergonomicky 
tvarovaných masážních míst
vysoká účinnost masáže
inteligentní dotykový displej 
mobilní aplikace 
nižší cena

bez možnosti individuálních 
úprav
většina modelů pouze 
ve skimmerovém provedení
instalace pouze vcelku

exkluzivní materiál s extra  
dlouhou životností
vytříbený design
možnost výroby zcela na míru
možnost instalace i do těžko 
přístupných míst
veškeré modely v přelivné 
i skimmerové variantě
možnost obložení kamenem či mozaikou
možnost napojení na inteligentní domácnost

menší výběr typizovaných modelů
méně typů masážních míst
vyšší cena
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Cirkulační systém

Skimmer 
nebo přeliv?
Máte-li jasno v materiálu hydromasážní 
vany, bude vaším dalším krokem volba 
filtračního systému. Stejně jako u bazénů, 
tak i u vířivých van můžete volit ze dvou 
variant cirkulace vody – skimmeru nebo 
přelivu. Pokud bude vaše vířivka sloužit 
privátnímu využití, můžete si vybírat z obou 
typů. Díky nižší ceně a snazší údržbě je však 
v tomto případě oblíbenější skimmerová 
varianta. U komerčních projektů je způsob 
cirkulace vody stanoven zákonem – veřejností 
užívané vířivé vany musí být opatřeny 
přelivem, z důvodu lepší schopnosti udržovat 
vodu čistou i při velmi vytíženém provozu.

Skimmerová vířivka

Přelivná vířivka

pro komerční i privátní využití
designová varianta
velmi dobrá cirkulace vody
hladina vody souběžně 
s hranou vířivky
možnost designového přelivu 
negative edge

vyšší cena
je nutné vyhradit prostor 
pro přeliv a technologii
složitější stavební příprava
hlučnější provoz
menší nabídka typizovaných 
modelů

nižší cena
snadná údržba
tichý provoz
prostorová nenáročnost
široký výběr typizovaných 
modelů

pouze privátní využití
hladina vody pod úrovní 
hrany vířivky
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Umístění

Vnitřní nebo 
venkovní?
Veškeré naše hydromasážní vany jsou 
vhodné pro umístění do interiéru, 
ale i na terasu, či do otevřeného prostranství 
vaší zahrady. Kdo touží po soukromí, bude 
pro něj vhodné zvolit interiérové umístění, 
jehož další výhodou jsou i menší tepelné 
ztráty. Venkovní vířivky zase nabízí krásný 
výhled a variabilní využití v různých ročních 
obdobích. V létě se příjemně ochladíte 
snížením teploty vody a v zimě se naopak 
můžete těšit na večerní romantiku v horké 
vodě a pozorování hvězd, či padajících vloček.  

Vnitřní vířivka

Venkovní vířivka

výhled do krajiny
romantická atmosféra
možnost využití v létě pro 
zchlazení místo bazénu 
snazší doprava, stavební příprava 
a montáž

větší tepelné ztráty
častější údržba
menší soukromí 

menší tepelné ztráty
přístupnost
příjemné užívání za každého 
počasí
soukromí
méně častá údržba

výhled
složitější doprava a montáž
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Zapuštění

Zapuštěná nebo 
volně stojící?
Nejspíš se vám již v tuto chvíli rýsuje přibližná 
představa o vaší ideální vířivce. Zůstává 
před vámi už jen poslední otázka – postavit 
vířivou vanu na již existující podklad, anebo 
zvolit určitou míru zapuštění? Každá z variant 
má své výhody i nevýhody, které byste měli 
pečlivě zvážit. Obecně platí, že je důležité 
zajistit přístup k technologii vířivky. Co se 
týče pohodlí, je nejoblíbenější formou 
částečné zapuštění, které poskytuje 
dostatečný komfort i bezpečnost při vstupu 
a výstupu z vířivé vany. Naopak z pohledu 
designu je nejžádanější zcela zapuštěná 
vířivka. Volně stojící vana zase nabízí 
velmi snadnou a rychlou instalaci bez 
složité stavební přípravy.

Volně stojící vířivka

Polozapuštěná vířivka

Zapuštěná vířivka

nejpohodlnější vstup 
a výstup z vany
bez nutnosti vybudování 
vstupních schodů

nutnost vytvoření přístupu 
k technologii vířivky
vyšší náklady na stavební 
přípravu

elegantní design
nenarušuje celkový vzhled 
zahrady nebo interiéru
ideální pro umístění do terasy 
nebo vedle plaveckého bazénu

komplikovanější instalace 
a stavební příprava
nutnost vytvoření přístupu 
k technologii vířivky
ztížený vstup a výstup 
z vířivky

snadná instalace
volný přístup k technologii vířivky
minimální náklady na stavební 
připravenost

pro pohodlný vstup do vany 
je nutné zvolit schody
na malém prostranství může 
působit robustně
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Vířivky SUNDANCE SPAS
S kalifornskou firmou SUNDANCE SPAS spolupracujeme 
již více než 20 let a těší nás, že jejich prémiové skimmerové 
vířivé vany neustále patří k těm nejlepším na trhu – ať z hlediska 
vzhledu, účinků hydromasáže, inovativních technologií či široké 
škály příslušenství. Jejich velkou předností je například velmi 
efektivní způsob čistění vody, o kterou se kromě kartušového 
filtru stará výkonná UV lampa a ozonový generátor. Zároveň jsou 
vyhlášené svými patentovanými tryskami FLUIDIX i ergonomicky 
tvarovanými masážními místy poskytujícími maximální pohodlí. 
Vířivky SUNDANCE SPAS se dělí do čtyř řad: 980, 880, 780 a 680, 
přičemž se od sebe liší zejména designem, ale také typem filtrace 
či druhy trysek a sedadel. Každá řada nabízí různé velikosti 
typizovaných modelů a rozložení masážních míst tak, abyste si 
mohli vybrat ideální model pro vámi zvolený prostor.

Vířivka CAMEO zapuštěná do terasy 
u rodinného domu v Žilině 15



Vířivé vany SUNDANCE SPAS 
jsou ideální volbou pro vás 

a vaše nejbližší. Ať už si 
vyberete vířivku do vašeho 
domu, nebo dáte přednost 
venkovní variantě, budete 

si užívat kvalitní vodní 
a vzduchovou masáž kdykoliv 

se vám zachce. Za více než 
20letou spolupráci jsme 

zrealizovali již velké množství 
projektů, které neustále bez 

problémů fungují.

Perfektní relaxace 
a nízká spotřeba 

elektrické energie 
i čistících přípravků 

pro údržbu vody.

Vířivka OPTIMA s mramorovým obložením 
v interiéru rodinného domu v Praze

Plně zapuštěná vířivka CAMEO 
vedle plaveckého bazénu v Praze

Model MAXXUS v barvě PLATINUM 
v privátní zahradě v Ústeckém kraji

Částečně zapuštěná vířivka CAPRI 
v barvě OYSTER na terase v Libereckém kraji

SUNDANCE SPAS – realizace



DESIGNOVÉ VÍŘIVKY
ŘADA 980

Přehled modelů SUNDANCE SPAS

Nejvyšší řada hydromasážních van SUNDANCE SPAS představuje dva 
exkluzivní výjimečně prostorné modely s širokým výběrem masážních míst 
a elegantním vzhledem vyladěným do posledního detailu. Vířivky řady 980 
vás překvapí svým inovativním systémem čistění vody, barevným touch 
displejem s možností inteligentního ovládání prostřednictvím mobilního 
telefonu a sníženou výškou, která zajišťuje příjemný a bezpečný vstup 
a výstup z vířivé vany. Kromě toho disponují tyto dva modely lounge zónou, 
pod kterou se nacházejí úložné boxy se širokými možnostmi využití.

Počet masážních míst: 6
Rozměry: 234 x 254 x 86 cm
Objem vody: 1533 l
Hydromasážní trysky: 59 (10 druhů)
Vzduchové trysky: 6

Standardní vybavení: vodopád, vnitřní a vnější osvětlení, 
odkládací plocha, úložný prostor, dotykový barevný 
displej, horizontální filtr, UV lampa, ozonový 
generátor, ovládání přes mobilní aplikaci, Wi-fi, 
černý kryt SUNSTRONG EXTREME

Počet masážních míst: 7
Rozměry: 234 x 254 x 86 cm
Objem vody: 1518 l
Hydromasážní trysky: 57 (8 druhů)
Vzduchové trysky: 12

Standardní vybavení: vodopád, vnitřní a vnější osvětlení, 
odkládací plocha, úložný prostor, dotykový barevný 
displej, horizontální filtr, UV lampa, ozonový 
generátor, ovládání přes mobilní aplikaci, Wi-fi, 
černý kryt SUNSTRONG EXTREME

CLAREMONT

KINGSTON

Vířivka KINGSTON s obložením MAHOGANY 
na terase rodinného domu

Ať už si budete chtít vychladit 
lahev vína, uschovat ručníky 
či hračky pro děti v dosahu 
hydromasážní vany, anebo 

si před ponořením do horké 
vody rádi posedíte na 

odpočívadle – díky speciální 
lounge zóně budou pro vás 

vířivky Kingston a Claremont 
tou správnou volbou. 

Volně postavený model KINGSTON řady 980 
na terase u bazénu 



PRÉMIOVÉ VÍŘIVKY
ŘADA 880

Přehled modelů SUNDANCE SPAS

Skimmerové vířivky řady 880 se řadí do prémiové kategorie SUNDANCE SPAS, 
a to vzhledem k téměř totožnému vybavení s designovou řadou 980.  
Kromě kvalitní hydromasáže zajištěné tryskami FLUIDIX nabízí také 
perličkovou lázeň, která vám zajistí tu nejpříjemnější relaxaci v bublinkách. 
Vyberte si jeden ze sedmi modelů různých velikostí – rozdíl oproti vyšší  
řadě je pouze v designu vnějšího obložení, skořepiny, světel a ovládacího 
displeje, a v doplňkovém balíčku nadstandardních funkcí, které jsou 
ovšem u řady 880 volitelně k doobjednání. 

Počet masážních míst: 5
Rozměry: 231 x 280 x 106 cm
Objem vody: 2044 l
Hydromasážní trysky: 65 (9 druhů)
Vzduchové trysky: 6

Standardní vybavení: 2 vodopády, 
osvětlená sedadla a regulátory, 
dotykový ovládací displej, horizontální filtr, 
UV lampa, ozonový generátor,  
černý kryt SUNSTRONG

Počet masážních míst: 6
Rozměry: 231 x 280 x 106 cm
Objem vody: 1968 l
Hydromasážní trysky: 66 (8 druhů)
Vzduchové trysky: 14

Standardní vybavení: 2 vodopády, 
osvětlená sedadla a regulátory, 
dotykový ovládací displej, horizontální filtr, 
UV lampa, ozonový generátor,  
černý kryt SUNSTRONG

Počet masážních míst: 6
Rozměry: 226 x 226 x 96 cm
Objem vody: 1552 l
Hydromasážní trysky: 47 (8 druhů)
Vzduchové trysky: 14

Standardní vybavení: 2 vodopády, 
osvětlená sedadla a regulátory, 
dotykový ovládací displej, horizontální filtr, 
UV lampa, ozonový generátor,  
černý kryt SUNSTRONG

Počet masážních míst: 5
Rozměry: 226 x 226 x 96 cm
Objem vody: 1401 l
Hydromasážní trysky: 54 (10 druhů)
Vzduchové trysky: 6

Standardní vybavení: 2 vodopády, 
osvětlená sedadla a regulátory, 
dotykový ovládací displej, horizontální filtr, 
UV lampa, ozonový generátor,  
černý kryt SUNSTRONG

MAXXUSASPEN

OPTIMA CAMEO

Vířivka CAPRI v privátním wellness 
rodinného domu v Praze



Počet masážních míst: 5
Rozměry: 193 x 231 x 87 cm
Objem vody: 1211 l
Hydromasážní trysky: 45 (9 druhů)
Vzduchové trysky: 4

Standardní vybavení: vodopád, 
osvětlená sedadla a regulátory, 
dotykový ovládací displej, horizontální filtr, 
UV lampa, ozonový generátor,  
černý kryt SUNSTRONG

Počet masážních míst: 5
Rozměry: 206 x 219 x 96 cm
Objem vody: 1476 l
Hydromasážní trysky: 41 (9 druhů)
Vzduchové trysky: 8

Standardní vybavení: vodopád, 
osvětlená sedadla a regulátory, 
dotykový ovládací displej, horizontální filtr, 
UV lampa, ozonový generátor,  
černý kryt SUNSTRONG

Počet masážních míst: 3
Rozměry: 175 x 208 x 77 cm
Objem vody: 909 l
Hydromasážní trysky: 31 (9 druhů)
Vzduchové trysky: 8

Standardní vybavení: vodopád, 
osvětlená sedadla a regulátory, 
dotykový ovládací displej, horizontální filtr, 
UV lampa, ozonový generátor,  
černý kryt SUNSTRONG

MARINALTAMAR

CAPRI

Zapuštěná vířivka OPTIMA s výhledem 
na sjezdovku v pohoří Malá Fatra 

Výhodou této řady je nejširší 
nabídka modelů různých 

velikostí, prémiová výbava 
a zároveň možnost výběru 

ze tří moderních barev 
vnějšího obložení vany a šesti 
odstínů skořepiny. Ideální pro 

náročné klienty, co touží po 
kvalitní masáži a uvolnění.



NADSTANDARDNÍ VÍŘIVKY
ŘADA 780

Přehled modelů SUNDANCE SPAS

Modelová řada 780 představuje zlatou střední cestu. Stejně jako řady 980 
a 880 je vybavena hydromasážními tryskami a prémiovým skimmerovým 
filtračním systémem s horizontálním filtrem MICROCLEAN ACTIVE OXYGEN, 
který je doplněn UV-C technologií a ozonovým generátorem. Díky této unikátní 
kombinaci dokáže filtrační technologie vířivek SUNDANCE SPAS odstranit 
až 99,99 % vodních bakterií a virů a současně výrazně sníží spotřebu dezinfekčních 
prostředků. Ať už sháníte vířivou vanu pro romantické večery ve dvou nebo 
velkou vířivku na víkendovou chatu, z pěti modelů řady 780 v několika  
barevných provedeních skořepiny a vnějšího obložení vany si určitě vyberete! 

Počet masážních míst: 5
Rozměry: 226 x 226 x 92 cm
Objem vody: 1488 l
Hydromasážní trysky: 41 (6 druhů)

Standardní vybavení: vodopád, 
osvětlená sedadla, pokročilý ovládací panel, 
horizontální filtr, UV lampa, ozonový generátor, 
černý kryt SUNSTRONG

Počet masážních míst: 6
Rozměry: 226 x 226 x 92 cm
Objem vody: 1514 l
Hydromasážní trysky: 40 (6 druhů)

Standardní vybavení: vodopád, 
osvětlená sedadla, pokročilý ovládací panel, 
horizontální filtr, UV lampa, ozonový generátor, 
černý kryt SUNSTRONG

Počet masážních míst: 5
Rozměry: 213 x 213 x 91 cm
Objem vody: 1325 l
Hydromasážní trysky: 38 (6 druhů)

Standardní vybavení: vodopád, 
osvětlená sedadla, pokročilý ovládací panel, 
horizontální filtr, UV lampa, ozonový generátor, 
černý kryt SUNSTRONG

HAMILTONCHELSEE

BRISTOL

Vířivka MONTCLAIR v barvě PLATINUM 
částečně zapuštěná do terasy u rodinného domu 25



Počet masážních míst: 5
Rozměry: 191 x 231 x 85 cm
Objem vody: 1173 l
Hydromasážní trysky: 30 (6 druhů)

Standardní vybavení: vodopád, 
osvětlená sedadla, pokročilý ovládací panel, 
horizontální filtr, UV lampa, ozonový generátor, 

černý kryt SUNSTRONG

Počet masážních míst: 3
Rozměry: 176 x 209 x 78 cm
Objem vody: 871 l
Hydromasážní trysky: 23 (5 druhů)

Standardní vybavení: vodopád, 
osvětlená sedadla, pokročilý ovládací panel, 
horizontální filtr, UV lampa, ozonový generátor, 
černý kryt SUNSTRONG

MONTCLAIR DOVER

Volně stojící vířivka MONTCLAIR s obložením 
COASTAL a krásným výhledem na jezero 

Zbavte se ztuhlosti zad 
a šíje z dlouhého sezení 

a nechte se hýčkat 
oblíbenými kombinacemi 
hydromasážních trysek. 
Každá součástka těchto 
vířivých van je zhotovena 
s ohledem na uživatelský 
komfort, abyste si mohli 

užívat, relaxovat a uvolnit se.

Zapuštěná vířivá vana CHELSEE 
ve vyvýšeném pódiu terasy



STANDARDNÍ VÍŘIVKY
ŘADA 680

Přehled modelů SUNDANCE SPAS

Řada 680 je základní řadou SUNDANCE SPAS, která nabízí velmi  
kvalitní skimmerové vířivé vany za nižší pořizovací náklady. Všechny 
modely standardních vířivek jsou vyrobeny ze stejně kvalitních 
a odolných materiálů jako modely vyšších řad a taktéž jsou vybaveny 
UV lampou a ozonovým generátorem, termoizolačním krytem 
SUNSTRONG a kvalitními hydromasážními tryskami FLUIDIX. 
Kromě pěti modelů klasického čtyřhranného tvaru nabízí tato řada 
také jeden speciální – kruhovou hydromasážní vanu DENALI. 

Počet masážních míst: 6
Rozměry: 226 x 226 x 92 cm
Objem vody: 1552 l
Hydromasážní trysky: 45 (7 druhů)

Standardní vybavení: vodopád, 
osvětlená sedadla, základní ovládací panel, 
vertikální filtr, UV lampa, ozonový generátor, 
černý kryt SUNSTRONG

Počet masážních míst: 6
Rozměry: 226 x 226 x 92 cm
Objem vody: 1552 l
Hydromasážní trysky: 44 (6 druhů)

Standardní vybavení: vodopád, 
osvětlená sedadla, základní ovládací panel, 
vertikální filtr, UV lampa, ozonový generátor, 
černý kryt SUNSTRONG

Počet masážních míst: 6
Rozměry: 214 x 214 x 92 cm
Objem vody: 1325 l
Hydromasážní trysky: 35 (6 druhů)

Standardní vybavení: vodopád, 
osvětlená sedadla, základní ovládací panel, 
vertikální filtr, UV lampa, ozonový generátor, 
černý kryt SUNSTRONG

RAMONAMCKINLEY

EDISON

Kulatá vířivka DENALI v barvě PLATINUM 
na terase řadového rodinného domu  

Počet masážních míst: 6
Rozměry: 214 x 214 x 92 cm
Objem vody: 1271 l
Hydromasážní trysky: 35 (7 druhů)

Standardní vybavení: vodopád, 
osvětlená sedadla, základní ovládací panel, 
vertikální filtr, UV lampa, ozonový generátor, 
černý kryt SUNSTRONG

PEYTON



Počet masážních míst: 4
Rozměry: ø 200 x 92 cm
Objem vody: 908 l
Hydromasážní trysky: 20 (4 druhy)

Standardní vybavení: osvětlená sedadla, 
základní ovládací panel, vertikální filtr, 
UV lampa, ozonový generátor, 
černý kryt SUNSTRONG

Počet masážních míst: 4
Rozměry: 193 x 213 x 87 cm
Objem vody: 1340 l
Hydromasážní trysky: 23 (5 druhů)

Standardní vybavení: osvětlená sedadla, 
základní ovládací panel, vertikální filtr, 
UV lampa, ozonový generátor, 
černý kryt SUNSTRONG

DENALIPRADO

Model PEYTON s obložením MAHOGANY 
na zahradě u rodinného domu

Různorodá masážní místa 
s oblíbenými kombinacemi 

hydromasážních trysek, 
možnost ovládání masáží  

z jednotlivých masážních míst 
a příjemné podvodní osvětlení  

vám pomohou vytvořit 
ideální relaxační atmosféru, 
v které se budete cítit vždy 

komfortně a uvolněně.

Realizace volně stojící vířivky PRADO 
ve Středočeském kraji



  

Materiál vířivek 
SUNDANCE SPAS

Materiál

Aby vám hydromasážní vana dělala radost 
po dlouhá léta, je velmi důležité při 
výběru zohlednit typ a kvalitu materiálu, 
ze kterého je vyrobena. Kalifornský výrobce 
SUNDANCE SPAS si na vysoké kvalitě 
použitých materiálů zakládá, a to nejen 
u skořepiny, ale také u externího obložení 
a termoizolačního krytu. Tyto tři aspekty 
vám tak zajistí dlouhodobý bezproblémový 
provoz i nízkou spotřebu. Zároveň si 
můžete vybírat z velkého množství různých 
barevných provedení a sladit si tak ideální 
kombinaci, která se bude k vám domů 
či na zahradu nejlépe hodit. 

Díky 100bodovému kontrolnímu testování kvality a speciálnímu 
výrobnímu procesu RIGID BOND jsou vířivky SUNDANCE SPAS osmkrát 
odolnější než běžné sklolaminátové skořepiny. Tento patentovaný 
konstrukční proces nanáší na akrylátový materiál tři složky – vinylester, 
polyesterovou pryskyřici a patentovaný laminát, čímž zajišťuje jejich 
vysokou odolnost, skvělé termoizolační schopnosti a dlouhodobé 
uchování barvy a lesku. Vyberte si jednu z šesti barev skořepiny, 
a učiňte z vaší vířivky designový kousek vaší zahrady či interiéru.

Vnější obložení vířivek SUNDANCE SPAS se vyrábí z vysoce odolného 
a snadno udržovatelného materiálu, který je zároveň rezistentní vůči UV 
záření. Od skořepiny je obložení odděleno dvěma typy pěnové izolace. 
Hustá a tepelně odolná pěna je použita v okolí technologie, zatímco 
v ostatních částech je použita lehčí pěnová výplň pro zajištění energicky 
úsporného provozu vany. Design a barvu obložení si můžete zvolit 
z několika variant – dvou provedení řady 980, tří typů u vířivek 880 
a tří možností u modelů řad 780 a 680.

Vířivky řad 680, 780 a 880 jsou vybaveny černým termoizolačním 
a voděodolným krytem SUNSTRONG ze speciální textilie odolné vůči 
UV záření. Modely řady 980 jsou standardně vybaveny černým krytem 
SUNSTRONG EXTREME s extra dobrými termoizolačními vlastnostmi. 
Aby nedocházelo k usazování sněhu na jeho povrchu, svažuje se kryt 
od středu pozvolně k okrajům vířivky. Pokud se tedy má vaše vířivka 
nacházet v horské oblasti, doporučujeme i u modelů nižších řad 
zvolit za příplatek kryt SUNSTRONG EXTREME. 

Materiál skořepiny

Vnější obložení

Zakrytí vířivky

ŘADA 980

ŘADA 880

ŘADA 780
ŘADA 680

PORCELAIN

MAHOGANYCOASTAL

PLATINUM

MODERN HARDWOODVINTAGE OAK

MIDNIGHT

MAHOGANYCOASTAL

CELESTITE

SAHARA

BRUSHED GREY

MONACO

AUTUMN WALNUT
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Výbava vířivek 
SUNDANCE SPAS

Výbava

Vířivku si pořizujete zejména za účelem 
relaxace a odpočinku, proto je nutné zohlednit, 
zda jednotlivé komponenty hydromasážní 
vany odpovídají vašim očekáváním. 
Společnost SUNDANCE SPAS je na trhu 
více než 40 let, a své dlouholeté zkušenosti 
a znalosti využívá k neustálým inovacím.  
Jako největší výrobce laminátových vířivých 
van je tato firma známá svou velmi kvalitní 
hydromasáží a spolehlivými vířivými 
vanami s automatizovanými funkcemi. 
Velké množství mezinárodních certifikací, 
patentů i celosvětová síť dealerů jsou 
důkazem toho, že pokud zvolíte vířivku 
SUNDANCE SPAS, nemůžete udělat chybu.

Ergonomicky tvarovaná 
masážní místa vám zajistí velmi 
příjemný odpočinek. Kopírují 
křivky těla a díky tomu poskytují 
nejen pohodlí, ale také optimální 
rozložení váhy a držení těla při 
masáži. Ať už budete relaxovat 
na terapeutických sedadlech, 
nebo lehátku, vždy si budete 
moci nastavit intenzitu 
masáže dle vaší potřeby.

Inovativní technologie 
hydromasážních trysek 
FLUIDIX uvádí vodu 
do oscilačního pohybu bez 
použití pohyblivých částí, 
díky čemuž mají trysky opravdu 
dlouhou životnost. Kryty 
trysek jsou u všech modelů 
vyrobeny z nerezové oceli. 
Modely 880 a 980 navíc nabízí 
také jemnou perličkovou masáž.

Veškeré modely jsou vybaveny 
vnitřním LED RGB osvětlením, 
jehož záření lze nastavit 
ve třech úrovních intenzity. 
Navíc je možné volit si 
ze 7 různých barev či jejich 
působivého prolínání. Zároveň 
všechny modely 980 a 880 
disponují také designovými 
exteriérovými světly.

Na přehledném ovládacím 
panelu si budete moci 
zvolit například typ masáže 
či nastavit teplotu vody. 
Inteligentní ovládání vířivky 
provádí množství důležitých 
úloh, kdy mikroprocesory 
nepřetržitě kontrolují funkce 
hydromasážní vany, filtraci, 
cirkulaci i zapínání masážních 
čerpadel.

Izolace z polyuretanové pěny 
zcela obklopuje skořepinu 
a v kombinaci se speciálním 
termokrytem mají hydromasážní 
vany SUNDANCE SPAS 
vynikající tepelně izolační 
vlastnosti. Díky tomu jsou 
náklady na spotřebu energie 
velmi nízké, a to i v případě 
venkovního umístění.

Unikátní systém čištění vody 
zajišťuje efektivní odstranění  
vodních bakterií a virů. K čištění 
vody dochází nejprve skrze 
kartušový filtr, který zachytí 
větší nečistoty. Voda se poté 
dezinfikuje za pomoci ozonového 
generátoru a následně UV lampy, 
díky čemuž se výrazně snižuje 
spotřeba čistících prostředků. 

Masážní místaTrysky

Osvětlení Ovládání

Spotřeba 
energie

Systém 
čistění vody
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Doplňková výbava 
SUNDANCE SPAS

Výbava

Vířivé vany SUNDANCE SPAS jdou 
i přes svou dlouholetou tradici neustále 
s dobou. Vybrat si tak můžete například 
oblíbený balíček BLUEWAVE s Bluetooth 
stereosystémem a zabudovanými 
reproduktory u modelových řad 980, 
880 a 780 či doplňkovou izolaci ECOWRAP 
u řad 980, 880 a 780 vhodnou především 
pro realizace v horských oblastech.  
Zatímco nejvyšší řada 980 již ve standardní 
výbavě disponuje SMARTTUB dálkovým 
ovládáním přes mobilní aplikaci  
a termoizolačním krytem SUNSTRONG 
EXTREME, u zbylých modelových řad 
jsou volitelně k dokoupení.

Toužíte-li při relaxaci 
poslouchat vaši oblíbenou 
hudbu, nebude pro vás nic 
jednoduššího než nechat svou 
vanu vybavit stereo systémem 
BLUEWAVE s vestavěnými 
reproduktory. Jednoduše se 
připojte přes Bluethooth 
a pusťte si své oblíbené skladby.

Vířivky SUNDANCE SPAS jsou 
kompatibilní s mobilními telefony 
– nainstalujte si aplikaci SMART 
TUB a můžete ovládat funkce 
své vířivé vany nebo sledovat 
spotřebu energie na dálku. 
„Inteligentní balíček“ je součástí 
standardního vybavení modelů 
980, u ostatních je k dokoupení  
za příplatek.

Pro venkovní vířivky v horských 
oblastech doporučujeme 
doplňkovou izolaci ECOWRAP, 
která sníží spotřebu energie 
o 25 % a zároveň chrání před 
vlhkostí, plísní a snižuje zvuk 
filtrace. Relaxaci si tak budete 
moci užívat za každého počasí  
s minimálními náklady 
na elektřinu.

Stereo  
systém

Mobilní 
aplikace

Doplňková 
izolace
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Vířivky RIVIERAPOOL
S německým výrobcem RIVIERAPOOL máme dlouholeté 
pozitivní zkušenosti v oblasti prodeje exkluzivních 
laminátových bazénů. Tato společnost se však zaměřuje 
také na luxusní hydromasážní vany, které se vyznačují vysokou 
kvalitou použitých materiálů a moderním čistým designem. 
Vybírat si můžete ze čtyř modelů určených do privátních 
provozů, které ozdobí vaši zahradu či vaše domácí wellness. 
Vzhledem ke zvyšujícím se poptávkám po komerčních 
vířivkách nabízíme také čtyři modely s přelivným žlabem, 
které mají nejen více prostoru, ale zároveň splňují požadavky 
evropských norem pro veřejné provozy. U těchto modelů je 
technologie vířivky vybírána na základě specifikací provozu, 
kam bude umístěna tak, aby splňovala i ty nejpřísnější hygienické 
požadavky. Všechny nabízené privátní a komerční modely 
navíc disponují hydromasážními a vzduchovými tryskami, 
jejichž intenzitu lze ovládat regulátory přímo z vířivky.

Model STRATO 2.0 zapuštěný do podlahy 
v interiéru domácího wellness 
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Modely RIVIERAPOOL 
budou pro vás tou správnou 

variantou, pokud hledáte 
komfortní a moderní hydromasážní 

vanu té nejvyšší kvality 
do privátního i komerčního 

provozu. Tyto vířivky 
najdete po celé Evropě 

ať už v soukromých zahradách, 
veřejných lázních, hotelech 

či na výletních lodích.

Německá 
kvalita 

a moderní 
design.

Přelivná vířivka STRATO 2.0. se skořepinou 
barvy GREY částečně zapuštěná do terasy

Přelivná vířivka WAVE umístěná vedle 
plaveckého bazénu v privátním wellness 

Přelivná vířivka RELAXO  
pro 4 osoby v interiéru komerčního wellness

Model STRATO 2.3 v barvě WHITE 
na zahradě u rodinného domu

RIVIERAPOOL realizace



Privátní modely

Přehled modelů RIVIERAPOOL

Vyberte si jeden ze čtyř modelů privátních vířivých van RIVIERAPOOL 
a užívejte si relaxaci kdykoliv a kdekoliv si budete přát. Všechny tyto 
modely jsou totiž vhodné jak do exteriéru, tak interiéru, a díky jejich 
skimmerovému provedení jsou ideální alternativou rodinné vířivky. 
Hledáte-li samonosnou vířivku, kterou byste mohli postavit volně 
do prostoru, budou pro vás samonosné modely STRATO 2.1 nebo 
STRATO 2.4 tou správnou volbou. Zbylé dva modely jsou určené pro 
realizace zapuštěných vířivek, to znamená, že vnější obložení není 
jejich součástí.

Počet masážních míst: 5
Rozměry: 226 x 226 x 92 cm
Objem vody: 1660 l
Hydromasážní trysky: 28 (3 druhy)
Vzduchové trysky: 8

Standardní vybavení: LED RGB podvodní osvětlení, 
dotykový LED displej, horizontální filtr, ozónový 
generátor, kryt RIVIERA TEX, vnější obložení

Počet masážních míst: 4
Rozměry: 216 x 216 x 92 cm
Objem vody: 1200 l
Hydromasážní trysky: 22 (3 druhy)
Vzduchové trysky: 8

Standardní vybavení: LED RGB podvodní osvětlení, 
dotykový LED displej, horizontální filtr, ozónový 
generátor, kryt RIVIERA TEX, vnější obložení

Počet masážních míst: 4
Rozměry: 194 x 194 x 80 cm
Objem vody: 1300 l
Hydromasážní trysky: 22 (3 druhy)
Vzduchové trysky: 10 

Standardní vybavení: LED RGB podvodní osvětlení, 
dotykový LED displej, horizontální filtr, ozónový 
generátor, kryt RIVIERA TEX

Počet masážních míst: 4
Rozměry: 206 x 226 x 85 cm                                                
Objem vody: 1710 l                                                                
Hydromasážní trysky: 20 (3 druhy)
Vzduchové trysky: 16 

Standardní vybavení: LED RGB podvodní osvětlení, 
dotykový LED displej, horizontální filtr, ozónový 
generátor, kryt RIVIERA TEX

STRATO 2.4STRATO 2.1

STRATO 2.0 WAVE 2.0

Designová privátní vířivka STRATO 2.1 
s termoizolačním krytem RIVIERA TEX



Komerční modely

Přehled modelů RIVIERAPOOL

Pokud hledáte hydromasážní vanu do veřejného či hotelového wellness, 
je nutné vybrat model, který disponuje přelivným cirkulačním systémem 
a odpovídající technologií, která je u těchto vířivek řešena individuálně. 
Přelivný žlab zajišťuje, že se za krátkou dobu vydezinfuje velké množství vody, 
a to i při velmi vytíženém provozu. Čtyři komerční modely RIVIERAPOOL splní 
kromě nároků na precizní filtraci vody i ty nejvyšší požadavky na odolnost, 
kvalitu masáže a design. Zvolit si můžete ostré linie vířivé vany WAVE, oblé  
tvary modelů AVALO a QUENTA, nebo kulatou vířivku RELAXO. Všechny 
tyto modely se ve většině případů zapouští zcela do země, či jsou obloženy 
na míru dle přání zákazníka.  

Počet masážních míst: 4
Rozměry: 255 x 255 x 104 cm
Objem vody: 1600 l
Hydromasážní trysky: 20 
Vzduchové trysky: 12

Standardní vybavení: LED RGB podvodní osvětlení, 
mřížka přelivu nebo podpěrný systém pro možnost 
zakrytí žlabu kamenem, plovoucí pěnový kryt      
Technologie vířivky: řešena individuálně 
s obchodním zástupcem

Počet masážních míst: 4
Rozměry: 254 x 254 x 77 cm
Objem vody: 1680 l
Hydromasážní trysky: 21 
Vzduchové trysky: 4

Standardní vybavení: LED RGB podvodní osvětlení, 
mřížka přelivu nebo podpěrný systém pro možnost 
zakrytí žlabu kamenem, plovoucí pěnový kryt      
Technologie vířivky: řešena individuálně 
s obchodním zástupcem

Počet masážních míst: 5
Rozměry: 275 x 235 x 100 cm
Objem vody: 2030 l
Hydromasážní trysky: 29
Vzduchové trysky: 12 

Standardní vybavení: LED RGB podvodní osvětlení, 
mřížka přelivu nebo podpěrný systém pro možnost 
zakrytí žlabu kamenem, plovoucí pěnový kryt      
Technologie vířivky: řešena individuálně 
s obchodním zástupcem

Počet masážních míst: 4
Rozměry: 255 x 255 x 98 cm
Objem vody: 2125 l
Hydromasážní trysky: 26
Vzduchové trysky: 12  

Standardní vybavení: LED RGB podvodní osvětlení, 
mřížka přelivu nebo podpěrný systém pro možnost 
zakrytí žlabu kamenem, plovoucí pěnový kryt      
Technologie vířivky: řešena individuálně 
s obchodním zástupcem

RELAXOWAVE

AVALO QUENTA

Plně zapuštěná přelivná vířivka WAVE v barvě WHITE



Materiál vířivek 
RIVIERAPOOL

Materiál

Společnost RIVIERAPOOL se již od roku 1970 
zaměřuje na výrobu bazénů a vířivek z vysoce 
kvalitního laminátu. Právě dlouholeté 
zkušenosti umožňují společnosti neustále 
inovovat způsob výroby a přicházet s novými 
přístupy, jak vytvořit ten nejkvalitnější 
produkt na trhu. Nyní vám RIVIERAPOOL 
nabízí vysoce kvalitní vířivé vany, jejichž 
výjimečnost je dána zejména použitými 
materiály, a to nejen co se týče skořepiny, 
ale také materiálu vnějšího obložení a zakrytí 
vířivky. Právě kvalita těchto tří materiálů 
je stěžejní pro zajištění vaší dlouholeté 
spokojenosti.

Skořepina je tvořena z několika vrstev kvalitního a extrémně 
odolného laminátu, a poslední vrstvu tvoří transparentní akrylát. 

Zatímco modely STRATO 2.1 a 2.4. jsou nabízeny pouze s bílou 
skořepinou, u zbylých  modelů STRATO 2.0, WAVE 2.0, WAVE, 
RELAXO, AVALA a QUEANTA si můžete vybírat ze 4 barev.

U modelů privátních samonosných vířivek RIVIERAPOOL STRATO 2.1 
a STRATO 2.4 si můžete vybírat z pěti barevných kombinací venkovního 
opláštění. Obložení je vyrobeno z unikátního materiálu RESYSTA, 
jenž na první pohled vypadá jako tropické dřevo, a navíc je zcela 
odolné proti povětrnostním vlivům, vodě a UV záření. V porovnání 
se dřevem či WPC materiály je RESYSTA odolnější, méně náročná 
na údržbu a zároveň 100% recyklovatelná. U vířivých van určených 
k zapuštění nabízíme možnost individuálního řešení vnějšího obložení.

Vířivky RIVIERAPOOL nabízí  
dva základní kryty. Zatímco 
komerční vířivé vany se zakrývají 
speciálním 5 mm pěnovým krytem 
plujícím po hladině, privátní vířivky 
jsou vybaveny krytem RIVIERA 
TEX, dostupném ve třech 
barevných provedeních. Toto 
zakrytí je vyrobeno ze 4 částí, 
a proto jej lze snadno odklopit. 

Materiál skořepiny

Vnější obložení

Zakrytí 
vířivky

WHITE BEIGE ANTHRAZIT

WHITE

WHITE

ANTHRAZIT

ANTHRACITE

BEIGE

SEABLUE LIMESTONE
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Výbava vířivek 
RIVIERAPOOL

Výbava

Výbava hydromasážní vany je klíčovým 
faktorem vaší spokojenosti – vždy je vhodné 
vybírat s ohledem na vaše individuální 
přání a očekávání. V případě, že vás trápí 
bolesti zad, šíje či namožené svaly, je dobré 
brát ohled na rozmístění trysek a typy 
masážních míst. RIVIERAPOOL například 
jako jeden z mála výrobců nabízí i masáž 
stehenních svalů. Klíčovým parametrem 
výběru však bývá také efektivita systému 
čištění vody či spotřeba energie, záleží 
vždy na konkrétním účelu vířivé vany.

Masážní místa jsou vyvinuta 
na základě lékařských 
a fyzioterapeutických kritérií. 
20minutový hydroterapeutický 
program vás provede 
po jednotlivých masážních 
místech se střídavě silnější 
a slabší intenzitou pro perfektní 
regeneraci a relaxaci.

Ve vířivkách RIVIERAPOOL 
naleznete čtyři typy trysek  
z nerezové oceli – malé trysky 
pro jemnou povrchovou masáž, 
silné trysky pro zádové svaly, 
mikrotrysky zajišťující tlakovou 
masáž v oblasti ramen 
a krku, a vzduchové trysky 
zprostředkovávající příjemnou 
perličkovou lázeň.

Všechny modely nabízí 
příjemné RGB LED vnitřní 
osvětlení umístěné pod vodní 
hladinou. Vyberte si vaší 
oblíbenou relaxační barvu, 
která vám při masáži vytvoří 
příjemně uvolněnou atmosféru. 
Některé modely nabízí také 
vnější osvětlení či osvětlení 
přelivného žlabu.

RIVIERAPOOL nabízí moderní 
barevný dotykový displej 
pro ovládání všech funkcí 
hydromasážní vany, který 
je možné nainstalovat buď 
na hranu vířivky, nebo externě 
na zeď. Masáž je možné 
nastavovat také plovoucím 
ovladačem z masážního 
místa kdekoliv ve vířivce.

Nízkou spotřebu vířivek 
RIVIERAPOOL zajišťuje 
kompletní izolace vany, 
trysek i potrubí. Díky 
termoizolačnímu zakrytí 
a energeticky úspornému 
filtračnímu systému se 
nemusíte obávat vysokých 
nákladů na provoz.

Křišťálově čistá voda je zajištěna 
třífázovým čištěním, během 
kterého se voda přefiltruje 
až 120 krát za 24 hodin. V první 
fázi voda protéká přes kartušový 
filtr, který zachytí většinu 
nečistot. Poté je voda efektivně 
dezinfikována pomocí ozónu, díky 
čemuž je výrazně snížena spotřeba 
čisticích prostředků.

Masážní místaTrysky

Osvětlení Ovládání

Spotřeba 
energie

Systém 
čištění vody
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Výbava

Pro venkovní realizace 
zejména v horských oblastech 
doporučujeme doplňkovou 
izolaci, která výrazně sníží 
spotřebu energie. 
Pak už nebude nic bránit 
tomu, abyste si vychutnali 
příjemnou atmosféru v horké 
vířivce obklopené čerstvě 
napadaným sněhem.

Připojte si vířivku k Wi-Fi  
a ovládejte všechny její 
funkce skrze mobilní aplikaci 
na vašem smartphonu 
nebo tabletu odkudkoliv 
a kdykoliv.

Doplňková 
izolace

Mobilní 
aplikace

Doplňková výbava 
RIVIERAPOOL
Hydromasážní vany RIVIERAPOOL nabízí
hned několik nadstandardních funkcí
a doplňků, kterými si můžete ještě více 
zpříjemnit používání vířivky. Jednou z nich 
je možnost ovládání funkcí vířivky a hlídání 
jejího stavu skrze mobilní aplikaci, a to 
díky inteligentnímu dotykovému displeji. 
Tento ovládací displej lze umístit buď 
na hranu vířivky, anebo na zeď v maximální 
vzdálenosti 10 metrů od vířivé vany. 
V případě modelů STRATO 2.1 a STRATO 2.4 
je v základní výbavě, u ostatním modelů 
volitelně k dokoupení. Vířivky můžete dále 
vybavit za příplatek dálkovým ovladačem, 
pro ještě pohodlnější regulaci masáže, anebo 
doplňkovou izolací, kterou doporučujeme 
zejména u realizací v horských oblastech.

Chcete-li během masáže 
regulovat masážní trysky 
či měnit barvu podvodního 
osvětlení, vybavte si svou vířivku 
dálkovým plovoucím ovladačem. 
Díky němu budete moci 
ovládat funkce vířivky přímo 
z masážního místa, aniž byste 
museli použít ovládací displej 
nebo regulátory masáží.

Dálkový 
ovládač
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Vířivky IMAGINOX
Společnost IMAGINOX je předním evropským výrobcem 
nerezových bazénů a vířivek. Moderní výrobní haly v České 
republice a velký tým projektantů a montážníků zajištuje 
precizní plánování, výrobu i instalaci nejen do privátních 
wellness, ale zejména do komerčních projektů a luxusních 
hotelů v Evropě, na Blízkém východě a v Asii. Předností 
nerezové vířivky je její výjimečně odolný materiál a také 
možnost výroby zcela na míru. Individuální tvar, hloubka 
i volba jednotlivých masážních míst – vše přizpůsobíme 
dle vašich požadavků. Aby byl proces rozhodování o něco 
snazší, nabízíme čtyři modely kompaktních vířivých van 
IMAGINOX, které představují nejčastěji poptávané varianty 
vířivek. Všechny je možné vyrobit jak ve skimmerovém, 
tak přelivném provedení, a díky tomu je možné vířivou vanu 
umístit nejen na zahradu k rodinnému domu, ale i do hotelového 
wellness či aquaparku. Pokud si však přejete hydromasážní 
vanu zcela na míru, kontaktujte nás s poptávkou individuální 
výroby a my se vám pokusíme vyjít maximálně vstříc! 
Individuální výroba dle klientských specifikací je totiž 
specializací společnosti IMAGINOX.

Nerezová vířivka IMAGINOX v privátní části 
komerčního wellness ve Středočeském kraji 53



Kulatá vířivka IMAGINOX ve wellness hotelu 
Bedřiška ve Špindlerově Mlýně

Masážní místa v privátní vířivce IMAGINOX 
v rodinném wellness v okolí Prahy

Detail vířivky IMAGINOX s přelivem 
umístěným pod úrovní hladiny

Model GRANDO v přelivném provedení 
ve wellness hotelu Tomášov ve Zlíně

IMAGINOX 
precizní vířivky 

z nerezové oceli

IMAGINOX – realizace

Výjimečná kvalita a možnost 
výroby na míru je základní 

charakteristikou hydromasážních 
van IMAGINOX. Nerezové vířivky 
jsou vhodné nejen do interiéru, 

ale také exteriéru, a díky 
nabídce montáže a svařování 

až na místě realizace je 
umožněna instalace i na špatně 

přístupných místech. Kromě toho 
můžeme vířivku vyrobit s infinity 

přelivem či skleněnou příčkou.



Přehled modelů IMAGINOX

Počet masážních míst: 4–5
Rozměry skimmer: 135 x 235 x 110 cm
Rozměry přeliv: 290 x 290 x 100 cm
Objem vody: 3500 l
Hydromasážní trysky: 18
Vzduchové trysky: 16 + vzduchová lavice

Standardní vybavení: osvětlený vnitřek vířivky, 
5 piezo tlačítek, 2 opěrky hlavy, tepelná izolace PUR 
pěnou, možné v přelivném i skimmerovém provedení

Počet masážních míst: 2
Rozměry skimmer: 166 x 147 x 70 cm
Rozměry přeliv: 226 x 207 x 60 cm 
Objem vody: 800 l
Hydromasážní trysky: 18
Vzduchové trysky: 16

Standardní vybavení: LED podvodní osvětlení, 
4 piezo tlačítka, tepelná izolace PUR pěnou
Možnost objednání ve skimmerové i přelivné variantě

Počet masážních míst: 5
Rozměry skimmer: ø 260 x 110 cm
Rozměry přeliv: ø 320 x 100 cm
Objem vody: 4600 l
Hydromasážní trysky: 40
Vzduchové trysky: trubicová vzduchová lavice

Standardní vybavení: LED podvodní osvětlení, 
4 piezo tlačítka, tepelná izolace PUR pěnou
Možnost objednání ve skimmerové i přelivné variantě

PULALIDO

CULUS

Přelivná nerezová vířivka LIDO v privátní části 
wellness Grandhotelu Tatra ve Velkých Karlovicích

Počet masážních míst: 8
Rozměry skimmer: 365 x 193 x 110 cm
Rozměry přeliv: 425 x 252 x 100 cm
Objem vody: 4800 l
Hydromasážní trysky: 64
Vzduchové trysky: plnostěnná vzduchová lavice

Standardní vybavení: LED podvodní osvětlení, 
4 piezo tlačítka, tepelná izolace PUR pěnou
Možnost objednání ve skimmerové i přelivné variantě

GRANDO

Kompaktní modely
Kompaktní samonosné modely vířivek IMAGINOX by vám měly pomoci 
lépe si představit, jak může vaše hydromasážní vana vypadat. Ať už si 
vyberete čtvercový model LIDO pro dvě osoby, její větší variantu PULA, 
anebo se vám zalíbí kulatá vířivka CULUS, tak neuděláte chybu. V případě, 
že hledáte velkou variantu hydromasážní vany například do komerčního 
provozu, bude pro vás obdélníková vířivka GRANDO s místem až pro 
8 dospělých osob tou správnou volbou. Každý z kompaktních modelů 
můžeme navíc zcela přizpůsobit vašim individuálním potřebám.



Individuální realizace

Přehled modelů IMAGINOX

Ať už si přejete vířivou vanu v originálním tvaru nebo ji chcete rovnou 
propojit s plaveckým bazénem, dokážeme vaše přání zrealizovat. Zvolte 
si rozměry vany, systém cirkulace a filtrace vody, míru zapuštění vířivky, 
umístění masážních trysek a popusťte uzdu své fantazii. Společnost 
IMAGINOX nabízí i možnost kombinace nerezového materiálu se 
skleněnými prvky a kamennými segmenty, anebo designový přeliv 
negative edge, u kterého se voda přelévá přes stěnu vířivky do níže 
položeného přelivného žlabu.

Individuální nerezové 
vířivky jsou volbou těch 

nejnáročnějších. Nemusíte 
vaše očekávání přizpůsobovat 

typizované nabídce modelů, 
vyrobíme vám váš vlastní 

zcela na míru. Přineste nám 
váš návrh, nebo nám jej 

jen popište a my vám 
vytvoříme návrh, 3D model 

i vizualizaci.

Originální přelivná vířivá vana IMAGINOX ve tvaru 
trojcípé hvězdy ve wellness 3PLE centrum v Košicích

Vířivka propojená s plaveckým bazénem 
v Grandhotelu Ambassador v Karlových Varech

Skimmerová vířivka v privátním wellness 
ve Středočeském kraji ve tvaru kapky



Materiál vířivek 
IMAGINOX

Materiál

Nerezová ocel je nejvhodnějším 
materiálem k výrobě wellness produktů – 
ať už se jedná o vnitřní nebo venkovní 
projekty. Vířivky IMAGINOX jsou výjimečně 
odolné díky vysoké strukturální pevnosti 
nerezu a jejich antibakteriální celistvý povrch 
s minimem svárů navíc zajišťuje velmi 
snadnou údržbu. Na základě přístupnosti 
místa realizace se hydromasážní vana 
připravuje do finální podoby buď na výrobní 
hale, anebo se svařuje přímo na místě, 
čímž je zajištěná možnost instalovat 
produkt i v těžko přístupných místech 
a již hotových interiérech. Vyberte si typ 
a materiál zakrytí, vnější obložení či 
nechte vířivku zcela zapustit. 

Pro výrobu nerezových hydromasážních van IMAGINOX používáme 
vysoce kvalitní certifikovanou nerezovou ocel 1.4404 (ocel pro chemicky 
upravovaná prostředí bazénu a agresivní prostředí). Zatímco stěny 
jsou broušeny dohladka, dnové plechy jsou opatřeny protiskluzovou 
povrchovou úpravou – kulatým či čtvercovým nopováním. V případě 
termálních lázní a některých dalších speciálních realizací používáme 
i jiné typy nerezové oceli, vše závisí na rozboru vody.

Vířivky IMAGINOX nepotřebují žádné speciální obložení. Nerez je 
totiž sám o sobě vhodným materiálem nejen do vnitřních projektů, 
ale také pro venkovní realizace. Oblíbenou variantou je celkové 
zapuštění vířivé vany, kdy je nejčastěji viditelná pouze nerezová hrana 
či mřížka přelivu. Nabízí se také možnost úplného nebo částečného 
obložení vířivé vany vhodným materiálem, kterému nevadí vlhkost. 
Rádi vám s výběrem poradíme.  

Materiál

Vnější obložení

Jednou z možností zakrytí 
nerezových vířivek je stejně 
jako u bazénu automatická 
roleta, která je zabudována 
přímo v tělesu vany. 
Další variantou je například 
posuvná terasa či speciální 
termoizolační kryt na míru. 
V případě interiérových 
realizací se často využívá 
i lehká termoizolanční plachta.

Zakrytí vířivky
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Výbava vířivek 
IMAGINOX

Výbava

Výbava vířivek IMAGINOX je oproti 
ostatním nabízeným značkám zcela 
individuální. Díky možnosti přizpůsobit si 
každý produkt na míru, si můžete zvolit 
výbavu na základě vašich individuálních 
přání. Podívejte se na naše standardní 
řešení výbavy nerezových vířivých van 
a inspirujte se k vytvoření vašeho ideálního 
produktu. Zvolte si rozmístění trysek, 
varianty masážních míst, typy osvětlení 
a ovládání. Popíšeme vám také, jak je to 
u nerezových vířivek se spotřebou energie 
či jaký zvolit systém čištění vody.

Vybírat si můžete z ergonomicky 
tvarovaných plnostěnných nebo 
trubkových masážních míst 
a lehátek, které můžete doplnit 
je různými hydromasážními 
tryskami – nejlépe tak, abyste 
docílili kombinace hloubkové 
akupresurní a jemné perličkové 
masáže.

Vyberte si z doporučených 
variant rozmístění trysek 
nebo si navrhněte jejich 
pozici v souladu s vašimi 
obtížemi. Kombinujte 6 typů 
hydromasážních trysek 
zaměřených na masáž svalů 
společně se vzduchovými 
tryskami pro jemné relaxační 
uvolnění. 

V základní výbavě typizovaných 
modelů IMAGINOX jsou LED 
podvodní reflektory. Toužíte-li 
po světlech, která osvítí vnitřek 
vířivky vaší oblíbenou barvou, 
anebo chcete-li barvy pravidelně 
měnit, vyberte si z naší nabídky 
podvodních reflektorů LED RGB. 
Kombinovat je můžete navíc 
i s designovým venkovním 
osvětlením.

Veškeré masážní funkce se 
spouští stisknutím osvícených 
piezo tlačítek, která můžeme 
umístit například na lem vířivé 
vany. Nastavíme vám délku 
masážního cyklu nebo variantu 
zapnutí a vypnutí masáží 
opětovným stisknutím tlačítka.

Technologie hydromasážních van 
je velmi podobná té bazénové. 
Sběr větších nečistot probíhá dle 
typu produktu skrze přelivnou mřížku 
či skimmer. Plně automatická 
technologie dezinfekce vody je 
založena na bázi chloru, elektrolýzy 
soli, anebo kyslíku. Zároveň si 
můžete vířivku vybavit ozónovým 
generátorem nebo UV lampou. 

Díky tepelné izolaci PUR pěnou 
a roletovému zakrytí je možné 
venkovní vířivky využívat celoročně 
s relativně nízkými náklady za 
elektřinu. Stačí, když si ve výbavě 
zvolíte roletové zakrytí či si od nás 
necháte vyrobit termokryt na míru, 
a budete udržovat konstantní teplotu 
vody 36–38 °C. U interiérových 
realizací je spotřeba energie 
samozřejmě nižší.

Masážní 
místa

Trysky

Osvětlení Ovládání

Systém 
čistění vody

Spotřeba 
energie
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Projektování 
vířivek

Projektování

U nás si nevybíráte vířivou vanu na pár let, 
ale hned na několik desítek. Je proto 
důležité proces výběru neuspěchat 
a rozhodnout se na základě komplexního 
posouzení nabízených produktů. Vybírejte 
model hydromasážní vany s ohledem 
na jeho vnitřní dispozici a plánové umístění 
tak, abyste z něj měli co nejhezčí výhled, 
či aby vám zajišťoval naprosté soukromí. 
Pro vaši lepší představu, jak bude finální 
projekt vypadat, vám na přání vytvoříme 
vizualizaci vašeho produktu – jen tak totiž 
zajistíme vaši dlouhodobou spokojenost, 
která je pro nás tou nejlepší referencí. 

Na základě specifikace 
sestavíme cenovou nabídku 
a následně v případě nerezových 
modelů první výkres. V této 
fázi je samozřejmě nezbytné 
navštívit místo realizace, 
abychom určili místo vstupu 
do vířivky, umístění krytu, 
ovládacího panelu a hlavně 
správného natočení vany tak, 
aby jednotlivá masážní místa 
poskytovala ideální výhled.

Prvotní konzultace je klíčová 
pro zjištění vašich přání, 
představ a očekávání. 
Jen tak vám budeme moci 
doporučit tu nejlepší 
hydromasážní vanu přímo 
pro vás. Navštivte jeden 
z našich showroomů nebo 
si domluvte schůzku s naším 
obchodním zástupcem u vás 
doma či na místě realizace.

Pro vaši lepší představu 
vytváříme také vizualizace 
celého projektu. Budete si  
tak moci prohlédnout 
vybranou vířivku zasazenou 
do vašeho interiéru či exteriéru,  
a případně doladit design
k vaší spokojenosti.

Jakmile si zvolíte určitý typ 
a model vířivky, a odsouhlasíte 
všechny detaily vašeho projektu, 
může začít proces výroby. 
V případě nerezové vířivky je 
součástí výrobní dokumentace 
také přesný 3D model, díky 
kterému je zajištěna naprostá 
preciznost při výrobě i instalaci 
produktu.

Výroba vířivých van trvá 
v průměru 2–3 měsíce 
od podepsání smlouvy. Poté 
je vířivka v celku (či v případě 
individuálních nerezových 
vířivek v rozloženém stavu) 
dovezena na místo realizace, 
nainstalována a spuštěna 
našim týmem montážníků.

NávrhKonzultace

Vizualizace Modelace

Výroba 
a instalace
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Technologie

Technologie čištění vody ve vířivkách RIVIERAPOOL je založena 
na ozónové dezinfekci. Kompaktní ozónový generátor produkuje 
přírodní čistý ozón a mísí jej s proudem vody, čímž jej čistí.

• Vysoce účinná dezinfekční technologie
• Neustále generuje velké množství ozónu
• O 1/3 úspornější než konvenční UV generátory
• U modelů určených k zapuštění nutnost umístění 
 technologie do technické šachty či místnosti, 
 a to v maximální vzdálenosti 10 m od vířivky
• u komerčních modelů je technologie řešena individuálně

IMAGINOX do svých van instaluje plně automatický systém s pískovou 
filtrací a automatickým dávkováním chemie, což velmi zjednodušuje 
péči o vířivku. Čištění vody probíhá na bázi chloru, elektrolýzy soli 
nebo kyslíkové chemie.

• Plně automatické dávkování chemie a kontrola 
 kvality vody – bez náročné obsluhy
• Velmi účinná dezinfekce
• Umístění technologie v technické místnosti
• Možné doplnit o UV lampy či generátor ozónu

Společnost SUNDANCE SPAS vyvinula speciální systém technologie 
CLEARRAY ACTIVE OXYGEN, kdy je voda čištěna pomocí ozonového 
generátoru a UV lampy. 

• Zničí až 99,99 % vodních bakterií a virů
• Montována již ve výrobě do každého modelu
• Výrazné snížení spotřeby dezinfekčních prostředků
• Snadná výměna žárovky UV lampy
• Topné těleso z odolné nerezové oceli či titanová spirála

Technologie RIVIERAPOOL

Technologie IMAGINOX

Technologie SUNDANCE SPAS

Technologie 
vířivek
Technologie čištění vody je klíčovým 
komponentem každé hydromasážní vany. 
Zajišťuje, aby byla voda neustále průzračně 
čistá a dosahovala požadovaných hodnot, 
což je důležité nejen z hygienického 
hlediska, ale také pro dlouhodobou 
funkčnost jednotlivých komponentů vířivky. 
Z toho důvodu nabízíme jen vysoce kvalitní 
značky vířivých van SUNDANCE SPAS, 
RIVIERAPOOL a IMAGINOX, které mají 
technologie dezinfekce vody uzpůsobené 
svým produktům na míru. Porovnejte 
rozdíly mezi nimi – přinášíme vám souhrnný 
přehled výhod jednotlivých technologií.
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Servis

cca 10 minut měsíčně* 

Díky automatizovanému dávkování chemie a pískovému filtru 
je péče o vířivky IMAGINOX ještě snazší. Zabere vám průměrně 
10 minut měsíčně.

• Čištění košů pro záchyt hrubých nečistot – 1x za měsíc 
• Doplňování zásobníku chemie – 1x za dva měsíce

cca 15 minut měsíčně*

Péče o laminátové vířivé vany SUNDANCE SPAS a RIVIERAPOOL 
vám zabere celkem pouze 15 minut měsíčně. 

• Dávkování chemie – 1x týdně 
• Čištění filtru – 1x za tři měsíce
• Výměna vody – 1x za půl roku

Nerezové vířivky

Laminátové vířivky

Péče o vířivku
I přes veškeré technické vymoženosti  
a neustálé inovace v oboru, nejsou 
zatím vířivé vany zcela bezúdržbové. 
Ať už se rozhodnete pro kteroukoli 
variantu čištění vody: na principu 
elektrolýzy soli nebo chlorovou,  
kyslíkovou či polymerickou chemii, 
vaše hydromasážní vana od vás nebude 
potřebovat více než pár minut vašeho
času měsíčně. Celá údržba se totiž 
skládá pouze z dávkování chemie 
a čištění filtru nebo sběrných košů 
od nečistot.

* péče o privátní skimmerovou     
 vířivku v interiéru, u exteriérových  
 realizací a komerčních provozů se  
 může čas lišit
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Mapa showroomů

Naše showroomy neplní pouze funkci místa 
setkání, ale především mají našim klientům 
zprostředkovat první zkušenosti s produkty, 
které nabízíme. Kromě cenných informací 
a rad si z návštěvy našeho showroomu odnesete 
i ucelený dojem – nově totiž nabízíme možnost 
vyzkoušet si naše produkty na vlastní kůži  
ve venkovním a vnitřním zkušebním wellness, 
ve kterých na vás čekají nejen vířivky, ale také 
nerezové bazény, sauny, parní kabina a ochlazovací 
bazének! Prohlédněte si naše vystavené vířivé 
vany z blízka a v případě zájmu se nechte 
provést výrobními halami firmy IMAGINOX. 

Osobní schůzky s naším týmem AQUAMARINE SPA 
vám nabízíme i na dalších dvou showroomech, 
a to v Praze a Bratislavě, které slouží zejména 
jako místo pro jednání a plánování detailů 
vašeho projektu.

Navštivte naše showroomy  
a inspirujte se!

Hlavní showroom AQUAMARINE SPA  
Vrchotovy Janovice
Vrchotovy Janovice 266  
257 53  Vrchotovy Janovice
Tel.: +420 317 721 369
E-mail: info@aquamarinespa.cz

Showroom AQUAMARINE SPA 
Praha
Boženy Němcové 1881/5 
120 00  Praha 2
Tel.: +420 272 654 944
E-mail: info@aquamarinespa.cz

Showroom AQUAMARINE SPA
Bratislava
Bazova 14
821 08  Bratislava 
Tel.: +421 2 3301 4252
E-mail: info@aquamarinespa.sk
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