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Impresum

Luxus, oddych, 
podľa Vášho želania

Produkty môžu zahŕňať extra výbavu. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu
technických parametrov bez preksežného oznámenia.
Neberieme zodpovednosť za prípadné tlačové chyby.

Autorom obrázkov a textov v katalógu je spoločnosť Hidrotrend s.r.o. Ich použitie
je možné výhradne so súhlasom spoločnosti Hidrotrend s.r.o.

V dnešnom uponáhľanom svete nám vzniká
čoraz viac dôvodov rozmaznávať sa.

Vytvorte si svoje vlastné posvätné miesto, ostrov
pokoja, kam sa môžete uchýliť, kde môžete byť
opäť spolu s rodinou a s priateľmi.

Miesto, kde upokojujúca voda rozpustí napätie
všedných dní.
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Thermowood
Keď sa zážitok
z kúpeľa vráti
späť do prírody.

Stáročia známy trvácny spôsob
využívania dreva v exteriéri

V 17. storočí sa ľudia kúpali v obrovských drevených vaniach, pri čom deti otcovi do krku
nalievali vodu z vedra. Bolo to svojim spôsobom krásne a my sme z tohto zážitku zachovali
to nádherné drevo.

Drevené Thermowood obklady našich víriviek VitalSpa sú nielen elegantné, ale aj štýlové.
Okrem štandardných obkladov ponúkame aj drevené obklady DeLuxe. 

DELUXE

STANDARD

KOVOVÁ NOSNÁ
KONŠTRUKCIA Z

GALVANIZOVANEJ OCELE

Odolnosť voči vplyvom 
počasia a stabilita.
Následkom tepelnej úpravy výrazne klesá 
obsah vlhkosti dreva, preto má oveľa lepšiu 
rozmerovú stabilitu než tepelne neupravené 
drevo.Takto získame drevený materiál, ktorý 
je odolný voči vplyvom počasia, nedochá-
dza pri ňom k napučaniu a následnému 
zosychaniu.

Odolnosť a trvácnosť
Počas tepelnej úpravy je bunečná štruk-
túra dreva ThermoWood zmenená tak, že 
tepelne upravené drevo vykazuje oveľa 
lepšiu rozmerovú stabilitu. Tepeľnou úpra-
vou znižujeme výskyt baktérií a húb, drevo 
nenapadajú mikroorganizmy.

Farby 
Drevený obklad stráca vplyvom UV 
žiarenia svoj farebný odtieň získaný po 
tepelnej úprave a nadobudne striebrosi-
vú farbu. Pôvodný farebný odtieň však 
možno kvalitnou povrchovou úpravou 
dlhodobo zachovať. 

Integrovaná kovová 
nosná konštrukcia
Zabezpečuje prevádzku bez vibrácií 
a masívnosť vírivky. Kovová nosná 
konštrukcia s povrchovou úpravou je 
oproti drevenej a plastovej konštrukcii 
pevnejšia a odolnejšia, pretože na roz-
diel od dreva nepráchnivie, respektíve 
odoláva deformáciám vyskytujúcim sa 
kvôli rozličným teplotným zmenám.

VOLITEĽNÉ 
FARBY KRYTU

Thermowood 
základ

oriechy 
dijon

antracitovo 
šedá
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To, čo prichádza na miesto pohoviek…
To, čo pre ľudí 20. storočia znamená pohovka, pre dnešné rodiny predstavuje rozmaznávacia vírivka, v ktorej sa
môžete porozprávať s rodinou a s priateľmi tak, že sa pri tom cítite byť priamo v nebi. Vírivky VitalSpa prinášajú
pozemský raj, Vám sa stačí už len postarať o príjemnú spoločnosť.

sierra

tuscan sun

Pôsobivé akrylové
farby od VitalSpa

cameo

majestic sky

Čo by to bolo za pohodlie bez vkusného zovňajšku?

Vírivke sa málokedy hovorí: „Jéj, aká pekná”. Nuž, 
s vírivkami VitalSpa sa aj to stáva. Teraz si totiž 
môžete vyberať z mramorovej, z perlovej a zo žulo-
vých farieb podľa svojho vkusu.

Popri kráse však nezabúdajme ani na charakterové 
vlastnosti. Základným materiálom VitalSpa víriviek 
je akrylátová doska Lucite, ktorej osobitosťou je 
antibakteriálna úprava.

Antibakteriálny akrylátový povrch 
Lucite  
Zabraňuje množeniu baktérií na 
povrchu akrylátu

Špeciálne lepidlo
Zabezpečuje vhodnú kombináciu
materiálov aj napriek stálemu
zaťaženiu a teplotným zmenám.

Viacvrstvové spevnenie
skleneným vláknom
Pevne vystuží akrylátovú škrupinu
vírivky a dodá jej výnimočnú
odolnosť.

PU pena s uzavretými pórmi BASF
Dokonalá protihluková a tepelná
izolácia priamo na vonkajšom
povrchu vírivky.

1
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4

white

Farby akrylátového povrchu v katalógu sa
môžu líšiť od skutočného vzhľadu.

pearl shadow

stearling silver

summer saphir

winter solstice

 pearl white
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                                                                                           Goa
Atlantis                                                                                 

   Bali                                                             Barbados
          Bermuda                                       Grenada
                 Calypso                      Madeira 
                                 Aruba       Florida

            Haiti  
  

Najdmodernješia počítačom
riadená úprava vody
Ak ste majiteľom vírivky, môžete vlastnoručne
kontrolovať kvalitu vody. Nemusíte tak riskovať,
že by ste prišli do styku so zdravotnými
problémami, ako keď sa kúpete vo
verejnom bazéne.

Čistá a teplá voda…
to môže byť jedine inteligentným

ovládaním Balboa 
VitalSpa využíva inteligentné americké ov-
ládacie systémy Balboa, nastavenie vlast-
ností a reguláciu vody v bazéne.

Vďaka Balboa môžete byť vlastníkom 
ľahko ovládateľného bazéna, keďže jeho 
pomocou sa vyrieši riadenie masážnych 
trysiek, perličkového kúpeľa, svetiel aj 
teploty vody v jednom.

A v neposlednom rade umožňuje naprog-
ramovať dva filtračné cykly za deň, zabez-
pečujúc účinnú filtráciu vody v bazéne.

1

2

3

Inteligentná riadiaca technológia
• Zhodné snímače na oboch stranách.

• Softvérová komunikácia pre reguláciu 
dokonalej prevádzky vírivky (prietok 
vody,teplota atď.)

• Pre vykurovacie teleso vždy zabezpečí 
vhodnú prevádzkovú teplotu.

• Viacnásobne zabezpečené ochranné 
systémy.

• Nepretržite aktívne ochranné funkcie 
zaregistrujú upchatý filter a problémy s 
prúdením.

Vykurovacia trubica

• Bez zbytočných zvarov.
• Predmontované, kompaktné prevedenie.
• Jednoduchá demontáž, výmena a servis.

Vykurovacie teleso (heater element)

• Minimalizovaná plocha pre usadeniny.
• Stabilné 3/8” spoje.
• Konštrukcia s maximalizovaným 

prietokom.

Prevedenie so štandardizovaným
snímačom

• Snímač sa nemontuje do steny bazéna.
• Nie sú problémy s tlakovým spínačom.
• Snímače otestované pred zabudovaním.
• Naša technológia znižuje riziko chýb 

vyplývajúcich z inštalácie a uľahčuje 
odstraňovanie porúch.

1

2

3

AX 10

TP 600J

TP 800

X3 ks X2 ks
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Z produktov viacerých výrobcov 
sme vybrali antibakteriálny
papierový filter PLEATCO

Lucite · Nepretržitá čistota,
maximálna bezpečnosť

Ekologický roztok ozónu 
spoločnosti VitalSpa je dvetisíckrát 
účinnejší ako agresívny chlór.
Mnohí z nás si vírivku do dnešnho
dňa spájajú so zápachom chloru.
Dnes pritom už existuje úžasné
riešenie, ktoré má 600 až 3000-krát
efektívnejší dezinfekčný účinok ako
chlór.

To je ale iba začiatok. Toto riešenie
je totiž úplne šetrné k životnému
prostrediu. Ozón má neutrálne
PH a v dôsledku jeho používania
je možné znížiť množstvo chemikálií
používaných na čistenie vody,
vďaka čomu ušetríme čas a peniaze.

Pozor!
Ozónová tryska je štandardom pre 
všetky bazény VitalSpa.

Ozónová tryska
Základná výbava všetkých
víriviek VitalSpa

Predstavte si vírivku, ktorú mô-
žete používať 24 hodín denne 
a napriek tomu sa filter vymie-
ňa zriedkavejšie. Vírivka, ktorú 
použí vate naozaj na to, na čo 
slúži: na oddych a relaxáciu.

Systém čistenia vody VitalSpa 
Vám to zaručí vďaka dvojitým 
papierovým filtrom Pleatco.

Prečo stačí filtre vymieňať zried
kavejšie než obvykle?

Papierové filtre PLEATCO s anti-
bakteriálnou úpravou obsahujú 
oproti bežným papierovým fil-
trom hustejšie lamely a jedineč-
nú konštrukciu. Okrem účinnej 
filtrácie to zaručuje dlhšiu život-
nosť a oveľa lepší prietok vody.

Papierový filter PLEATCO navy-
še šetrí vodné čerpadlo masáž-
neho bazéna, preto jeho použí-
vaním predĺžite životnosť Vášho 
bazéna.

Nadišla doba, kedy s baktériami
zodpovednými za zápach a škvrny
netreba bojovať chemikáliami, 
ktoré sú škodlivé aj pre ľudí.

Akrylátové dosky Lucite
International sa postarajú o to, 

aby baktérie zodpovedné za nep-
ríjemný zápach a škvrny nemali 
žiadnu šancu usadiť sa na 
povrchu vírivky.



8 najbežnejších argumentov pre 
domácu vírivku alebo prečo si ju väčšina 
ľudí zaobstará doma?

Večer po práci dokonalý relax a na-
júčinnejší prostriedok na oksúranie 
stresu. Stimuluje krvný obeh, a tým 
stimuluje detoxikačné procesy v tele.

Hygienický domáci wellness zážitok 
pre tých, ktorí sú znechutení vodami 
verejných kúpeľov, ktoré „rozmaznáva-
jú“ stovky ľudí. 

Prináša citeľnú úľavu kĺbov po športo-
vaní, a to aj pre staršiu vekovú skupinu.

Spojte rodinu a priateľov, vírivka v 
záhrade je elegantná pohovka  XXI. sto-
ročia. Je najlepšie miesto pre priateľské 
rozhovory a popíjanie vína.

Vírivka nie je len klenotnicou wellness 
hotelov, ale aj dokonalým doplnkom 
sauny alebo bazéna.

Vírivka je vynikajúcím párty doplnkom, ale 
tiež ideálnym miestom pre intímne roman-
tické chvíle.

Ak nemáte čas na cestovanie, tak môžete 
kedykoľvek prežiť dokonalý wellness 
víkend doma.

Vírivka je pridaná hodnota v prípade mož-
ného predaja alebo prenájmu nehnuteľností. 
87% ľudí si prenajíma nehnuteľnosť s „víriv-
kou“ na rozdiel od inej podobnej, ktorá nemá 
vírivku.

1
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Vonku aj v zime
Predstavte si, ako sa pohodlne usadíte
vo svojej vírivke VitalSpa, tvár Vám šteklia
padajúce snehové vločky a vychutnávate si
pri tom pohár šampanského.

Multifunkčná ochrana
a udržiavanie teploty

Termokryt odolný proti UV žiareniu za-
chová teplo vo vírivke, zabraňuje odparo-
vaniu vody, chráni pred nečistotami,
drobnými zvieratami a hmyzom.

Prémiová povrchová úprava.
Prevedenie odolné proti vode
a UV žiareniu.

Viacvrstvový pánt navrhnutý
tak, aby neprepúšťal teplo.

Integrovaná výstuž zvyšujúca odolnosť
proti priehybu

Vnútorná PE vrstva,
zabraňujúca vniknutiu
vlhkosti

Bezšpárová penová vrstva
EPS so spádovým povrchom

Viacnásobne laminovaný spodný
poťah odolný proti natrhnutiu a
chemikáliám

Spevnené úchyty pre
ľahké otváranie a
zatváranie

ODOLNÉ VOČI
CHEMIKÁLIAM

Bezpečnostné pánty s
pochrómovanými
upevňovacími očkami

Priliehajúci vonkajší plášť
pre dokonalú izoláciu

Spevnené zipsy odolné
proti chemikáliám

1
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DOKONALÁ
IZOLÁCIA

ODOLNÉ
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Tepelná izolácia pre „4 ročné obdobia”
Teplotu vody v kvalitnej vírivke v exteriéri neovplyvní ani drsná
zima, ani dusivé letné horúčavy.

Keď ide o vírivku, v hlavách väčšiny z nás sa horúč-
kovito roztočia rôzne meradlá - vodomery a elek-
tromery. Izolačný systém „4 ročné obdobia” však s 
mimoriadnou účinnosťou konzervuje tepelnú energiu 
vody. Inovatívny izolačný systém taktiež pomáha 
udržať energetické náklady na nízkej úrovni.

Dosahuje sa to tak, že izolácia s PU penou pokrýva
škrupinu, podstavec a obklad bazéna a je prítomná
aj na spojoch. Termokryt zabraňuje tepelným stra-
tám z povrchu vody, ako aj vyparovaniu, keď nepou-
žívate bazén.

2

3

4

1

5

Pomocou termokrytu odolnému proti UV žiareniu VitalSpa 
uchová teplo vo vírivke , zabraňuje vyparovaniu vody, 
chráni pred nečistotami, drobnými zvieratami a hmyzom.

Stred krytu je hrubý 12 cm a smerom k okrajom sa stenčuje na 
8 cm, čo v prípade vonkajšieho bazéna účinne odvádza sneh 
a dážď.
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Viacvrstvový masívny podstavec vírivky odolný voči poveternostným 
vplyvom.

Podstavec vírivky slúžiaci ako podklad pre spevnenú kovovú nosnú
konštrukciu izoluje pred hlodavcami a hmyzom. Účinne chráni pred vplyvmi
vonkajšieho prostredia a PU penová izolácia BASF udržiava teplo vo vnútri.

Te
pe

ľn
á i

zolácia "4 ročné obdobia"

TERMOKRYT

PU
PENA

Antialergénny
Odolný proti
plesniam
Ľahký

Hospodárny, vynikajúca
tepelná a zvuková izolácia
Neviaže paru ako izolácia s
otvorenými pórmi.

Ďalšie výhody penovej technológie
BASF s uzavretými pórmi popri
vynikajúcich ukazovateľoch tepelnej
izolácie.

Tepelná izolácia s uzavretými bunkami na celom vonkajšom 
povrchu akrylátovej škrupiny bazéna.

Účinne zabraňuje energetickej strate vody v bazéne, pričom umožňuje 
prístup k celému potrubnému systému.

PU penová izolácia BASF s uzavretými pórmi na celom vnútornom 
povrchu prírodného dreveného obkladu víriviek VitalSpa.

Teplotu vody v kvalitnej vírivke neovplyvňuje ani drsná zima, ani
dusivé letné horúčavy.

Buďte rozvážny spotrebiteľ. Správnou voľbou môžete
minimalizovať prevádzkové náklady.

Vírivka VitalSpa zužitkuje k zachovaniu teploty vody aj tepelnú
energiu vyprodukovanú masážnym čerpadlom.

15°C15°C

+37°C+37°C
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Zvýšená masážna sila 
vďaka hydrodynamickej 
inovácii XXI. storočia
Čo sa stane, keď je vírivka schopná cirkulovať 
cez potrubný systém viac vody ako obvykle? 
Každý, kto sa kúpe, si bude môcť užiť účinnejšiu 
a príjemnejšiu masáž.
Bazény VitalSpa sú skonštruované s vysokou
schopnosťou prepúšťania vody

cez potrubný systém, vďaka čomu prepúšťajú 
trubky o 40% viac vody ako bežné systémy. 
Kombinácia masážneho čerpadla a nášho pot-
rubného systému neznamená väčšiu spotrebu 
energie, ZNAMENÁ však väčšiu silu masáže.

Easy Control vo
vírivkách VitalSpa

Tryska Mini Shiatsu
Tryska poskytujúca hydro-

terapeutickú bodovú masáž.

2”

Perličková tryska 
Turbo Air

Do vody v bazéne púšťa
milióny vzduchových

bubliniek.

2”

Tryska Standard Vario
Umožňuje plne regulovateľnú,

jediným poh ybom nastaviteľnú
bodovú masáž alebo vírivý

masážny zážitok.

3”

Tryska Standard Pulsar
Zabezpečuje regulovateľnú,
príjemne hladkajúcu, jemnú

masáž.

3”

Vírivá tryska Standard
Zabezpečuje nepretržitú
regulovateľnú, krúživú,

intenzívnu masáž.

3”

Tryska Power Vario
Umožňuje plne regulovateľnú, je-

diným pohybom nastaviteľnú, bodovú
masáž alebo vírivý masážny zážitok.

5”

Tryska Power Extrém
Maximálny výkon zacielený na
nohy. Účinná masáž chodidiel.

Regulovateľná.

5”

Tryska Power Turbo
Masážna tryska pre

uvoľnenie vyčerpaných
chrbtových svalov.

5”

Tryska Power Pulsar
Zabezpečuje regulovateľ-
nú, príjemne hladkajúcu,

jemnú masáž.

5”

Vírivá tryska Power
Tryska pre intenzívnu, krúživú
masáž chrbta. Regulovateľ-

ná, s účinným efektom
chrbtovej masáže.

5”

Tryska Extrém Turbo
Najenergizujúcejší masážny
zážitok. Dokáže pretlačiť 720
litrov vody za minútu cez 15

koncentrovaných otvorov trysky.

7”

Podhlavník s vodopádom

Ovládanie Self control

Lakťová opierka

Integrované madlo

Trysky pre zápästie a ruky

Opierka nôh

Ovládanie Balboa

Trysky pre intenzívnu masáž chodidiel

Svetelná terapia LED pod hladinou

Extra veľký filtračný otvor pre čistenie
povrchu vody, ktorý pozbiera a vyfiltruje 

plávajúce nečistoty

Plytké osviežujúce sedadlo a vstupný schodík

Odkladacia plocha na poháre

Izolovaný rohový prvok s exkluzívnym
dizajnom
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Ventily regulujúce prietok vody pre 
podhlavníky s vodopádom

Odnímateľné a vymeniteľné trysky

Vzduchové trysky

Ozónová tryska

Ergonomicky tvarované, hlboké a
pohodlné masážne sedadlá

Vypúšťací otvor

Vysúvacie, nastaviteľné fontány

Ľahko odmontovateľný, tepelne izolovaný 
drevený obklad Thermowood

Tryska extrém turbo

Otvárateľné, zatvárateľné, vymeniteľné 
masážne trysky

Mäkký podhlavník

18
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24

23
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EASY

C

O N T R O

L

Účinnosť, čiže silu a výkonnosť trysiek 
vo vírivkách VitalSpa si môžete nastaviť 
Vy sami.

Inovatívna technológia Easy Control 
kombinuje maximálne využitie vodného 
čerpadla a masážneho systému, ktorého 
podstatou je, že každé jedno miesto na 
sedenie je vybavené vlastným masážnym 
motorom, ktorý sa dá zapnúť či vypnúť, 
ako aj individuálne nastaviť ovládačom, 
umiestneným na dosah ruky.
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Rozmaznávajte sa
masážnou hydroterapiou

Extra hlboké sedadlo pre terapeu-
tickú masáž
Mimoriadne mäkký podhlavník. Hlboký a pohodlný
sed ponúka komplexnú a intenzívnu masáž krku, 
ako aj chrbta.

Hlboké sedadlo pre masáž nôh
Vysoko výkonné, intenzívne trysky. V jednom bode
masíruje chrbát a s veľkou intenzitou sa zameriava
na masáž chodidiel.

Osviežujúce sedadlo
Zároveň plní funkciu vstupného schodíka s bezpeč-
ným protišmykovým povrchom, s vyzdvihnutou výš-
kou. Ponúka príjemne hladiacu jemnú masáž tým, kto-
rí chcú mať hornú časť svojho tela nad hladinou vody.

Masážne ležadlo v tvare tela 
S mäkkým, regulovateľným podhlavníkom s vodo-
pádom. Je ergonomicky tvarované, aby kopírovalo 
formu tela. Nespočetné množstvo trysiek je zacie-
lených na akupresúrne body nášho tela, počnúc 
krkom, cez lýtka až po prsty na nohách.

Hlboké sedadlo pre jemnú masáž
S mäkkým, regulovateľným podhlavníkom s vodo-
pádom. Vysokovýkonné trysky masírujúce hornú po-
lovicu našich chrbtových svalov jemnou silou avšak 
s ideálnou intenzitou. Uvoľnia svaly okolo lopatky a 
rozmasírujú uzly, ktoré sa vo svaloch vytvorili počas 
únavného dňa.

Hlboké sedadlo pre bodovú masáž
S mäkkým podhlavníkom. Toto hlboké sedadlo 
umožňuje bodovú alebo krúživú masáž takmer po 
celom chrbte.

1

3

2

4

5

6

1

2

3

4

5
6

6 druhov hydromasáží
v 1 vírivke

Na obrázku je zobrazená vírivka Atlantis, ostatné vírivky majú odlišný počet sedadiel a trysiek.

Masážne ležadlo v tvare te
la

Hlboké sedadlo pre jemnú masá
ž

Osviežujúce sedadlo

Hlboké sedadlo pre bodovú m
asá

ž

Hlboké sedadlo pre hnetaciu masá

ž n
ôh

Extra hlboké sedadlo pre terapeutic
kú m

as
áž
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Aruba Eco Aruba Eco základná výbava

Voliteľné doplnky
•  Termokryt (hnedý)
•  Drevené schody Thermowood
•  Obklad DeLuxe
•  Doplnková farebná terapia DeLuxe (11 ks LED)
•  Kyslíková terapia MicroSilk
•  Ovládanie na diaľku Smartphonom
•  Vodotesný diaľkový ovládač
•  Automatický systém dezinfekcie vody Easy
•  UV-C dezinfekcia vody
•  Predpríprava na výmenník tepla
•  8 vzduchových trysiek
•  Aromaterapia
•  Zdvihák termokrytu
•  Úložný box Thermowood
•  Zábradlie k bazénu

stearling silverwhite

Povedali, že za toľko peňazí si nemôžem kúpiť vírivku, 
ktorá je obložená drevom a izolovaná kovovým 
rámom ... Potom som našiel vírivku Aruba Eco 
- Attiláné Kelemen

Počet miest

Rozmery

Počet trysiek

Počet masážnych čerpadiel

1 ks obehové čerpadlo

Farebná terapia

Ozónová dezinfekcia

Nosná konštrukcia

Tepelná izolácia „4 ročné obdobia“

Drevený obklad Thermowood

Mäkký vankúš na hlavu

Objem vody

1 ležadlo a 2 sedadlá

200 x 150 x 80 cm

32 ks nehrdzavejúca oceľ

1 ks

110 W

ano

ano

kov

ano

standard

3 ks

800 L

cameo summer saphir

Galvanizovaná kovová
nosná konštrukcia

Automatická ozónová
dezinfekcia vody

Tepelná izolácia
4 ročné obdobia

Drevený obklad
Thermowood
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Haiti základná výbava

Voliteľné doplnky
•  Termokryt (hnedý)
•  Drevené schody Thermowood
•  Obklad DeLuxe
•  Doplnková farebná terapia DeLuxe (11 ks LED)
•  Kyslíková terapia MicroSilk
•  Ovládanie na diaľku Smartphonom
•  Vodotesný diaľkový ovládač
•  Automatický systém dezinfekcie vody Easy
•  UV-C dezinfekcia vody
•  Predpríprava na výmenník tepla
•  Audio systém
•  8 vzduchových trysiek
•  Aromaterapia
•  Zdvihák termokrytu
•  Úložný box Thermowood
•  Zábradlie k bazénu

Haiti
Pre náš dovolenkový dom pri Balatone sme si vybrali 
Haiti kvôli jeho nízkej spotrebe elektriny, pretože by bolo 
veľmi ťažkopádne vymeniť náš elektromer za väčší. Páči 
sa mi, že môžem začať vykurovať z Budapešti ráno, a  
keď prídeme popoludní, už môžeme z bazéna sledovať 
západ slnka. - Péter Barna

Počet miest

Rozmery

Počet trysiek

Počet masážnych čerpadiel

1 ks obehové čerpadlo

Farebná terapia

Ozónová dezinfekcia

Nosná konštrukcia

Tepelná izolácia „4 ročné obdobia“

Drevený obklad Thermowood

Mäkký vankúš na hlavu

Objem vody

1 ležadlo a 5 sedadiel

206 x 197 x 90 cm

31 ks

1 ks

110 W

ano

ano

kov

ano

standard

3 ks

1300 L

cameo

stearling silverwhite

summer saphir

Galvanizovaná kovová
nosná konštrukcia

Automatická ozónová
dezinfekcia vody

Tepelná izolácia
4 ročné obdobia

Drevený obklad
Thermowood
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Aruba Aruba základná výbava

Voliteľné doplnky
• Termokryt (hnedý)
• Drevené schody Thermowood
• Obklad DeLuxe
• Doplnková farebná terapia DeLuxe (11 ks LED)
• Kyslíková terapia MicroSilk
• Ovládanie na diaľku Smartphonom
• Vodotesný diaľkový ovládač
• Automatický systém dezinfekcie vody Easy
• UV-C dezinfekcia vody
• Predpríprava na výmenník tepla
• Audio systém
• 8 vzduchových trysiek
• Aromaterapia
• Zdvihák termokrytu
• Úložný box Thermowood
• Zábradlie k bazénu

Túto krásu sme dostali od detí k nášmu 40-ročnému 
výročiu svadby, milujeme ju. Môj manžel má bolesti krížov, 
takže ho používame takmer každý deň, v zime aj v lete. 
Trochu som sa ho bál, ale vďaka jeho nízkej výške a dobre 
navrhnutému zábradliu je nastupovanie a vystupovanie 
veľmi ľahké.  - Károlyné Ács

Počet miest

Rozmery

Počet trysiek

Počet čerpadiel

1 ks obehové čerpadlo

Farebná terapia

Ozónová dezinfekcia

Nosná konštrukcia

Tepelná izolácia „4 ročné obdobia“

Drevený obklad Thermowood

Mäkký vankúš na hlavu

Objem vody

1 ležadlo a 2 sedadiel

200 x 150 x 80 cm

52 ks nehrdzavejúca oceľ

2 ks

110 W

ano

ano

kov

ano

standard

3 ks

800 L

cameo

stearling silverwhite

summer saphir

Galvanizovaná kovová
nosná konštrukcia

Automatická ozónová
dezinfekcia vody

Tepelná izolácia
4 ročné obdobia

Drevený obklad
Thermowood
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Florida

Florida základná výbava

Voliteľné doplnky
• Termokryt (hnedý)
• Drevené schody Thermowood
• Obklad DeLuxe
• Doplnková farebná terapia DeLuxe (11 ks LED)
• Ovládanie na diaľku Smartphonom
• Automatický systém dezinfekcie vody Easy
• UV-C dezinfekcia vody
• Predpríprava na výmenník tepla
• Audio systém
• Zdvihák termokrytu
• Zábradlie k bazénu
• Plastové schody odolné voči UV žiareniu
• Plast odolný voči UV žiareniu s odkladacou nádobou

S partnerom sme chceli mať vírivku na terase nášho 
dovolenkového domu na Balatone, z ktorej by sme si 
obaja mohli vychutnať západ slnka. Florida je na to 
ideálna! Vďaka VitalSpa!  
- Antalné Bogosi  

Nový
Počet miest

Rozmery

Počet trysiek

Počet čerpadiel

1 ks obehové čerpadlo

Farebná terapia

Držiak na pohár s LED osvetlením

Ozónová dezinfekcia

Nosná konštrukcia

Tepelná izolácia „4 ročné obdobia“

Drevený obklad Thermowood

Mäkký vankúš na hlavu

Objem vody

2 ležiadel a 1 sedadlo

216 x 160 x 80 cm

51 ks nehrdzavejúca oceľ

1 ks

135 W

ano

2 ks

ano

kov

ano

standard

3 ks

900 L

stearling silver

majestic sky

winter solstice

pearl white
Galvanizovaná kovová

nosná konštrukcia

Automatická ozónová
dezinfekcia vody

Tepelná izolácia
4 ročné obdobia

Drevený obklad
Thermowood
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Madeira Madeira základná výbava

Voliteľné doplnky
• Termokryt (hnedý)
• Drevené schody Thermowood
• Obklad DeLuxe
• Doplnková farebná terapia DeLuxe (11 ks LED)
• Kyslíková terapia MicroSilk
• Ovládanie na diaľku Smartphonom
• Automatický systém dezinfekcie vody Easy
• UV-C dezinfekcia vody
• Predpríprava na výmenník tepla
• Aromaterapia
• Zdvihák termokrytu
• Zábradlie k bazénu
• Plastové schody odolné voči UV žiareniu
• Plast odolný voči UV žiareniu s odkladacou nádobou

Keďže sme štyria, ale nemali sme veľa priestoru pre 
wellness, rozhodli sme sa, že si kúpíme rodinnú vírivku, 
ktorá by vyhovoval všetkým. Dve ležadlá pre nás boli to 
pravé, takto sa s deťmi pohodlne zmestime. - István Károlyi

Počet miest

Rozmery

Počet trysiek

Počet čerpadiel

1 ks obehové čerpadlo

Farebná terapia

Ozónová dezinfekcia

Nosná konštrukcia

Tepelná izolácia „4 ročné obdobia“

Drevený obklad Thermowood

Mäkký vankúš na hlavu

Objem vody

2 ležiadel a 2 sedadiel

200 x 200 x 90 cm

54 ks nehrdzavejúca oceľ

2 ks

135 W

ano

ano

kov

ano

standard

3 ks

1200 L

stearling silver

majestic sky

winter solstice

pearl white
Galvanizovaná kovová

nosná konštrukcia

Automatická ozónová
dezinfekcia vody

Tepelná izolácia
4 ročné obdobia

Drevený obklad
Thermowood

Nový
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Calypso
Kolegovia to chceli už roky. Som inžinier, preto všetko 
dôkladne preskúmam. Pretože to bola najlepšia 
ponuka z hľadiska ceny / hodnoty, povedal som 
ano na veľkú radosť ostatných, pretože táto vírivka 
putoval priamo do nášho firemného dovolenkového 
domu. Priznám sa, že som to použil iba štyrikrát 
alebo päťkrát, ale moji obchodní partneri z toho boli 
bez výnimky nadšení. bolo pre mňa dôležité aby, 
vírivka nespotrebovala veľa elektriny a nevyžadoval 
veľa práce navyše. Z tohto hľadiska je Calypso 
mimoriadne dobrou voľbou. Baby v firme to milujú!  - 
László Rácz  (strojný inžinier)

Calypso základná výbava

Voliteľné doplnky
• Termokryt (hnedý)
• Drevené schody Thermowood
• Obklad DeLuxe
• Doplnková farebná terapia DeLuxe (11 ks LED)
• Kyslíková terapia MicroSilk
• Ovládanie na diaľku Smartphonom
• Automatický systém dezinfekcie vody Easy
• UV-C dezinfekcia vody
• Predpríprava na výmenník tepla
• Audio systém
• 8 vzduchových trysiek
• Aromaterapia
• Zdvihák termokrytu
• Zábradlie k bazénu
• Plastové schody odolné voči UV žiareniu
• Plast odolný voči UV žiareniu s odkladacou nádobou

1 ležadlo a 5 sedadiel

206 x 197 x 90 cm

48 ks nehrdzavejúca oceľ

2 ks

135 W

ano

ano

kov

ano

standard

2 ks

1 ks

1200 L

Počet miest

Rozmery

Počet trysiek

Počet čerpadiel

1 ks obehové čerpadlo

Farebná terapia

Ozónová dezinfekcia

Nosná konštrukcia

Tepelná izolácia „4 ročné obdobia“

Drevený obklad Thermowood

Mäkký vankúš na hlavu

Ergonomický vankúš na krk

Objem vody

cameo

stearling silverwhite

summer saphir

Galvanizovaná kovová
nosná konštrukcia

Automatická ozónová
dezinfekcia vody

Tepelná izolácia
4 ročné obdobia

Drevený obklad
Thermowood
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Grenada Grenada základná výbava

Voliteľné doplnky
• Termokryt (hnedý)
• Drevené schody Thermowood
• Obklad DeLuxe
• Doplnková farebná terapia DeLuxe (11 ks LED)
• Kyslíková terapia MicroSilk
• Ovládanie na diaľku Smartphonom
• Automatický systém dezinfekcie vody Easy
• UV-C dezinfekcia vody
• Predpríprava na výmenník tepla
• Audio systém
• Aromaterapia
• Zdvihák termokrytu
• Zábradlie k bazénu
• Plastové schody odolné voči UV žiareniu
• Plast odolný voči UV žiareniu s odkladacou nádobou

Veľa sedím v kancelárii pred počítačom, takže  som chcel 
zaobstaral vírivku, ktorá mi dokáže masírovať aj plecia. 
Preto som si vybral vírivku Grenada. Milujú to aj deti.   
- Attila Andori (podnikateľ)

1 ležadlo a 4 sedadiel

200 x 200 x 90 cm

56 ks nehrdzavejúca oceľ

2 ks

135 W

ano

4 ks

ano

kov

ano

standard

3 ks

1250 L

Počet miest

Rozmery

Počet trysiek

Počet čerpadiel

1 ks obehové čerpadlo

Farebná terapia

Držiak na pohár s LED osvetlením

Ozónová dezinfekcia

Nosná konštrukcia

Tepelná izolácia „4 ročné obdobia“

Drevený obklad Thermowood

Mäkký vankúš na hlavu

Objem vody

stearling silver

majestic sky

winter solstice

pearl white
Galvanizovaná kovová

nosná konštrukcia

Automatická ozónová
dezinfekcia vody

Tepelná izolácia
4 ročné obdobia

Drevený obklad
Thermowood

Nový
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Barbados

Barbados základná výbava

Voliteľné doplnky
• Termokryt (hnedý)
• Drevené schody Thermowood
• Obklad DeLuxe
• Doplnková farebná terapia DeLuxe (11 ks LED)
• Kyslíková terapia MicroSilk
• Ovládanie na diaľku Smartphonom
• Automatický systém dezinfekcie vody Easy
• UV-C dezinfekcia vody
• Predpríprava na výmenník tepla
• 12 vzduchových trysiek
• Aromaterapia
• Zdvihák termokrytu
• Zábradlie k bazénu
• Plastové schody odolné voči UV žiareniu
• Plast odolný voči UV žiareniu s odkladacou nádobou

Bolo jasné, že by som si mal v našom penzióne zvoliť túto 
veľkú vírivku, pretože wellness si môžu vychutnať nielen 
veľké rodiny, ale môže sa v nej kúpať aj skupina šiestich 
ľudí! - András Kárpáti (majiteľ penziónu)

Počet miest

Rozmery

Počet trysiek

Počet čerpadiel

1 ks obehové čerpadlo

Farebná terapia

Držiak na pohár s LED osvetlením

Fontánky

Ozónová dezinfekcia

Nosná konštrukcia

Tepelná izolácia „4 ročné obdobia“

Drevený obklad Thermowood

Mäkký vankúš na hlavu

Objem vody

6 sedadiel

220 x 220 x 93 cm

49 ks nehrdzavejúca oceľ

2 ks

135 W

ano

2 ks

ano

ano

kov

ano

standard

3 ks

1350 L

stearling silver

majestic sky

winter solstice

pearl white

Galvanizovaná kovová
nosná konštrukcia

Automatická ozónová
dezinfekcia vody

Tepelná izolácia
4 ročné obdobia

Drevený obklad
Thermowood

Nový
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Bermuda

Bermuda základná výbava

Voliteľné doplnky
• Termokryt (hnedý)
• Drevené schody Thermowood
• Obklad DeLuxe
• Doplnková farebná terapia DeLuxe (11 ks LED)
• Kyslíková terapia MicroSilk
• Ovládanie na diaľku Smartphonom
• Automatický systém dezinfekcie vody Easy
• UV-C dezinfekcia vody
• Predpríprava na výmenník tepla
• Audio systém
• 8 vzduchových trysiek
• Aromaterapia
• Zdvihák termokrytu
• Zábradlie k bazénu
• Plastové schody odolné voči UV žiareniu
• Plast odolný voči UV žiareniu s odkladacou nádobou

Pozreli sme si všetky vírivky na trhu, ale nenašli sme v skutočnosti 
jednu, ktorá by mala dve ležiadiel "aby sme sa videli pri rozprávaní." 
Pred pár rokmi sme mali ďalší bazén od iného výrobcu, ale nie s tým 
masážnym výkonom pri toľkých tryskách a nebolo to také priestranné a 
pohodlné. Naše telá sa stále dotýkali. Je skvelé mať možnosť vyskúšať 
si všetky vírivky tu v obchode, takže raz v piatok popoludní o hodinu 
prišlo jasné rozhodnutie: víťazom je Bermuda. - Árpád Tiszai

Počet miest

Rozmery

Počet trysiek

Počet čerpadiel

1 ks obehové čerpadlo

Farebná terapia

Držiak na pohár s LED osvetlením

Ozónová dezinfekcia

Nosná konštrukcia

Tepelná izolácia „4 ročné obdobia“

Drevený obklad Thermowood

Mäkký vankúš na hlavu

Fontánky

Objem vody

2 ležiadel a 3 sedadiel

228 x 228 x 90 cm

49 ks nehrdzavejúca oceľ

2 ks

135 W

ano

2 ks

ano

kov

ano

standard

3 ks

ano

1500 L

cameo sierrastearling silver

pearl shadow tuscan sun

white

summer saphir

Galvanizovaná kovová
nosná konštrukcia

Automatická ozónová
dezinfekcia vody

Tepelná izolácia
4 ročné obdobia

Drevený obklad
Thermowood
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Bali

Bali základná výbava
Počet miest

Rozmery

Počet trysiek

Počet čerpadiel

Kompresor

1 ks obehové čerpadlo

Farebná terapia

Ozónová dezinfekcia

Nosná konštrukcia

Tepelná izolácia „4 ročné obdobia“

Drevený obklad Thermowood

Podhlavník s vodopádom

Mäkký vankúš na hlavu

Fontánky

Easy Control ovládanie

Objem vody

Voliteľné doplnky
• Termokryt (hnedý)
• Drevené schody Thermowood
• Obklad DeLuxe
• Doplnková farebná terapia DeLuxe (16 ks LED)
• Kyslíková terapia MicroSilk
• Automatický systém dezinfekcie vody Easy
• UV-C dezinfekcia vody
• Predpríprava na výmenník tepla
• Audio systém
• Aromaterapia
• Zdvihák termokrytu
• Zábradlie k bazénu
• Plastové schody odolné voči UV žiareniu
• Plast odolný voči UV žiareniu s odkladacou nádobou

Trvalo mi dlho nájsť vírivku, ktorá by sa 
zmestila do podkrovia, pretože žijeme 
v kondomíniu s mojou rodinou. Tento 
model sa zmestl cez dvere, je šialene 
dobre vybavený, napriek tomu sa do 
nich pohodlne zmestíme aj s deťmi. 
Veľmi sa nám to páči. 
- Ferenc Horváth (zubár) 

EASY

C

O N T R O

L

Ovládanie

cameo sierrastearling silver

pearl shadow tuscan sun

white

summer saphir

Galvanizovaná kovová
nosná konštrukcia

Automatická ozónová
dezinfekcia vody

Tepelná izolácia
4 ročné obdobia

Drevený obklad
Thermowood

Ovládanie na diaľku Smartphonom

1 ležadlo a 4 sedadiel

231 x 195 x 90 cm

77 ks nehrdzavejúca oceľ

3 ks

1 ks

135 W

ano

ano

kov

ano

standard

2 ks

1 ks

ano

3 ks

1500 L

základná výbava



EASY

C

O N T R O

L

Ovládanie

Galvanizovaná kovová
nosná konštrukcia

Automatická ozónová
dezinfekcia vody

Tepelná izolácia
4 ročné obdobia

Drevený obklad
Thermowood
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Atlantis

Atlantis základná výbava

Voliteľné doplnky
• Termokryt (hnedý)
• Drevené schody Thermowood
• Obklad DeLuxe
• Doplnková farebná terapia DeLuxe (16 ks LED)
• Kyslíková terapia MicroSilk
• Automatický systém dezinfekcie vody Easy
• UV-C dezinfekcia vody
• Predpríprava na výmenník tepla
• Audio systém
• Aromaterapia
• Zdvihák termokrytu
• Zábradlie k bazénu

Máme štyri deti, takže sme chceli niečo, do 
čoho by sme sa všetci pohodlne zmestili, a 
preto sme si vybrali Atlantis." Ja používam  
vírivku väčšinou iba cez víkendy, ale moje 
deti to používajú takmer každý deň. Vírivka 
je dôležitým doplnkom pre naše rodinné 
oslavy Priestranný a pohodlný. Spočiatku 
sme to chceli dať do interiéru, ale to sa naozaj 
nehodilo, tak sme mu našli miesto vonku. 
Neľutovali sme! Sledovať hviezdy z vírivky je 
skvelý zážitok - Zoltán Oláh (podnikateľ)

Počet miest

Rozmery

Počet trysiek

Počet čerpadiel

Kompresor

1 ks obehové čerpadlo

Farebná terapia

Ozónová dezinfekcia

Nosná konštrukcia

Tepelná izolácia „ 4 ročné obdobia“

Drevený obklad Thermowood

Podhlavník s vodopádom

Mäkký vankúš na hlavu

Fontánky

Easy Control ovládanie

Objem vody

cameo sierrastearling silver

pearl shadow tuscan sun

white

summer saphir

Ovládanie na diaľku
Smartphonom

základná výbava

1 ležadlo a 5 sedadiel

231 x 231 x 95 cm

73 ks nehrdzavejúca oceľ

4 ks

1 ks

135 W

ano

ano

kov

ano

standard

2 ks

2 ks

igen

4 ks

1600 L
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Goa Goa základná výbava
Počet miest

Rozmery

Počet trysiek

Počet masážnych čerpadiel

1 ks obehové čerpadlo

Farebná terapia

Ozónová dezinfekcia

Nosná konštrukcia

Filtrácia

Vyrovnávacia nádrž

Objem vody

Voliteľné doplnky
• Termokryt (hnedý)
• Doplnková farebná terapia DeLuxe (18 ks LED)
• Kyslíková terapia MicroSilk
• Ovládanie na diaľku Smartphonom
• Vodotesný diaľkový ovládač
• Automatický systém dezinfekcie vody Easy
• UV-C dezinfekcia vody
• Predpríprava na výmenník tepla
• 10 vzduchových trysiek
• Aromaterapia

6 sedadiel

ø238 x 96 cm

33 ks nehrdzavejúca oceľ

2 ks

300 W

ano

ano

kov

piesková

900 L

1400 L

Galvanizovaná kovová
nosná konštrukcia

Automatická ozónová
dezinfekcia vody

Dlho sme si chceli kúpiť vírivku, pretože 
hostia sa nato pýtali." Inštalácia bola 
potom problematická, takže sme veľmi 
vďační, pretože konzultant spoločnosti 
VitalSpa tam bol, aby nám od začiatku 
pomáhal vo všetkom. Trochu som sa zľakol 
jeho údržby, ale vyžaduje si minimálnu 
pozornosť. - Tibor Kiss (majiteľ penziónu)

cameo sierrastearling silver

pearl shadow tuscan sun

white

summer saphir
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MicroSilk® hidroterapia
Hebký a jemný

bublinkový oblak
s puncom Luxusu

Čo je to Mikrobublina?

Bubliny MicroSilk majú negatívny náboj, preto sa 
priťahujú k pórom v koži a napomáhajú odstraňovaniu nečistôt.

Bubliny MicroSilk sú tak malé, 
že prenikajú hlboko do pórov.

Zvyšky H2O a O2 po kúpeli naplnia póry v pleti, 
čím ju robia pružnou, mäkkou a hebkou.

Účinne zlepšujú látkovú výmenu kože.

Pravidelné používanie udržiava zdravie kože,
rozpustený kyslík je prírodná antibakteriálna látka.

• Priemer Micro bubliny je cca. 50 mikrónov.
• Malý rozmer bublín spôsobuje že sa pomalšie dostávajú na povrch vody.
• Je 50 až 100 krát menšia ako štandardná bublina.
• Vďaka svojej veľkosti môže prasknúť vo vode

microsilk
bublina

< 50 µm

Relaxácia a starostlivosť o krásu sa 
ešte nikdy nespojili tak účinne ako vo 
vírivke vybavenej terapiou MicroSilk.

Viete si predstaviť príjemnejší pocit, ako 
keď si po únavnom dni ľahnete do Vášej 
oblúbenej vírivky? Keď voda vďaka re-
volučne inovatívnej funkcii hydroterapie 
upokojuje mierne boľavý driek a konča-
tiny, pričom omladzuje Vašu pokožku a 
posilňuje Váš imunitný systém?

Hydratuje a omladzuje

Štandardná
bublina

> 2,500 µm

Hrúbka vlasu

Veľkosť póru

Veľkosť bunky

Mikrobublina

Veľkosť bacilu alebo červenej krvinky

veľkosť bacilu

Veľkosť molekuly bielkoviny

Veľkosť atómu

100 µm

25 µm

10 µm

5 µm

1 µm

10 nm (0,01 µm)

1 nm (0,001 µm)

0,1 nm (0,0001 µm) 25 cm/s1 cm/s



Oddýchnite si
pod hviezdami

Farebná terapia
Všetky vírivky VitalSpa sú vybavené
jedinečnou svetelnou technológiou,
ktorá robí z kúpeľa ešte väčší zážitok.

Účinky farieb na našu
dušu sú známe už tisíce rokov

Farebná terapia DeLuxe
Urobte svoju vírivku jedinečnou pomocou osvet-
lenia LED DeLuxe, ktoré obsahuje (podľa veľkosti 
Vášej vírivky) 11 - 18 kusov zabudovaných mini 
LED svetiel. (voliteľné)

NEKONEČNÁ
PALETA
FARIEB

Vyberte si farbu, ktorá sa
najviac hodí

k Vašej osobnosti či
nálade, alebo si

užívajte očarujúci
pohľad na plynulosť
splývajúcich farieb.

Podhlavník s 
vodopádom

Regulovateľný,
s uzatvárateľným ovládaním.
Nechajte si hlavu odpočinúť

na tomto mäkkom,
jedinečnom podhlavníku.

Fontána

Ešte plnší zážitok môžete mať
s regulovateľnými vodnými lúčmi.

Užite si žblnkot, upokojujúci
účinok vody a plne sa oddajte

tejto harmónii.

Madlo

Poskytuje bezpečnosť pohybu
v bazéne a v neposlednom

rade slúži aj ako ďalšie
príjemné osvetlenie, ktoré

dotvára atmosféru.

Kochajte sa po večeroch vo hviezdach na nebi.
Niet veľkolepejšieho a ukľudňujúcejšieho pocitu,
než keď si doprajete teplý kúpeľ pod rúškom noci.

49
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Úchvatný a krištáľovo čistý zvuk.
Kvalitné vodotesné reproduktory

Všestranný Balboa
bluetooth audio systém

 360°

Polyplanárny 2.1
Audio systém* 

Vynikajúci reproduktor 
Táto súpravu je možne 

otočiť o 360°

"Subwoofer a
pre dokonalý zvuk"

Voliteľné príslušenstvo
do audiosystému

Pripojovacie body USB a AUX

 Nemusíte sa trápiť diskami ani skrutkovať tlačidlo vyhľadávania sta-
níc. Spárujte svoj smartphone alebo iné zariadenie Bluetooth so 
svojím bazénom a už sú k dispozícii na vašom zariadení uložené a 
naladené na vaše obľúbené sklaksy a internetové rozhlasové stani-
ce. Hlasitosť a ďalšie funkcie môžete ovládať aj od okraja. 
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Diaľkové ovládanie Balboa
Predstavte si Váš únavný deň. Deň, keď sa nič nepodarí tak, ako by 
ste chceli. Káva bola studená, nápoj teplý, práce bolo veľa, slnka 
málo. Po takomto dni pôsobí ako úder blesku aj to, že i na svoju 
obľúbenú masáž musíte čakať, kým sa vírivka zohreje.

Nuž, vďaka aplikácii Balboa (pre Android aj iPhone) môžete poža-
dovanú teplotu vody vopred nastaviť. A tak, keď sa vrátite domov 
po najmrzutejšom dni roka, nebudete musieť robiť nič iné, len sa 
hodiť do svojej vírivky VitalSpa. O koľko krajší bude hneď aj tento 
pochmúrny deň?

Bezpečnosť
Mnohí si myslia, že keď si kúpia svoj bazén, tak majú po problé-
me a majú svoj bazén do konca života. Avšak s Vaším bazénom 
sa toho môže veľa udiať, kým my nie sme na blízku.

Môže dôjsť k obrovskej víchrici, ktorá síce nenadvihne bazén, 
ale zato môže narobiť rôzne problémy. Funkcie Balboa Vám 
pomôžu Váš bazén neustále kontrolovať. Nemajte obavy ani vte-
dy, keď chcete svoj masážny bazén používať na chate! Bazén 
môžete „zobudiť“ z energeticky úsporného režimu a pripraviť ho 
na kúpanie kedykoľvek, odkiaľkoľvek.

Úspora
• Zmena prevádzkového režimu kedykoľvek, 

odkiaľkoľvek

• Maximálna kontrola vykurovacích intervalov

• Blokovanie určitých zariadení počas dennej tarify

• Preprogramovanie nevyhovujúcich nastavení 
kedykoľvek a odkiaľkoľvek

 Prehľadnosť
• Jednoduché a prehľadné rozhranie

• Ľahko ovládateľné funkcie (regulácia teploty, 
zapnutie/vypnutie čerpadiel, nastavenie filtračného 
cyklu)

• Dostupné pre Android aj Apple smartphony 
a rovnako pre tablety

Než sa po namáhavom dni vydáte 
domov, vašu vírivku si aktivujte 

pomocou smartphonu. 

Na pracovisku
Kedykoľvek a kdekoľvek!

Doma
Kedykoľvek a kdekoľvek.

Na dovolenke
Kedykoľvek a kdekoľvek!

V kaviarni
Kedykoľvek a kdekoľvek!

Jednoduché pripojenie 
do domácej siete.

Užite si výhody systému.

ovládanie cez dotykovú obrazovku.

Systém môžete ovládať zo svojho smartphonu aj z tabletu.

regulácia ohrievania, prevádzkový režim, filtračný program,
zapnutie/vypnutie motorov kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Na chate
Kedykoľvek a kdekoľvek!
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Vybavte svoju vírivku ďalším
užitočným príslušenstvom

Thermowood 
drevené schody

Drevené schody ladiace s vonkajším 
dreveným obkladom vírivky VitalSpa 

zabezpečujú pohodlný vstup aj výstup. 
Schody sú odolné voči vplyvom počasia a 

nenapučia od vody, ani sa nestanú kĺzavými.

Štartovací
balík na úpravu vody

Základnou výbavou všetkých VitalSpa víriviek je ozónová 
dezinfekcia, ktorá výrazne znižuje množstvo chemikálií 

potrebných na úpravu vody.

Starajte sa o vodu vo svojom bazéne našimi modernými 
prípravkami. Sú šetrné a predsa účinné. Ponúkame aj 

alternatívy vhodné pre rodiny s malými deťmi. Termokryt
Tento termokryt Vám pomôže k tomu, aby ste si horúci kúpeľ mohli
pokojne vychutnávať aj v zime. Hrubá izolačná látka zabezpečuje,
aby voda vírivky nevychladla ani počas zimných mrazivých večerov. 
Vyrába sa z hnedej kožušiny odolnej proti UV žiareniu a chemikáliám,
s praktickými úchytkami, aby sa s ním ľahko manipulovalo. 

UV-C dezinfekcia vody
Bazén bez baktérií a bez ostrého zápachu chlóru? 
Veru, dnes to už nie je nemožné. Zariadenie UV-C 

totiž účinne a k životnému prostrediu šetrným 
spôsobom zabezpečuje čistú a čerstvú vodu vo 

Vašom bazéne.

Žiarenie UV-C pomocou zabudovanej lampy 
neutralizuje baktérie, vírusy a iné organizmy, resp. 

zabraňuje ich množeniu.

Odporúčame ho ako doplnkovú úpravu vody, s 
ktorou možno výrazne znížiť množstvo chlóru a 

iných chemických látok potrebných na úpravu vody. 

krištáľovočistá voda
vynikajúcej kvality

nepretržité, automaticky
riadené čistenie

Automatický dezinfekčný
systém EASY

Pomocou automatického dezinfekčného
systému EASY sa môžete ľahko a
hospodárne postarať o to, aby voda
v bazéne bola vyhovujúcej kvality
a krištáľovočistá po celý čas medzi
každoročnými výmenami vody. Systém
EASY zaručuje nepretržitý pohyb
bromidu sodného vo forme prirodzených
iónov brómu, čím zabezpečuje dokonalú
kvalitu vody.

Zábradlie k bazénu
Zábradlie montovateľné k masážne-
mu bazénu uľahčuje výstup a vstup 
do bazéna, zároveň ponúka vyššiu 
bezpečnosť pohybu. Nekĺzavými 
neoprénovými madlami a stabilnou 
podperou poskytuje potrebné bez-
pečie aj pre osoby s obmedzenou 
schopnosťou pohybu.

EASY
DEZINFEKCIA

VODY

Zdvihák
Termokrytu

Manipuláciu s termokrytom možno výrazne
uľahčiť vďaka pneumatickému zdviháku

a nosnému zariadeniu. Termokryt vieme dvomi 
jednoduchými pohybmi umiestniť za vírivku.

Zdvihák termokrytu plní viacero funkcií,
uľahčuje nielen zodvihnutie a naloženie, ale

zároveň termokryt drží, kým sa Vy kúpete.

Aj v šedej farbe! 
voliteľné za príplatok.

Čistenie filtra 
čerstvou vodou

so zníženou spotrebou vody

Rýchle a praktické čistenie filtra, ktoré chráni 
pred striekajúcou vodou. Nemusíte sa

namáhať, dokonca  šetíte s vodou!
Vložte filter, do prístroja, pripojte ho k kohútiku 

a zapnite kohútik. (možno použiť pre všetky 
naše papierové filtre)

Tento typ odporúčame 
iba do interiéru

Odporúčame pre aj 
vonkajšie aj vnútorné 
použitie.
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Predpríprava na 
výmenník tepla

Ak máte slnečný kolektor, tepelné cerpadlo 
alebo chete vykurovať vodu v bazene

s kotolom,tak pripravíme vírivku podľa 
vašich potrieb.

Služba predprípravy nezahŕňa cenu 
výmenníka tepla.

Aromaterapia
VitalSpa vie, ako Vás rozmaz-
návať éterickými olejmi tak, aby 
pri tom neznečistila vodu ani v 
najmenšej miere. Nech sa perlí 
miliónmi voňavých bubliniek. 
Aromaterapiu si môžete objed-
nať ku každému bazénu.

8 vzduchových trysiek
Vďaka spodným vzduchovým tryskám a vztlakovej
sile vody sa po zapnutí vzduchovej masáže 
vytvorí vo vode príjemný perličkový efekt (voliteľné 
príslušenstvo k vírivkám Haiti, Aruba, Calypso a 
Goa).

VitalSpa vie vzduchovú masáž doplniť aj 
aromaterapiou. O Váš odpočinok sa postarajú
milióny vzduchových bubliniek. Neznie to zle,
však? 

Znásobte svoj pôžitok
zo zduchovou masážou. Ručný vysávač

Počas používania vírivky sa môže ľahko stať, že sa do vody 
dostanú také nečistoty (piesok, štrk, menšie nečistoty), ktoré sa 

kvôli ich hmotnosti usadia na sedadlo i na spodok bazéna. Rýchlo 
a jednoducho ich dokážete odstrániť ručným vysávačom na 

vákuovom  rincípe. Tentoľahko čistiteľný mobilný ručný vysávač 
predstavuje veľkú výhodu hlavne pre rodiny s malými deťmi, no 

odporúčame ho každému, komu záleží na dokonalej čistote.

Filtrácia, úprava vody
Systém VitalSpa na čistenie vody zahŕňa dezinfekciu riešenú
ozónovým generátorom a filtračnou plochou s rozmermi 7,4 m2
s dvojitými papierovými filtrami Pleatco. Táto kombinácia sa
stará o čistotu a bezpečnosť vody v bazéne.

Vďaka tomu treba udržiavaniu bazéna venovať menej času a
energie. Popri tom čistotu bazéna nepretržite zabezpečuje 
kontrolný systém Balboa.

JEDNODUCHÉ POUŽITIE
DOKONALÝ ÚČINOK

         Druhov   Druhov
VÔNÍVÔNÍ
7 7 

UV odolný plast schody s 
odkladacími priestormi
Odporúčame pre všetky naše bazény s Everwoodom,
pretože je  súlade s bočným krytom. Dodáváme s 
výsuvnými zásuvkami. Dostupné v hnedej a šedej farbe
voliteľné. Schody majú protišmykový gumový povrch
sú vybavené. UV odolné prevedenie.

s výsuvnými
zásuvkami

Aj v hnedej aj
v šedej farbe

výsuvným 
odkladacím 
priestorom

UV odolný schodík
s odkladacou priehradkou

Odporúčame pre naše k vírivke Aruba, pretože v mnohých prípadoch môžú stačiť 
aj nižšie schody do bazéna tiež. Je vybavená praktickým výsuvným odkladacím 

priestorom pod pódiom. Ideálna voľba pre naše bezúdržbové plastové krytiny 
Everwood. UV odolný dizajn, ktorého povrch je opatrený protišmykovou gumou. 

V hnedej
fraby

VZDUCHOVÍCH
TRISIEK
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Thermowood 
drevený obkladt 

Naše drevené obklady Thermowood sú nielen 
elegantné, ale aj štýlové. Okrem prevedenia Standard 

ponúkame aj drevený obklad DeLuxe.

STANDARD DELUXE

2
DRUHY

OBKLADU

thermowood 
základ

oriechy
dijon

antracitovo 
šedá

3
DRUHOV

FARBY

Bezúdržbové bočné  plastové krytiny 
Everwood
Pre tých, ktorí sa nechcú starať o drevo odporúčame  namiesto nášho bočného 
obkladu z prémiového dreva Thermowood náš bezstarostný plastový kryt 
Everwood v dvoch farbách. Dostupné v šedej a tmavo hnedej farbe.

sivá tmavohnedá

2
DRUHOV

FARBY
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VitalSpa · záruka pohodlia
Virivku skontrolujeme a preveríme aj pred odvozom aj pri inštalácii.
Postaráme sa o to, aby ste si mohli užívať priaznivé účinky masážepo
dlhé roky

Pred kúpou
To čo vidí iba oksorník na 
vírivky

Maximálny pôžitok z vírivky dosiahneme ak 
sa vírivka stane súčasťou Vašej domácnosti. 
Preto Vám pomôžeme s výberom vhodné-
ho miesta a najvhodnejšej vírivky do Vašej 
domácnosti.

Takto si môžete byť istý že dostanete vírivku 
ušitú na mieru pre Vašu domácnosť, terasu, 
záhradu.

Počas kúpy
Urobte si „testovaciu jazdu”

Aj auto vyskúšate pred tým, než si ho kúpite 
na vyskúšanie vírivky máte samozrejme ná-
rok. Vyskúšajte si jednotlivé druhy nádher-
ných masáží v našom wellnese, ponorte sa 
do osviežujúcej vody vírivky, pričom Vám 
všetky otázky zodpovedajú naši predajco-
via. Všetky funkcie, druhy trysiek, multimé-
diá a extra príslušenstvo si môžete naživo 
vyskúšať. U nás neplatia pravidlá ako v mú-
zeách. Všetky vírivky a príslušenstvo si viete 
pred kúpou vyskúšať koľkokrát len chcete 

a ako chcete. U nás má zákazník slobodu. 
Prevezmeme od Vás aj starosti prepravy. 
Náš tím Vám bazén privezie a nainštaluje „na 
kľúč” - pretože aj týmto Vám chceme dopriať 
maximálne pohodlie.

Po kúpe
Bezstarostné kúpanie po celé 
desaťročia

O zdravie Vášej vírivky sa staráme aj po 
kúpe, preto v určených intervaloch vykoná-
me potrebné údržbárske úkony (zazimova-
nie, úpravu vody atď.). Vy si bez obáv môže-
te pohodlne oddýchnuť, pretože vďaka našej 
starostlivosti ostane voda vo vírivke vždy 
dokonalá. Všetky vírivky VitalSpa poskytujú 
ozajstný pokoj a pohodlie, čo Vám zaručíme 
trojúrovňovou starostlivosťou o vírivku.

Všetky vírivky sa pripravujú s takou starostlivosťou, ako sofistikované hodinky: 
pri zhotovení venujú naši technici svoju pozornosť každému detailu.

Vírivky VitalSpa vyhovujú všetkým medzinárodným štandardom – disponujú
označením CE a získali TÜV certifikát vynikajúcej kvality od nezávislého 
certifikačného orgánu. Tento precízny kontrolný proces zaručuje, že si môžete
najlepšiu kvalitu bazéna užívať dlhé desaťročia.

VitalSpa „3 stupňová” záruka

1

2

3

Prácu nechajte na nás.
Vy si užívajte relaxačné kúpanie

ZÁRUKA
na akrylát

ZÁRUKA
na elektronické

systémy

ZÁRUKA
na potrubné

sytémy

Vysoká kvalita                      Záruka                 Dlhá životnosť

K relaxácii sú potrebné nielen milióny jemných bubliniek, ale aj bezstarostnosť. 
To, aby filter všetko vydržal, aby čerpadlo dôveryhodne bzučalo a aby bola vírivka 
po dlhé desaťročia Vaším splneným snom vytúženého domáceho pobrežia.

ZÁRUKA
na konštrukciu

VYSOKÁ
KVALITA

10

www.vitalspa.sk

Kontakty
Cím: Novozámocká 58/A 949 05 Nitra
Telefón: +421 911 318 973
Email: info@hidrotrend.sk

STAROSTLIVOSŤ

NÁKUPOM

PRED   •   POČAS   • 
  P

O

Naštívte našich 
obchodných 
partnerov.
Pozrite si bazény VitalSpa počas ich 
prevádzky. Zahĺbte sa do svojich 
myšlienok: Aké by bolo oksúrať denný 
stres vo vlastnej vírivke? Vyberte si 
podľa svojho vkusu spomedzi našich 
produktov.
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Často kladené otázky

1

2

3

Ako dlho trvá inštalácia? 

Pretože sme výrobcovia, doba výroby je 3-4 
týždne aj v hlavnej sezóne. Vďaka tomu, mô-
žete svoj nový bazén mať vo svojom domove 
už za pár dní.

Koľko elektriny spotrebuje bazén? 

V prípade priemernej prevádzky, v závislosti od 
veľkosti bazéna, môžete počítať s ďalšími ná-
kladmi na elektrinu vo výške 14-–25 EUR  me-
sačne - túto účinnosť dosahujeme s tepelnou 
izoláciou „4 ročné obdobie“ (strana 16–17).

Záleží na tvrdosti vody? 

Nezáleží na tom, ak bazén inštalujete VitalSpa. 
Počas uvedenia do prevádzky je bazén naplne-
ný vodou obsahujúcou zmäkčený a optimalizo-
vaný obsah minerálov.

Ako môžete dosiahnuť taký dobrý pomer 
ceny a kvality?

Za posledných 20 rokov sme si vytvorili vynika-
júce dodávateľské vzťahy. Ako domáci výrobca 
nemusíme počítať náklady na dovoz  - ktoré 
týmto spôsobom ušetríme, poskytneme vám 
výhodnejšie ceny. Vďaka dobrému spojeniu a 
priamej výrobe vám preto môžeme vyrobiť ba-
zény špičkovej kvali.

 

Čo potrebuje vedieť o tepelnej izolácií 
vírivkách?

Izolujeme vo viacerých vrstvách, nielen celé 
telo bazénu, ale aj drevený bočný kryt a zák-
lad bazénu tak, aby bolo potrubie a vnútorné 
zariadenia bazénu ľahko a rýchlo dostupné. 
Používame dokonalé spojky a penovú tepel-
nú izoláciu s uzatvorenými bunkami, v ktorej 
je počet mikrobuniek nad priemerom. Tak je 
hodnota faktoru tepelnej vodivosti nízka a izo-
lácia vynikajúca. Výrobcovia bazénov VitalSpa 
venovali veľa pracovných hodín vytvoreniu naj-
lepšej tepelnej izolácie – aby bolo kúpanie nao-
zaj bezstarostné.

Časom nebude hniť z vody drevené 
obloženie? 

Nie! Pre vírivky používame takzvané Thermo-
wood - jedná sa o tepelne upravené drevo, 
v ktorom sú kapiláry tvoriace vlákna dreva 
utesnené tak, že nemôžu absorbovať vlhkosť. 
Thermowood je 100% prírodný, odolný a bez 
hniloby - pretože je to skutočné drevo, je jeho 
vzhľad prémiový.

Môžem si to vyskúšať?

Samozrejme!  V našom obchode vás nebude 
nikto rušiť. Odporúčame vám vyskúšať niekto-
rý z našich bazénov, aby ste si odniesli kúsok, 
ktorý najlepšie vyhovuje vášmu vkusu.

Koľko času trvá mesačná údržba Vírivky? 

Starať sa o víruvku treba asi 30 minút mesačne. 
Je dobré umývať filter každé 1 - 2 týždne (to je 
asi 10 - 15 minút) a každý týždeň sa pozerať 
na čistotu a pH vody - ak zistíte nejaké nezrov-
nalosti, môžete ich ľahko upraviť prostriedkami 
na úpravu vody.
Počas uvedenia do prevádzky podrobne uvá-
dzame úlohy. Ak budete mať akékoľvek otázky 
neskôr, máte k dispozícii náš zákaznícky servis.

Ako dlho trvá výmena dielov, ak je potrebné 
ich vymeniť? 

Každú časť výrobkov, ktoré vyrábame, máme 
na sklade. Pretože sme tu ako domáci výrobca, 
v prípade poruchy je naša služba pripravená na 
okamžité kroky, aby sme zabezpečili bezprob-
lémovú prevádzku.

Prečo používa VitalSpa pevnú oceľovú 
konštrukciu?

Pretože poskytuje prevádzku úplne bez vibrácií, 
vysoký stupeň stability, je robustný a jeho život-
nosť je neprekonateľná. (Kov nehnije, nemôže 
byť napadnutý hlodavcami alebo hmyzom a je 
dokonale odolný voči zmenám teploty.)
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4. Starostlivosť, záruka rýchleho servisu – Naše 
jedinečné záruky 10 + 5 + 2 boli vylepšené s extrém-
ne rýchly servisom, aby ste mohli svoj bazén VitalSpa 
používať s maximálnou pohodlnostou. 

5. Každodenná spoľahlivosť – Od roku 1997 sme 
testovali mnohých výrobcov a vybrali tých najspoľah-
livejších na celom svete. Pracujeme s najlepšími ma-
teriálmi, takže si môžete užívať bazén VitalSpa po 
celé desaťročia.

6. Odborná skúška – Naši odborníci vás vítajú v 
našom obchode, kde sa môžete kúpať v samostatnej 
miestnosti. U nás testovanie uľahčuje rozhodovanie.

7. Kompletné rady – Ak chcete naši odborníci, 
zhodnotia vaše potreby vo vašej domácnosti, budú 
vám vždy nablízku telefonicky (alebo e-mailom), 
takže môžete kedykoľvek klásť otázky - naše rady sú 
samozrejme zadarmo.

1. Profesionálna príprava bazénu – Vo všetkých 
našich vírivkách budete mať pocit, že sme ich vyleštili 
do posledného detailu. Všetko je po ruke, všetko je po-
hodlné a všetko je testované. K tomu nám pomáhajú 
naše rozsiahle skúsenosti, pretože už viac ako 20 rokov 
navrhujeme, vyvíjame a vyrábame masážne systémy.

2. Nekompromisná kvalita – Pre tých, ktorí si kupujú 
vírivku, je dôležitá kvalita, životnosť a precízne spra-
covanie, pretože bazén bude jedným klenotom nášho 
domova. Aby sme to dosiahli, nevybrali sme si hro-
madnú výrobu. Preto je každý náš bazén vyrobený 
individuálne, dokonca aj najmenšia časť je starostlivo 
nainštalovaná.

3. Dokonalá čistota – Čím viac bazén využívate, tým 
lepšie sa čistí! Toho sa dosiahne inštaláciou dodatoč-
ného filtra navyše k základnému filtračnému systému, 
ktorý funguje pri použití masážnych trysiek - čím viac 
trysiek bude pracovať, tým dôkladnejšie sa vyčistí voda 
v bazéne. 

7 extra doplnkov, ktoré získate 
za každej vírivke Vital Spa!
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ARUBA ECO HAITI ARUBA FLORIDA MADEIRA CALYPSO GRENADA BARBADOS   BERMUDA BALI ATLANTIS GOA
Počet miest 1 ležiadel a 2 sedadiel 1 ležiadel a 5 sedadiel 1 ležiadel a 2 sedadiel 2 ležiadel a 1 sedadlo 2 ležiadel a 2 sedadiel 1 ležadlo a 5 sedadiel 1 ležadlo a 4 sedadiel 6 sedadiel 2 ležiadel a 3 sedadiel 1 ležadlo a 4 sedadiel 1 ležadlo a 5 sedadiel 6 sedadiel
Rozmery 200 x 150 x 80 cm 206 x 197 x 90 cm 200 x 150 x 80 cm 216 x 160 x 80 cm 200 x 200 x 90 cm 206 x 197 x 90 cm 200 x 200 x 90 cm 220 x 220 x 93 cm 228 x 228 x 90 cm 231 x 195 x 90 cm 231 x 231 x 95 cm 238 x 96 cm
Počet trysiek 32 ks 31 ks 52 ks 51 ks 54 ks 48 ks 56 ks 49 ks 49 ks 77 ks 73 ks 33 ks
Počet čerpadiel 1 ks 1 ks 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks 3 ks 4 ks 2 ks
Kompresor – –  –  –  – – – – – 1 ks 1 ks –
1 ks obehové čerpadlo 110 W 135 W 110 W 135 W 135 W 135 W 135 W 135 W 135 W 135 W 135 W 300 W
Farebná terapia check check check check check check check check check check check check
Ozónová dezinfekcia check check check check check check check check check check check check
Nosná konštrukcia kov kov kov kov kov kov kov kov kov kov kov kov
Tepelná izolácia „4 ročné obdobia“ check check check check check check check check check check check –
Drevený obklad Thermowood Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard –
Podhlavník s vodopádom – – – – – – – – – 2 ks 2 ks –
Fontánky – – – – – – – check check check check –
Easy Control ovládanie – – – – – – – – – 3 ks 4 ks –
Ochrana proti zamrznutiu, automatické čistenie check check check check check check check check check check check check

Spotreba elektrickej energie
(Ohľadom minimálnej spotreby energie kontaktujte 
našich odborných poradcov.)

1x32A 230V alebo
 3x16A 400V

1x32A 230V alebo
 3x16A 400V

1x32A 230V alebo
 3x16A 400V

1x32A 230V alebo
 3x16A 400V

1x32A 230V alebo
 3x16A 400V

1x32A 230V alebo 
 3x16A 400V

1x32A 230V alebo
 3x16A 400V

1x32A 230V alebo
3x16A 400V

1x32A 230V alebo
3x16A 400V 1x20A + 2x16A 400V 1x25A + 2x16A 400V 1x32A 230V alebo

3x16A 400V

Rozmer filtra 7,4 m² 7,4 m² 7,4 m² 3,7 m² 3,7 m² 7,4 m² 3,7 m² 3,7 m² 3,7 m² 7,4 m² 7,4 m² homokszűrő
Objem vody 800 L 1200 L 800 L 900 L 1200 L 1200 L 1250 L 1350 L 1500 L 1500 L 1600 L 1400 L
Hmotnosť 200 kg 250 kg 220 kg 220 kg 250 kg 300 kg 300 kg 350 kg 350 kg 350 kg 390 kg 170 kg
Thermokryt check check check check check check check check check check check check
Drevené schody Thermowood check check check check check check check check check check check –
Výmena bočného krytu z dreva DeLuxe check check check check check check check check check check check –
Voliteľné farby pre akýkoľvek kryt (3 typy) check check check check check check check check check check check –
Doplnková farebná terapia DeLuxe 11 ks LED 11 ks LED 11 ks LED 11 ks LED 11 ks LED 11 ks LED 11 ks LED 11 ks LED 16 ks LED 16 ks LED 18 ks LED 18 ks LED
Kyslíková terapia MicroSilk check check check check check check check check check ✓ ✓ check
Diaľkové ovládanie telefónom check check check check check check check check check základná výbava základná výbava check
Ľahký automatický systém na dezinfekciu vody check check check check check check check check check check check check
UV-C vodný dezinfekčný prostriedok check check check check check check check check check check check check
príprava na vymenu tepla check check check check check check check check check check check check
Audio systém check check check check – check – – ✓ check check –
plus vzduchová tryska +8 ks +8 ks +8 ks - - +8 ks – +12 ks +8 ks základná výbava základná výbava +10 ks
Aromaterapia check check check - check check check check check check check check
Zdvihák termokrytu check check check check check check check check check check check –
Zábradlie bazénu check check check check check check check check check check check –
Výmena vlečky Everwood check check check check check check check check check check check –
Plastové schody odolné voči UV žiareniu (dve farby) check check check check check check check check check check check –
Plastová stupňovitá nádoba odolná proti UV žiareniu (hnedá) check check check check check check check check check check check –

VitalSpa
výbava víriviek
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