
VÍŘIVÉ VANY A WHIRPOOLY z masivního dřevaVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ    VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz   mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnníííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Koupel ve vaně nebo kádi z masivního dřeva, ve kterých se lázeň 
dotýká každé části Vašeho těla, lze pro zintenzivnění tohoto prožitku 
doplnit  vířivými  systémy. Vzduchové bublinky jemně hladí a perlí 
a v kombinaci s usměrněným masážním prouděním vody dávají 
zapomenout na únavu a stres. Užijte si tento opojný svátek smyslů, 
jež můžete doplnit o několik málo ingrediencí jako např. o příjemně se 
linoucí vůni, trochu hudby či sklenku sektu... 



 Vířivé vany a whirlpooly se standardně vyrábí z exotického masivního dřeva  KAMBALA   nebo  MODŘÍN té nejvyšší 

kvality, které svými vlastnostmi splňují přísné požadavky pro toto použití.  Jsou vodotěsné a  jejich povrch je ošetřen  

transparentním hygienickým uzavřením s povrchovou úpravou PerlTec. Pro masážní systémy používáme výhradně 

vysoce kvalitní prvky od uznávaných dodavatelů, což zaručuje jejich spolehlivost.  Jako všechny naše koupací vany, 

ochlazovny nebo koupací kádě jsou i vířivé vany a whirlpooly konstruovány jako solitéry. Záleží jen na Vás, jestli solitér 

umístíte volně do prostoru nebo s pomocí opláštění stěnového připojení umístíte podél stěny místnosti. Vedle využití 

pro domácí lázně - home spa, jsou využívány pro relaxační a regenerační koupele od healthy salónů až po wellness kluby. 

Vzhledem k transparentnímu uzavření s povrchovou úpravou PerlTec, které masivní dřevo chrání před působením 

vlhkosti, se vířivé vany a whirlpooly také snadno čistí a splňují ty nejnáročnější požadavky na hygienu. Způsob umístění 

vzduchového potrubního rozvodu a možnosti samotného systému umožňují absolutní čistotu a vysokou hygieničnost. 

Vířivé vany a whirlpooly jsou standardně vybaveny nejmodernějším a snadno ovladatelným systémem vzduchové masáže 

Air, vanovým odtokovým kompletem se systémem clic-clack nebo gumovou zátkou s chromovou krytkou a řetízkem. Dle 

velikosti jsou zpevněny 3-5 obručemi ze žárově pozinkované oceli s možností dodatečného napnutí, vybaveny jedním 

zvýšeným horním okrajem, opláštěním stěnového připojení, které  slouží k zakrytí umístěné technologie a zároveň jako 

odkládací polička. Vířivé vany mají vnější výšku  70 cm a whirlpooly 100 cm. Vířivé vany jsou dále dodávány s jednou 

nebo dvěmi zádovými  opěrkami dle typu vany a whirlpooly  s vnitřními sedátky a blokovým stupínkem. 

 Standardně dodávaný vzduchový masážní systém obsahuje vzduchový rozvod včetně trysek, jejichž počet je závislý 

na velikosti koupací vany nebo koupací kádě, dmýchadlem s integrovaným vyhříváním, elektronickou jednotkou 

ovládanou senzorovým tlačítkem umístěném na opláštění stěnového připojení. Perličková lázeň Vám nabízí možnost 

automatického cyklování nebo manuální regulaci, automatické vysoušení masážního systému ale také instalaci 

podhladinového halogenového osvětlení  s možností chromoterapie s funkcí stop.

 Tuto komfortní lázeň se vzduchovým systémem s tišším provozem lze dovybavit proudovým masážním systémem 

Hydro, který díky nastavitelným tryskám ve stěně van a kádí působí velmi intenzivně a cíleně na povrchovou tkáň těla. 

Tato bublající směs vzduchu a proudící vody vytváří vynikající masážní prostředí, které si díky silnému vztlaku vody 

velmi příjemně pohrává s Vaším tělem a dává pocit absolutní volnosti. Není žádným tajemstvím, že význam ergonomie 

se u koupacích van a hlavně van s masážními systémy často přeceňuje. Co je technicky proveditelné a na první pohled 

působí velmi pohodlně, nemusí být vždy rozumné a bezpodmínečně nutné.  
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Část  doplňků je již zmiňována v Koupacích vanách a Ochlazovnách-koupacích kádích

Vyjma standardně dodávaných systémů jsou další varianty a možnosti instalace masážního systému závislé na 
individuálním přání  a požadavku zákazníka.


