Pro mysl, tělo a duši.

Lokace: Oakville, Kanada

www.virivky.com

Užijte si klid
a pohodu
každý den s

Vířivkami
Hydropool
Serenity
Lékařský výzkum prokázal, že
pravidelné používání vířivky
není jen pro relaxaci
a zábavu ... ale je to i zdraví
prospěšné. Hydroterapie je
dobrá pro tělo i duši. Pomáhá
uvolnit stres a napětí z vašeho
rušného života. Pořiďte si
vířivku Serenity a pocítíte
výhody hydroterapie, teplé
uklidňující vody a pulzující proud
z trysek. Užijete přes den
i v noci, doma i venku, sami
nebo s rodinou a přáteli ...
život s vířivkou Serenity
je mnohem lepší.

Některé s výhod
vířivky Serenity:
Zklidňuje unavené a bolavé svaly.
Zmírňuje artritidu a migrénu.
Uvolňuje stres a napětí.
Pomáhá vám pracovat,
hrát si a lépe spát.
Pomáhá oživit romatiku a přátelství.
Drží rodinu pohromadě.

Lokace: London, Kanada

www.virivky.com (2

Vířivka Hydropool Serenity

Pomůže vám cítit,
pracovat, hrát si
a lépe spát!
Začněte správně
svůj den

Uklidní namáhané
a bolestivé svaly

Zbavte se stresu
a relaxujte

Přestavte si, o kolik bude začátek
vašeho dne lepší, když si každé
ráno vlezete na pár minut
do vířivky Hydropool Serenity.
Váš krevní oběh se zlepší, svaly
se uvolní, budete se cítit lépe
a vaše mysl bude posílena.
Pomůže vám lépe čelit hektickému
dni v práci, cvičení v posilovně
nebo hře golfu v klubu.

Teplá voda ve vaší vířivce
Hydropool Serenity má za následek,
že kolagenní tkáně se stávají
pružnější a to je prospěšné pro lidi
s příznaky artritidy. Lékaři
doporučují lidem s artritidou, aby
se denně namáčeli v teplé vodě
pro uvolnění svalů, kloubů a lepší
spánek. Odstranění stresu
a uvolnění napjatých svalů vede
ke snížení intenzity a četnosti
bolesti hlavy.

Když se uvolníte, můžete si
lépe vychutnávat život. Snáze si
budete užívat se svými bližními.
Budete se těšit na čas strávený
ve vířivce. Vířivka Hydropool
Serenity nabízí způsob, jak
kvalitně trávit čas s rodinou
a přáteli. Vaši hosté od vás
budou docházet uvolnění a plní
krásných vzpomínek na čas
strávený ve vířivce.

Lepší spánek
Teplo, zlepšení krevního oběhu,
uvolnění napětí a rychlejší
odplavení kyseliny mléčné,
má za následek uklidňující stav
relaxace, která vám pomůže
k lepšímu spánku.
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Navržena a vyrobena
pro maximální výkon
Za více jak 35 let se Hydropool, výrobce
vířivek Serenity, vyvíjel pomocí toho,

X-treme
terapeutická
sedačka
Reproduktor

Versa masáž
rozdělovač

Super jemné polštáře
Reproduktor

čemu říkáme “kontinuální inženýrství”.
Snažíme se být nejlepší a děláme pro to
maximum. Výsledkem jsou vířivky, které
jsou známy po celém světě pro svou
kvalitu a výkon. Všechny modely
Serenity jsou ergonomicky navrženy
pro oporu celého těla a pohodlí. Měkké

Hluboké
sedačky
umožňují
ponoření
celého těla

Zaoblený
okraj
Vodopád
Serenity

pohodlné polštáře jemně podpírají váš
Ovoládání
proudu

krk a hlavu, zatím co široké bederní
opěrky stabilizují vaše tělo. Serenity
mikroﬁltrace překonává všechny ostatní
ﬁltrační systémy a zajišťují čistou vodu
s nízkými nároky na údržbu a s úsporou

Široký a bezpečný
vstup díky
protiskluzovým
schodům

chemie. Je toho dosaženo kombinací
účinné, efektivní ﬁltrace, cirkulací vody
a odpěňováním.

Skimmer
Mikroﬁltr

Gumové
úchyty
na motoru
odstraňují
vibrace
a hluk

Lehátko
Super měkké polštáře
Bezpečné schody

Opěrka
Vysoce výkonné
elektronické
ovládání

Tryska na nohy

Skimmer / Mikroﬁltr
10 let záruka na skořepinu
Velký prostor pro nohy
(Číslování koresponduje s obrázkem vířivky
Hydropool Serenity na další stránce)

Hydropool se snaží být nejlepší pomocí...

inovativních konstrukčních vlastností.
Lokace: Lake Ontario, Kanada
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Pokročilá terapie
HYDROPOOL WELLNESS PRŮVODCE
Zónová terapie a wellness v jednom

Hydropool Wellness Programy.
Bolest nohou

Bolest zad

Dieta

Léčebný program

Léčebný program

Léčebný program

25 minut
Použijete 3 zóny
Potřeba Systém vyhřívané
vzduchové terapie
Aromaterapie: Bergamot
a citronová tráva nebo
mandarinka a grep

25 minut
Použijete 3 zóny
Není potřeba Systém vyhřívané
vzduchové terapie
Aromaterapie: zázvor
nebo máta a eukalypt

30 minut
Použijete 3 zóny
Není potřeba Systém vyhřívané
vzduchové terapie
Aromaterapie: mandarinka
a grep

Zotavení
po sportu
Léčebný program
35 minut
Použijete 3 zóny
Potřeba Systém vyhřívané
vzduchové terapie
Aromaterapie: máta
a eukalypt nebo zázvor

Každý typ našeho hydroterapeutického programu
je zde popsaný, jednoduše pochopitelný
a snadno proveditelný.

Bolest hlavy

Nespavost

Stres

Léčebný program

Léčebný program

Léčebný program

20 minut
Použijete 3 zóny
Potřeba Systém vyhřívané
vzduchové terapie
Aromaterapie: Ylang Ylang
nebo mandarinka

20 minut
Použijete 3 zóny
Není potřeba Systém vyhřívané
vzduchové terapie
Aromaterapie: heřmánek
nebo begamot a citronová
tráva

25 minut
Použijete 2 zóny
Není potřeba Systém vyhřívané
vzduchové terapie
Aromaterapie: bergamot
a citronová tráva nebo
Ylang Ylang

Probuzení
celého těla
Léčebný program
10 minut
Použijete 2 zóny
Potřeba Systém vyhřívané
vzduchové terapie
Aromaterapie: zázvor
nebo Ylang Ylang
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Vědecké poznatky
Zónová terapie Hydropool Zone Logic nabízí individuální
využití vířivky a pohodovou hydroterapii. Každý z nás
je unikátní a máme jiný životní styl, což hraje roli
při uvolnění napětí.

Díky našemu dobrému porozumění zónové
terapie a ergonomie lidského těla, můžeme
relaxaci ve vířivce posunout na vyšší úroveň.
Neustálými inovacemi
vytváříme řadu vířivek, které umožňují působit na lidské
tělo přírodní a efektivní cestou pomocí zónové terapie.

Jsou 4 hlavní prvky, které tvoří každou zónu...

TYPY TRYSEK
ZÓNA 1

Typ trysky je rozhodující pro správnou masáž.
Naše tryska E55 je záměrně navržena pro hloubkovou
masáž tkáně a tryska E40 je navržena pro jemnou masáž.

AKTIVACE
OBRATLOVÝCH SVALŮ
Únava obratlových svalů přispívá
k bolestem hlavy.
Uvolněte napětí hřbetních svalů.

UMÍSTĚNÍ TRYSEK
Naše hydroterapeutické trysky jsou speciálně
navrženy pro každou zónu, aby jste získali
maximální přínos z hydroterapie.
Různé uspořádání trysek navrženo
pro různé svalové skupiny.

ZÓNA 2

AKTIVACE BEDERNÍCH
A STEHENNÍCH SVALŮ
Podporuje zlepšení cirkulace krve
ve spodní části těla.
Odlehčuje nohy.

SEZENÍ...NAVRŽENO
PRO VÁS
Navrženo pro spolupráci s vaším
tělem a poskytuje maximální komfort
a funkčnost.
Naše ergonomické sedačky podporují
tělesnou kostru, tudíž to nemusí dělat
systém svalů; to odstraňuje napětí svalů
a kloubu a vaše tělo se uvolní.

ZÓNA 3

AKTIVACE SVALŮ
HORNÍCH ZAD, KRKU
A RAMEN
Uvolňuje napětí trapézových
a krčních svalů.
Uvolňuje napětí v oblasti solar plexus.

ČAS STRÁVENÝ V SEDAČCE

ZÓNA 4

Poslední prvek zónové terapie je čas strávený
v každé sedačce vířivky.
Změna sedačky v určitém intervalu je rozhodující
pro získání maxima ze zónové terapie.

AKTIVACE SVALŮ
NOŽNÍ KLENBY

Vývoj Hydropool hydroterapie a jak naše zónová terapie vznikla.
é

sk
itán

é
kov

ní
la
žis
kap.
enč
í
v
nzu
k
n
zlo
o
o
l
v
e
e
r
s
K
S
B
P kře
ty.
.
ní
peu
.
ž
ž
a
y
á
á
r
k
s
s
s te
ma
ma
trys

e
tac

ie.

é
rick
t
n
á
oce ové ek.
nov
Erg zón í trys
Zó
a n
čkyořádá
a
d
se usp
ap
ter

Hloubková masáž malé žilní oblasti
v nožní klenbě.
Vaše chodidla jsou namáhána
během většiny sportů.

lé
e
oči
odc
v
okr i
ů
s.
p
r
m
las
n p y.
ěnyltace y.
C
t
ě
t
š
u
uš am
kE
Spkonzucentr
Spprogr
yse
r
t
s
s
s
e
e
ss
do
api lln
llne
od
ter s we
Úv
we
www.virivky.com (10

Navržena tak, aby se stala neúspornější vířivkou na světě...

Serenity HydroWise
Systém tepelného štítu
Náš inovativní teplný štít HydroWise efektivně chrání proti mrazu
a drží teplo uvnitř vířivky a to hlavně díky 4-palcovému termokrytu.
Naše vířivky jsou navrženy tak, aby byla energeticky nejúspornější
na světě a udržení teploty vody na 37°C váš bude stát ...

jen pár korun denně.

Programovatelné
ovládání
Vaše vířivka Hydropool nemusí
být stále v provozu. Nastavte si
požadovanou teplotu vody
a vířivka ji bude automaticky
udržovat s maximální
úsporou energie.

Usporná čerpadla
Evergreen
VYSOKOPRŮTOKOVÁ
ÚSPORNÁ ČERPADLA
Čerpadla, která jsou navržena
generovat vysoký proud s nízkými
energetickými nároky.
Není potřeba cirkulační čerpadlo.
Super tichý chod.

Tepelný štít
HydroWise
PŘIZPŮSOBEN
PRO KANADSKOU ZIMU
Bezpečnostní zámky
pro vyšší bezpečnost.
Izolované je i místo ohybu.
Uchovává teplo uvnitř
a chrání před chladem.

Technologie
výměny tepla
PLNĚ NASTAVITELNÉ VĚTRÁNÍ
Každé čerpadlo vytvoří za hodinu
1,5 kw odpadního tepla a náš trojitý
tepelný štít tohle teplo odráží
zpět do vířívky
HydroWise tepelná ventilace
maximalizuje energetické úspory
v každém ročním období a klimatu.

Tepelná
izolační vrstva
Technologie trojité tepelné ochrany
(potrubí, kabinet, podlaha).
Reﬂektivní fólie na vnitřní straně
odráží teplo zpět do vířivky.
Černá vrstva tepelného štítu
a potrubí je navrženo pro absorpci tepla.

Navrženo pro překonávání
norem
NASTAVUJEME STANDARDY
Patříme mezi TOP3 na světe
v energetické efektivitě.
Jedni z první, kdo splnili
přísné poždavky California
Energy Commission.
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Vířivky Hydropool Serenity ...

Velmi dobře vybavené
16-ti nadstandardními prvky.

Světově známá
a prostorná
konstrukce
Každá vířivka Hydropool Serenity
je ručně tvořena našimi zkušenými
konstruktéry a je pečlivě promyšlena,
aby poskytovala maximální pohodlí,
bezpečnost a všestrannost.

Vysoce výkonné
topné těleso
Topné těleso je plně odolné
vůči korozi, má dlouhou životnost
a výkon 3 kW zajišťuje rychlý ohřev
vody a efektivně udržuje vámi
nastavenou teplotu vody.

Tři vrstvy akrylátu
a polymerová skořepina
Všechny skořepiny Hydropool Serenity
jsou vakuově tvarované z nejlepšího
dostupného akrylátu. Po vakuovém
tvarování akrylátu se nanáší vinylesterová vrstva na bázi sklolaminátu
pro dokonalé přilnutí skořepiny
k akrylátu. Na závěr se nanáší několik
vrstev polyesteru na bázi sklolaminátu
pro dosažení nejsilnější struktury.

Jednoduché
elektronické ovládání
Elektronické ovládání je základem
každé vířivky Hydropool Serenity.
Nabízíme svým zákazníkům klid
a jistotu, že mají plnou kontrolu
nad vířivkou.

Hydroterapeutická
Versa masáž
s nerez tryskami
Hydropool Versa masáž umožňuje
přizpůsobit intenzitu hydroterapie,
aby zajistil optimální úlevu pro vaše
konkrétní bolesti nebo zranění.
Vířivky Hydropool Serenity jsou
osazeny mnoha různými nerez
tryskami, které vám pomohou
odstranit stres a poskytnou vám
maximální požitek.

Izolační termokryt
HydroWise
Termokryt Hydropool udržuje teplo
uvnitř vířivky a zamezí nežádoucímu
vstupu. Bezpečnostní termokryt má
uprostřed tloušťku 4 palce a svažuje
se ke krajům, kde je tloušťka 3 palce.
Kryt je uzamykatelný, aby nedošlo
k otevření při vysokém větru
a pro ochranu dětí a zvířat.
Kónický tvar krytu napomáhá
ke stékání sněhu a vody.

Standardní LED
osvětlení
Všechny vířivky Hydropool Serenity
poskytují užitečné a spolehlivé LED
osvětlení, které se může měnit
na zelené modré a červené.

Vyztužený kabinet
s odnímatelnými
panely
Tento vysoce kvalitní kabinet je instalován
na pevný rám pro maximální pevnost
a trvanlivost. V případě, že budete
potřebovat přístup k potrubí nebo
technologii vířivky, jsou všechny
4 panely odnímatelné.

Automatické
čištění vody
(Ozone ready)
Ozón je vysoce účinný oxidant,
který po smíchání s vodou napomáhá
k odstranění nežádoucí kontaminace
vody. Vířivky Hydropool Serenity jsou
vybaveny elektronickými obvody
a potrubím pro lehké přidání tohoto
populárního a praktického příslušenství.

Polymerová
základna
Vířivky Hydropool Serenity mají
chráněnou podlahu voděodolným
polymerovým materiálem. Ochrana
je připevněna k dřevěné konstrukci
a je navržena tak, aby chránila vířivku
před škůdci a zvířaty.
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Vířivky Hydropool Serenity ...

Standardní funkce
postavené na kvalitě.

Účinný a vyměnitelný
jádrový mikroﬁlr
Špičková
záruka
Vířivky Hydropool obstály ve zkoušce
času a nabízí nejdelší záruku v oboru.
Více informací vám nabídne
autorizovaný prodejce Hydropool.

Vysokoprůtokový
manifold
Vířivky Hydropool Serenity jsou
hydraulicky vyváženy, aby poskytovaly
maximální průtok vody a zároveň nabízí
hladký, tichý a energeticky úsporný chod.
Vodní spoje jsou spěvněny kovovou
výztuží a zajištěny pozinkovanou kovovou
svorkou.

Tepelný štít HydroWise
Energeticky efektivní
izolace
Vířivky Hydropool Serenity jsou navrženy
tak, aby byly energeticky nejúspornější na
světe. Naše inovativní těsnící vrstva spolu
s vynikajícím 4” termokrytem HydroWise
udržuje teplo uvnitř a chrání před zimou.
Díky schopnosti využívat přebytečné teplo
z čerpadla můžete denně čerpat z přínosů
horké vody a hydroterapie za pár korun
denně. Vířivky Hydropool byly uznány
Kalifornskou energetickou komisí, jako
energeticky úsporná zařízení.

Vířivky Hydropool Serenity jsou
navrženy a vybaveny odnímatelným
jádrovým mikroﬁltrem, který ﬁltruje
z vody nečistoty o velikosti
neskutečných 5 mikrometrech.

Super jemné polštáře
Každá vířivka Hydropool Serenity
je vybavena strategicky umístěnými
super měkkými polštáři. Posaďte se
a plně relaxujte, zatím co si budete
užívat nepopsatelný komfort, který
vířivky Hydropool Serenity poskytují.

Bezpečnostní úchytky
Bezpečnostní úchyty jsou zabudovány
přímo do forem vířivek Hydropool.
Tato bezúdržbová madla vám pomohou
lépe se pohybovat ve vířivce.
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Hydropool Serenity

Počet míst: 3 - 4
Rozměry: 157,48 cm x 211,46 cm x 86,36 cm*
Objem: 925 litrů
Hmotnost plné: 1163 kg

Počet míst: 4 -5
Rozměry: 202 cm x 202 cm x 91,44 cm*
Objem: 1176 litrů
Hmotnost plné: 1441 kg

*tolerance +/- 0,635 cm

Speciﬁkace:
Série
Trysky a potrubí
Počet trysek
3-cestný rozdělovač
Elektronika
Dvourychlostní ﬁltrační
čerpadlo a masážní čerpadlo
Elektronické ovládání
Ochrana proti mrazu
Čistění čerpalda
Standby mód
Programovatelné ﬁltrační cykly
Elektronicky ovládaná teplota
Standardní LED osvětlení

Lokace: Kodaň, Dánsko

Gold
30
Ano
4hp
Gold
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Hydropool Serenity

*tolerance +/- 0,635 cm

Speciﬁkace:
Série
Trysky a potrubí
Počet trysek
3-cestný rozdělovač
Elektronika
Dvourychlostní ﬁltrační
čerpadlo a masážní čerpadlo
Dvourychlostní ﬁltrační
čerpadlo a jednorychlostní
masážní čerpadlo
Elektronické ovládání
Ochrana proti mrazu
Čistění čerpalda
Standby mód
Programovatelné ﬁltrační cykly
Elektronicky ovládaná teplota
Standardní LED osvětlení

Lokace: Tahiti, French Polynesia

Gold

Platina

30
Ano

40
Ano

4hp
3&3hp

Gold
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Platina
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
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Hydropool Serenity

Počet míst: 5 - 6
Rozměry: 212,1 cm x 212,1 cm x 92,7 cm*
Objem: 1253 litrů
Hmotnost plné: 1579 kg

Počet míst: 5 - 6
Rozměry: 212 cm x 212 cm x 92,7 cm*
Objem: 1533 litrů
Hmotnost plné: 1837 kg

*tolerance +/- 0,635 cm

Speciﬁkace:
Série
Trysky a potrubí
Počet trysek
3-cestný rozdělovač
Elektronika
Dvourychlostní ﬁltrační
čerpadlo a masážní čerpadlo
Dvourychlostní ﬁltrační
čerpadlo a jednorychlostní
masážní čerpadlo
Elektronické ovládání
Ochrana proti mrazu
Čistění čerpalda
Standby mód
Programovatelné ﬁltrační cykly
Elektronicky ovládaná teplota
Standardní LED osvětlení

Gold

Platina

30
Ano

40
Ano

*tolerance +/- 0,635 cm

Speciﬁkace:
Série
Trysky a potrubí
Počet trysek
3-cestný rozdělovač
Elektronika
Dvourychlostní ﬁltrační
čerpadlo a masážní čerpadlo
Dvourychlostní ﬁltrační
čerpadlo a jednorychlostní
masážní čerpadlo
Elektronické ovládání
Ochrana proti mrazu
Čistění čerpalda
Standby mód
Programovatelné ﬁltrační cykly
Elektronicky ovládaná teplota
Standardní LED osvětlení

4hp
3&3hp

Gold
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Hydropool Serenity

Platina
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Lokace: Mississauga, Kanada

Lokace: Belfast, Severní Irsko

Gold

Platina

30
Ano

40
Ano

4hp
3&3hp

Gold
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Platina
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
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Hydropool Serenity

Počet míst: 6 - 7
Rozměry: 212 cm x 212 cm x 92,7 cm*
Objem: 1430 litrů
Hmotnost plné: 1727 kg
*tolerance +/- 0,635 cm

Speciﬁkace:
Série
Trysky a potrubí
Počet trysek
3-cestný rozdělovač
Elektronika
Dvourychlostní ﬁltrační
čerpadlo a masážní čerpadlo
Dvourychlostní ﬁltrační
čerpadlo a jednorychlostní
masážní čerpadlo
Elektronické ovládání
Ochrana proti mrazu
Čistění čerpalda
Standby mód
Programovatelné ﬁltrační cykly
Elektronicky ovládaná teplota
Standardní LED osvětlení

Gold

Platina

30
Ano

40
Ano

4hp
3&3hp

Gold
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Platina
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Můžete vybrat od výkonné masáže celého
těla až po jemnou masáž prstů. Každou
trysku lze nastavit pro získání optimální
hydroterapie.

Lokace: Lake Ontario, Kanada

Lokace: Paříž, Francie
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Přizpůsobte si vaši vířivku Hydropool Serenity pomocí těchto

Audio

Serenity ozvučení
s Bluetooth,
reproduktory
s prostorovým zvukem

vynikajících doplňků a příslušenství.
Standardní barvy akrylátu Kabinet
Všechny vířivky Serenity jsou vyráběny
z nejkvalitnějšího akrylátu, který zajišťuje
stálost barvy a vysokou životnost.

Hydropool zvukový systém,
včetně AM/FM tuneru,
subwooferu a reproduktorů.

Standardní Dura kabinet
nebo volitelný Everlast kabinet.
Vířivky Hydropool Serenity jsou standardně dodávány s bezúdržbovým
Dura kabinetem. Tento vysoce kvalitní kabinet je instalování na pevné
dřevěné konstrukci pro velkou trvanlivost a poskytuje realistický vzhled.
V nepravděpodobném případě, že budete potřebovat přístup k technologii
jsou všechny 4 panely odnímatelné pro snadný přístup. Můžete si vybrat
z barev Espresso a Driftwood. Za příplatek můžeme zvolit Everlast
nebo cedrový kabinet.
Standardní Dura
Cedrový nebo Everlast kabinet
Barvy termokrytu
kabinet
za příplatek

Hydroterapie
Systém vyhřívané vzduchové
masáže
Každý systém vzduchové terapie
Hydroﬂex je navržen tak, aby vám
nabídl dokonalou terapeutickou
masáž pomocí 10 000 přesně
zamířených vyhřívaných
vzduchových bublinek. Vaše
psychické, emociální, mentální
a energetické potřeby jsou pro
nás inspirací. Rozsah tlaku
vytvořený vzduchovou terapii byl
pečlivě vyvinut pro uklidnění vaší
mysli, děla i duše.

Schody
Dvoustupňové schody
Hydropool dvoustupňové schody
dělají vstupování a vystupování
z vířivky jednodušší. Schody si
můžete vybrat buď cedrové nebo
Everlast s Driftwood, Midnight
nebo Espresso úpravou.

Další populární
vylepšení
40, 50 nebo 60 A
GFCI jistič
Pro zajištění bezpeční všech
koupajících se, musí být
instalován proudový jistič.

Úprava vody
EZ Ultra Pure Ozone System
Po smíchání vody s ozónem
vznikne vysoce účinný oxidant,
který pomáhá odstranit nežádoucí
nečistoty.

Osvětlení
Luxusní LED a zahradní
osvětlení
Luxusní LED osvětlení přidá
do interiéru vířivky další 3 LED
světla (celkem 4). To vám
zpříjemní relaxaci ve vířivce.
Přidáním zahradního FX
osvětlení zajistíte bezpečný
vstup i výstup z vířivky.

Automatický dávkovač chemie
Umístěn v oblasti ﬁltru, do vody
automaticky dávkuje chlór nebo
bróm. To zajišťuje, že koukající
jsou plně chránění a voda
ve vířivce bezpečná a bez bakterií.

Bezstarostný a praktický
systém péče o vodu
Zvolte Ezcare systém péče
o vodu.

Příslušenství k termokrytu
Zvedák krytu - Standard
Náš nejoblíbenější zvedák se snadno používá, je prostorově úsporný
a má jednoduchý design. Má pouze jednu pohyblivou část
s uzamykajícím mechanismem a je naprosto bezproblémový.
Zvedák krytu - Plus
Vyroben z lakovaného hliníku a je prostorově úsporný. Zvedák krytu
Plus může zvednout kryt na jedné straně a zbytek práce odvedou
hydraulické písty.
Zvedák krytu - Nízkoproﬁlový
Stále více populárnější zvedák krytu se snadno používá,
je bezproblémový a je ještě více prostorově úspornější díky
výrazně nižšímu proﬁlu.

StarFall balíček
Tento skvělý balíček posune relax ve vaší vířivce
Serenity na vyšší level.

Star osvělení

Serenity vodopád

Toto vylepšení nabízí strategicky umístěné
LED světla pod každým regulačním ventilem.
Nádherné barvy se mění v určité sekvenci
nebo můžete nastavit pouze jednu hlavní
barvu. Vylepšení poskytuje taky podsvícení
vodopádu pomocí LED diod, které jsou
umístěny diskrétně zezadu.

Serenity vodopád poskytuje
uklidňující zvuk padající vody
a přidává zajímavý vizuální prvek,
který vylepší zážitek při používání vířivky.

Lokace: English Riviera, Anglie
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Závazek Hydropool Evergreen

Zlepšuje váš život ve všech směrech.
Hydropool se zavázal k dodržování ekologických standardů Evergreen a to umožňuje našim
zákazníkům se pohodlně uložit do vířivky nebo Swim Spa s vědomím, že přispívá ke zlepšení
životního prostředí.

Společnost stojí
za každou vířivkou.

Světově první uhlíkově neutrální vířivky a Swim Spa Hydropool se zavázal ke snižování a neutralizaci
emisí oxidu uhličitého z našich výrobních procesů. Naše továrny neustále snižují velikost uhlíkové stopy.
Náš program výsadby stromů deklaruje, že budeme podporovat ekologické projekty, které neutralizují emise
uhlíku z našich výrobních procesů.
Světově první vířivky a Swim Spa schváleny institutem C.E.C. Hydropool se zavázal vyvíjet energeticky
efektivní technologie. Naše unikátní systémy samočistící technologie a tepelného štítu Hydrowise, nám
umožní splnit přísné standardy energetické efektivity Kalifornské energetické komise (C.E.C.).
Šetrné k životnímu prostředí Hydropool se zavázal k podpoře správy lesů za účelem ochrany volně
žijících živočichů, udržování čisté vody a k ochraně našich lesů pro další generace. Proto jsou naše
reklamní plakáty a brožury tisknuty certiﬁkovanou společností (Forest Stewardship Council) na FSC papír.
Redukovat, Repasovat, Recyklovat Hydropool se zavázal ke snižování množství odpadu odváženého
na skládky. V naší výrobě jsme zavedli recyklační program pro opakované využití odpadních materiálů.
Dokonce i Everlast kabinety na našich vířivkách a Swim Spa jsou recyklovatelné.

Firma Hydropool založená v roce 1980 začala jako jedna z prvních vyrábět
a prodávat vířivky a plavecké bazény Swim Spa. Ať už jsou to naše
produkty, profesionální poradenství nebo záruční a pozáruční servis,
náš tým nabízí nejen výborné služby...

ale taky to nejlepší z celého oboru.

Pod závazkem Hydropool Evergreen
zasadíme strom za každou prodanou vířivku nebo swim spa.
(Pro více informací navštivte treecanada.ca)

Redukce výroby snižuje
náklady spojený
s uhlíkové stopou.

Exkluzivní izolační systém
HydroWise poskytuje
úsporu energie.

Samočistící systém šetří
energii při ﬁltraci vody.

Naše redukční a recyklační
programy minimalizují
odpad.

Používáme papír z dobře
hospodařících lesů
a dalších
kontrolovaných
zdrojů.

FIRMA VYBUDOVÁNA
NA RODINNÝCH HODNOTÁCH
Naším cílem je stát se absolutně
nejlepším výrobcem v oboru. Naši
zaměstnanci mají vizi a zkušenosti
k tomu, aby byli schopni uspokojit
ty nejnáročnější požadavky zákazníků.

ŠPIČKOVÁ
ZÁRUKA
Vířivky ﬁrmy Hydropool jsou
vyrobeny tak, aby vám sloužily řadu
let, proto můžeme nabídnout jedny
z nejdelších záruk v oboru.
Pro konkrétní informace kontaktujte
svého prodejce.

PRODÁVÁME
V 60-TI ZEMÍCH SVĚTA
Naše výrobky splňují nebo předčí
všechny mezinárodní normy. Náš
unikátní samočistící systém s technologií
dvojitého tepelného štítu nám umožňuje
splnit nejpřísnější energetické normy,
včetně norem Kalifornského
energetického úřadu C.E.C.

NAŠÍM CÍLEM ČÍSLO 1
JE SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA
Firma, které můžete věřit. Stojíme si za každou
prodanou vířivkou a swim spa od roku 1980,
jsme společnost s 35-letou tradicí služby
zákazníkovi. Spokojenost našich zákazníků
dosáhla takového stupně, že jejich doporučení
nám vytvářejí neuvěřitelných 25% celkové
produkce. To znamená, že čtvrtina naší výroby
je založena na referencích našich klientů.

JSME SVĚTOVĚ UZNÁVANÍ
PRO DOKONALOST A INOVACI
Již 35 let jsou vířivky a Swim Spa
ﬁrmy Hydropool celosvětově uznávány
jako výrobky, které určují standardy
v designu a inovaci. Naše výrobky
obdržely nejvíce certiﬁkátů a ocenění
z celého oboru.

VOLBA ČÍSLO 1 PROFESIONÁLNÍCH
SPORTOVNÍCH TÝMŮ Z CELÉHO
SVĚTA
Včetně týmů, jako jsou:
Toronto Maple Leafs
a New York Rangers z NHL.
Toronto Raptors
a New York Knicks z NBA.

Everlast kabinet je
100% recyklovatelný.
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Hydropool

Serenity
Pro mysl, tělo a duši.
Hydropool spas, s.r.o.
Mezihoří 587
760 01 Zlín
+420 577 144 190
+420 775 917 977
prodej@canadiana.cz

www.virivky.com

