
Vytváříme čas na to, na čem
nejvíce záleží ... na Vás.

www.virivky.com

Stáhněte Hydropool aplikaci
z Google Play a Apple App Store
pro oživení této brožury pomocí



Představte si, o kolik by mohl být lepší váš den,
kdybyste strávili každé ráno ve své vlastní
samočistící vířivce Hydropool. Váš krevní oběh
se zlepší, vaše svaly se uvolní, cítíte se lépe
a vaše mysl bude posílena. Budete lépe
připraveni čelit hektickému dni v práci, cvičení
v posilovně nebo hře v golfovém klubu.

Když se uvolníte, můžete si život lépe vychutnat. Bude
pro vás snazší hovořit, sdílet důvěrnosti, usmívat se
a smát se. Budete se těšit na čas strávený ve vaší vířivce.
Samočistící vířivky Hydropool jsou taky skvělé pro zábavu.
Vaši hosté budou odcházet s příjemnými vzpomínkami
na čas strávený s vámi ve vaší vířivce.

Teplo ze samočistící vířivky Hydropool dělá kolagenovou tkáň
flexibilnější, což je přínosem pro lidi s příznaky artritidy. Lékaři
radí lidem trpící artritidou, aby se několikrát denně koupali
v horké vodě. Pomáhá to uvolňovat svaly, klouby a umožní vám
to navodit klidný spánek. Pobyt ve vířivce taky pomáhá zmírnit
stres a odstranit bolesti hlavy.

Teplo pomáhá zlepšení krevního tlaku, uvolnit
napětí a rychlejší odbourání kyseliny mléčné.
To má za následek dokonalé uvolnění a večer
bude lépe spát.

Zbavte se stresu a relaxujte Úleva pro unavené a bolavé svaly Lepší spánek

Lokace: Oakville, Kanada

Čas se uvolnit.

Začněte správně svůj den
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Lokace: Overlooking the Humber Valley, Toronto, Kanada

Čas na relax.

Přiznejme si to, život je
každým dnem čím dál více
hektičtější a náročnější...

Zdá se, že nikdy nebudete mít
čas na odpočinek. Představe si
své vlastní relaxační místo,
kde si můžete odpočnout,
meditovat a zažít klidnou
chvilku .. sami, s rodinou
nebo přáteli. Pocit, že stres
a napětí prosakuje ven z těla
ihned, jak se usadíte
a necháte působit kombinaci
horké vody, masážních trysek
a přirozeného vztlaku vody.
Vnitřní i venkovní samočistící
vířivky Hydropool pomáhají
vytvářet čas na to, na čem
nejvíce záleží.
Ať už v rohu domova, v soláriu,
zimní zahradě nebo na zahrádce;
samočistící vířivka Hydropool vám
pomůže oživit romantiku a obnovit
vztahy s rodinou a přáteli.

„Naší vířivce říkáme nebeský
Hydropool. Po dlouhém
náročném dni v kanceláři
je úžasné přijít domů a najít zde
kousek svého vlastního nebe.”
Brain a Wendy Chin Quan,
Hrdí majitelé vířivky Hydropool

4



Přehled samočistících vířivek Hydropool.
Najdi správný model pro vás a vaši rodinu...
Hydropool samočistící Hydropool samočistící Hydropool samočistící Hydropool samočistící Hydropool samočistící

Hydropool samočistícíHydropool samočistícíHydropool samočistícíHydropool samočistící

Série
Specifikace:

Gold
Ochrana proti mrazu
Samočistící režím
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový filtr
Programovatelné filtrační cykly
Luxusní LED  a zahradní světla
Celkový počet trysek
10 trysek vzduchové terapie
Sekvenční masáž
HydroVortex tryska
Filtrační čerpadlo HydroClean
Masážní čerpadlo
Mazzai ozonátor
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Sekvenční masáž
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Specifikace:

Platina
Ochrana proti mrazu
Samočistící režím
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový filtr
Programovatelné filtrační cykly
Luxusní LED  a zahradní světla
Celkový počet trysek
10 trysek vzduchové terapie
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Specifikace:

Platina
Ochrana proti mrazu
Samočistící režím
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový filtr
Programovatelné filtrační cykly
Luxusní LED  a zahradní světla
Celkový počet trysek
10 trysek vzduchové terapie
Sekvenční masáž
HydroVortex tryska
Filtrační čerpadlo HydroClean
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Série
Specifikace:

Platina
Ochrana proti mrazu
Samočistící režím
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový filtr
Programovatelné filtrační cykly
Luxusní LED  a zahradní světla
Celkový počet trysek
10 trysek vzduchové terapie
Sekvenční masáž
HydroVortex tryska
Filtrační čerpadlo HydroClean
Masážní čerpadlo
Mazzai ozonátor
2 prémiové vodopády přes polštářek
HydroFlex masáž nohou
Dávkovač vůní

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
vol.
60

vol.
vol.
Ano
Ano

3hp & 4hp
vol.
vol.
Ano
vol.

Série
Specifikace:

Titan
Ochrana proti mrazu
Samočistící režím
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový filtr
Programovatelné filtrační cykly
Luxusní LED  a zahradní světla
Celkový počet trysek
10 trysek vzduchové terapie
Sekvenční masáž
HydroVortex tryska
Filtrační čerpadlo HydroClean
Masážní čerpadlo
Mazzai ozonátor
2 prémiové vodopády přes polštářek
HydroFlex masáž nohou
Dávkovač vůní

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
vol.
70

vol.
vol.
Ano
Ano

1 x 3hp & 2 x 4hp
vol.
vol.
Ano
vol.

Volitelné balíčky...

Volitelný
balíček...

Volitelný
balíček...

Volitelný
balíček...

Volitelný
balíček...

Uklidňující balíček:
Dva vodopády
přes polštářek
Luxusní LED osvětlení

Northern Falls
balíček:

Polární záře
Kaskádové vodopády

Hydroterapeutický
balíček:

Chromaterapeutický
balíček:

Polární záře
Luxusní LED osvětlení

Aromaterapie
Systém vyhřívané
vzduchové masáže
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Lokace: Budapešť, Maďarsko

Komfort
od Hydropoolu.
Překonáme vaše očekávání špičkovým špičkovou ergonomií. 
Všechny sedačky jsou navrženy pro plnou podporu těla 
a pohodlí. Jemné a pohodlné polštáře podporují vaši hlavu
a krk, zatím co široká a pohodlná sedátka podpírají vaše tělo.
Unikátní hydroterapeutický systém od Hydropoolu dotváří
dokonalý požitek z masáže. Široká škála hlubokých sedaček,
vyšších ochlazovacích sedátek, pohodlných lavicových 
sedaček a lehátek zformovaných podle lidského těla, které
jsou dostupné u všech samočistících vířivek Hydrpool,
umožní každému si zvolit sezení podle sebe a extra velký
prostor pro nohy vám umožní uvolnit se, relaxovat a užívat si.

Ponořte se do luxusu.

ERGONOMICKY 
TVAROVANÉ SEZENÍ

PODPŮRNÁ LEHÁTKA

ZAPUŠTĚNÉ TRYSKY

VÍCE-ÚROVŇOVÉ SEZENÍ

DOSTATEK MÍSTA PRO NOHY

KBELÍK NA LED 8



Jedinečný design.

VYBAVENÍ CHRÁNĚNO
PATENTEM:

LEHCE
ODNÍMATELNÉ
PATENTOVANÉ
POLŠTÁŘKY
S VODOPÁDY

OPTIMALIZOVANÝ
HYDROSYSTÉM

SAMONOSNÁ
PODPŮRNÁ
KONSTRUKCE

ZÁRUKA
10 LET
NA SKELET

BEZPEČNOSTNÍ
SCHODY
UVNITŘ VÍŘIVKY

Společnost Hydropool je jedním z největších
výrobců vířivek na světě. Filozofií firmy
je uplatňovat nejmodernější technologie ruku
v ruce s maximálním důrazem na ochranu
životního prostředí. Náš výzkum a vývoj 
se snaží posouvat inovaci a design našich
produktů na vyšší úroveň.

Zvyšujeme standardy.
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Bolest nohou Bolest zad Dieta Zotavení
po sportu

Bolest hlavy Nespavost Stres Probuzení
celého tělaLéčebný program Léčebný program Léčebný program

Léčebný program

Léčebný program Léčebný program Léčebný program

Léčebný program25 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

35 minut
Použijete 3 zóny
Potřeba Systém vyhřívané
vzduchové terapie
Aromaterapie: máta
a eukalypt nebo zázvor

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

10 minut
Použijete 2 zóny
Potřeba Systém vyhřívané
vzduchové terapie
Aromaterapie: zázvor
nebo Ylang Ylang

*není dostupné u samočistících vířivek Gold série

HYDROPOOL WELLNESS PRŮVODCE
Zónová terapie a wellness v jednom
Každý typ našeho hydroterapeutického programu je zde 
popsaný, jednoduše pochopitelný a snadno proveditelný.

Pokročilá terapie
HYDROTHER OVLÁDÁNÍ
S automatickými wellness programy
Ovládací panel umožňuje dosáhnout 
požadovaných výsledků v jakékoliv naší 
samočistící vířivce série Platina.* Nabízí 
osm typů hydroterapeutických programů 
dostupných jediným stiskem tlačítka.
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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.

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

1) TYPY TRYSEK
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.

2) 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.

3) 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.

4) ČAS STRÁVENÝ
V SEDAČCE

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

Díky našemu dobrému porozumění a ergonomie lidského těla, můžeme   zónové terapie
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. 

ZÓNA 1
AKTIVACE
OBRATLOVÝCH SVALŮ

Únava obratlových svalů přispívá 
k bolestem hlavy.
Uvolněte napětí hřbetních svalů.

ZÓNA 2
AKTIVACE BEDERNÍCH 
A STEHENNÍCH SVALŮ

Podporuje zlepšení cirkulace krve
ve spodní části těla.
Odlehčuje nohy.

ZÓNA 3
AKTIVACE SVALŮ
HORNÍCH ZAD, KRKU
A RAMEN

Uvolňuje napětí trapézových
a krčních svalů.
Uvolňuje napětí v oblasti solar plexus.

ZÓNA 4
AKTIVACE SVALŮ
NOŽNÍ KLENBY

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

Vývoj Hydropool hydroterapie a jak naše zónová terapie vznikla.

      
     P

rvní kapitánské 

masážní křeslo.

      
      

Sekvenční

masáž.       
      

Bezložiskové

trysky.       
      

Konzulatace

s terapeuty. Zónová terapie.

      
      

Ergocentrické

sedačky a zónové 

     u
spořádání try

sek.

      
      

Spuštěny pokročilé

terapie s konzultacemi

     s
 wellness centry.

      
      

Spuštěn průvodce

wellness programy.

      
      

Úvod do trysek E-Class.

ZÓNA 3
Horní část zad ZÓNA 2

Spodní část zad

ZÓNA 1
Střed těla

ZÓNA 4
Zóna 

reflexologie
Reflexologie

Vzduchová
terapie

Aromaterapie

Terapie barvami

Reflexologie
Terapie barvami
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Exkluzivní samočistící technologie od Hydropoolu
Vířivka s nejsnadnější údržbou na světě, Samočistící systém vyčistí 
100% objemu vody každých 15 minut, to je neuvěřitelných 8-krát za 2 hodiny.

OPTIMALIZOVANÁ
HLADINOVÁ FILTRACE:
Návrh našeho sezení a strategicky
umístěné trysky vytvářejí souvislý
proud vody, který tlačí všechny
plovoucí nečistoty k vysoko-
průtokovému skimmeru.
Zvyšuje efektivitu samočistícího
systému.

Zavázali jsme se vytvářet čas na to, na čem záleží .. na vás.

Tlaková filtrace

ze sací filtrace.

Patentované dnové sání

z bočního sání.
Vysokoproudý skimmer

z přepadového stylu.

Hladinový dávkovač

chemie. První ozonová 

tryska Mazzei.

Systém slané

úpravy vody. Vysokoproudé

samočistící čerpadlo.

Dnové sání

styl 495. Indikace samočistění

a dvoujádrový filtr.
Indikace samočištění

přidáno k ovládacímu

panelu. Vylepšený dvoujádrový

filtr s
 odnímatelným

jádrem.
Vylepšený ovládací panel

s automatickým připomenutí

údržby. Přidána filtrační try
ska

pro zlepšení filtrace.

Nové úsporné 

čerpadla.Nové úsporné 

čerpadla.
HydroClear

Pure Water Systém
2018

1) HydroClean filtrační trysky

VYČISTÍ HLADINU:

2) Vysokoprůtokový
    skimmer a pre-filtr

Odsává všechny plovoucí
nečistoty, oleje a brání větším
nečistotám ucpání čerpadla
a topení.
Vylepšuje filtraci.
Přesune nečistoty do prefilteru
a prodlouží tak mikrofiltrační
cykly.

VYČISTÍ DNO:
3) HydroClean dnové sání

Není potřeba vysávat vířivku.
Lepší distribuce chemie.
Odstraňuje těžké nečistoty
(např. písek nebo kamínky).

 

HydroClear PureWater Systém:
Je nejvíce efektivní čistící 
systém na světě.
Kombinuje samočistící systém
s UV a ozónem.
Eliminuje 99% všech znečišťujících 
látek. 

Věděli jste, že...
S rychlovypouštěcím systémem:

Není potřeba kanálové čerpadlo.
Čerpadlo odčerpá vodu do jakékoliv
vzdálenost a úrovně.
Šetří čas a starosti spojené
s údržbou vířivky.

4) Tlaková mikrofiltrace
VYČISTÍ 100% VODY
KAŽDÝCH 15 MINUT:
Nový odnímatelný jádrový filtr
s Microban pro snadné čištění.
Prodloužení filtračních cyklů.
Jednoduchý přístup.
Neuniká žádný zápach.

5) Nastavitelný systém
    péče o vodu

BEZSTAROSTNÝ
A SPOLEHLIVÝ:
Technologie slané úpravy vody.
EZaquazure systém péče o vodu.
EZcare systém péče o vodu.
Automatický dávkovač chemie.

6) Indikátor samočistění
STÁLE AKTIVNÍ:
Bezstarostná indikace 
samočistění a systému 
Eco výměny tepla.
Zajišťuje vaší rodině ochranu 
a bezpečnost.
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Vytváříme čas na to, na čem nejvíce záleží se...
Světově jedinečnými 
samočistícími vířivkami.
Při vstupu do vířivky je nejdůležitější neustále čistá a bezpečná voda. Hydropool nyní nabízí 
nejvíce účinný čistící systém na světě a spolu se samočistící vířivkou je čistění vody 
automatické.

Posaďte se a nechejte HydroClear PureWater systém dělat svoji práci.

1) Čistič - ozón
Voda prochází skrz 
patentované Micro Cell.
Čištění vody ve vířivce pomocí 
ozónu (přírodní oxidační činidlo).
Tato rychlá oxidace snižuje
potřebu chemie o 50%.

2) Ozáření UV světlem
Ozónem léčená voda
prochází skrz UV komoru,
kde je vystavena vysoké
dávkce UVC světla.

3) Pokročilé čištění

Tato kombinace UV a ozónu
vytváří HydroClear PureWater
systém.
Vytvoření aktivního kyslíku
odstraňuje vápník a biologické
usazeniny uvnitř trubek.

4) Snižuje...
Používání šoku pro ošetření vody.
PureWater systém eliminuje 99% 
všech nečistot.

5) Automatika...
PureWater systém je aktivní, 
když voda ve vířivce cirkuluje.
Rychlá diagnostika zobrazí, 
že je vše ve funkčním stavu.



Exkluzivní technologie tepleného štítu HydroWise!
Náš inovativní teplný štít HydroWise efektivně chrání proti mrazu a drží teplo uvnitř vířivky. 
Hlavní zásluhu má 4-palcový termokryt. Naše vířivky jsou navrženy tak, aby byly energeticky 
nejúspornější na světě a udržení teploty na 37° vás bude stát ...jen pár korun denně.

Věděli jste, že...
Používáme stejnou izolační
technologii, jako N.A.S.A.,
která chrání své astronauty
ve vesmíru před vysokými
mrazy (-273°C).

Vždy jsme vyvíjeli nové postupy 
pro dosažení lepší energetické efektivity...

Navržen první samočistící

systém pro lepší energetickou

efektivitu.
Pěnová izolace na skořepině

pro zlepšení energetické

efektivity. První použití p
lné pěnové

izolace. Změna na obvodovou

izolaci. Obvodová izolace nahrazena

dvojitým tepelným štítem HydroWise.

Technologie výměny tepla.

Spuštěn ekologický program

Evergreen.
Čerpalda a černé trubky

Evergreen.
Úsporná čerpala

pro samočistící systém.

Nová úsporná čerpadla.

Nová vrstva 

dvojitého tepelného

štítu

2018
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ENERGETICKY EFEKTIVNÍ 
FILTRACE:
Naše vířivka Hydropool přefiltruje
100% objemu vody za pouhých 
15 minut. To znamená, že vířivka 
přefiltruje stejné množství vody 
za méně času, než ostatní vířivé 
vany.
Energeticky nejefektivnější filtrace 
na světě.

1) Samočistící technologie

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

2) Termokryt HydroWise

TECHNOLOGIE INSPIROVANÁ 
POSTUPY N.A.S.A.:
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.

3) Tepelná izolační fólie

4) Úsporná čerpadla 
    Evergreen

5) Technologie výměny 
    tepla

6) Navrženo 
    pro překonávání norem

VYSOKOPRŮTOKOVÁ
ÚSPORNÁ ČERPADLA:

PLNĚ NASTAVITELNÁ 
VENTILACE:

NASTAVUJEME STANDARDY:

Čerpadla, která jsou navržena 
generovat vysoký proud s nízkými
energetickými nároky.
Filtrační čerpala Hydropool 
jsou o 26% efektivnější než 
konkurenční.

Každé čerpadlo vytvoří za hodinu
1,5 kW odpadního tepla a náš 
trojitý tepelný štít tohle teplo 
odráží zpět do vířivky.
HydroWise tepelná ventilace
maximalizuje energetické úspory
v každém ročním období a klimatu.

Patříme mezi TOP3 na světě
v energetické efektivitě.
Jedni z prvních, kdo splnili
přísné požadavyk California
Engergy Commission.



Kdyby tak ještě 
uměla uklidit dům.
Udělejte si více času
na odpočinek ve vaší 
uklidňující bublinkové lázni. 
S pohodlným rychlo-
vypouštěcím systémem
a bezstarostnou samočistící
technologií od Hydropoolu
si budete přát, aby bylo 
v životě vše tak jednoduché.

Čas se bavit.
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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.

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.

Závazek Hydropool Evergreen
Zlepšuje váš život ve všech směrech.

Redukce výroby snižuje
náklady spojený

s uhlíkové stopou.

Naše redukční a recyklační
programy minimalizují

odpad.

Používáme papír z dobře
hospodařících lesů

a dalších
kontrolovaných

zdrojů.

Everlast kabinet je
100% recyklovatelný.

Samočistící systém šetří
energii při filtraci vody.

Pod závazkem Hydropool Evergreen
zasadíme strom za každou prodanou vířivku nebo swim spa.

(Pro více informací navštivte treecanada.ca)

Exkluzivní izolační systém
HydroWise poskytuje

úsporu energie.

Lokace: Stockholm, Švédsko

Hydropool Samočistící

Model s hloubkou 30"
Počet míst: 3
Rozměry: 215,9 cm x 165,1 cm x 76,2 cm*
Objem: 753 L
Hmotnost plné: 1017 kg

Model s hloubkou 37"
Počet míst: 3
Rozměry: 215,9 cm x 165,1 cm  x 93,98 cm*
Objem: 825 L
Hmotnost plné: 1108 kg .
 .
* +/- tolerance 0,635 cm

Série
Specifikace:

Gold
Ochrana proti mrazu
Samočistící režím
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový filtr
Programovatelné filtrační cykly
Luxusní LED  a zahradní světla
Celkový počet trysek
10 trysek vzduchové terapie
Sekvenční masáž
HydroVortex tryska
Filtrační čerpadlo HydroClean
Masážní čerpadlo
Mazzai ozonátor
2 prémiové vodopády přes polštářek
HydroFlex masáž nohou
Dávkovač vůní

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
vol.
30

vol.
vol.
Ano
Ano
4hp
vol.
vol.
Ne
vol.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

VYSOKÁ: 24°C

SAMOČISTÍCÍ 395

Evropa  33,67 WVýkon / m :3

Tato vířivka splňuje nebo i překračuje
standardy energetické efektivity stanovené
Kalifornskou energetickou komisí.

265 Kč

120 Kč
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Energetická spotřeba 
je vypočítána při používání 
vířivky 3x týdně 15 minut 
a teplotě vody 37,7°C. 
Spotřeba se může lišit
v závislosti na klimatu 
dané země.

**



26Lokace: Leakside, KanadaLokace: Mississauga, Kanada

Hydropool Samočistící Hydropool Samočistící

Série
Specifikace:

Gold Platina
Ochrana proti mrazu
Samočistící režím
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový filtr
Programovatelné filtrační cykly
Luxusní LED  a zahradní světla
Celkový počet trysek
10 trysek vzduchové terapie
Sekvenční masáž
HydroVortex tryska
Filtrační čerpadlo HydroClean
Masážní čerpadlo
Mazzai ozonátor
2 prémiové vodopády přes polštářek
HydroFlex masáž nohou
Dávkovač vůní

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
vol.
30

vol.
Ne

Ano
Ano
4hp
vol.
vol.
Ne
vol.

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
vol.
40

vol.
vol.
Ano
Ano

3&4hp
vol.
vol.
Ne
vol.

Model s hloubkou 37"
Počet míst: 4
Rozměry: 200,66 cm x 190,5 cm x 93,98 cm*
Objem: 1055 L
Hmotnost plné: 1352 kg
 .
* +/- tolerance 0,635 cm

Zobrazen akrylát
Silver Marble.

Model s hloubkou 37"
Počet míst: 4-5
Rozměry: 203,2 cm x 203,2 cm x 93,98 cm*
Objem: 1119 L
Hmotnost plné: 1426 kg
 .
* +/- tolerance 0,635 cm

Zobrazen akrylát
Silver Marble.

Série
Specifikace:

Gold Platina
Ochrana proti mrazu
Samočistící režím
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový filtr
Programovatelné filtrační cykly
Luxusní LED  a zahradní světla
Celkový počet trysek
10 trysek vzduchové terapie
Sekvenční masáž
HydroVortex tryska
Filtrační čerpadlo HydroClean
Masážní čerpadlo
Mazzai ozonátor
2 prémiové vodopády přes polštářek
HydroFlex masáž nohou
Dávkovač vůní

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
vol.
30

vol.
Ne

Ano
Ano
4hp
vol.
vol.
Ne
vol.

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
vol.
40

vol.
vol.
Ano
Ano

3&4hp
vol.
vol.
Ne
vol.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

VYSOKÁ: 24°C

SAMOČISTÍCÍ 495

Evropa  39,56 WVýkon / m :3

Tato vířivka splňuje nebo i překračuje
standardy energetické efektivity stanovené
Kalifornskou energetickou komisí.

278 Kč

125 Kč

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

VYSOKÁ: 24°C

SAMOČISTÍCÍ 570

Evropa  39,56 WVýkon / m :3

Tato vířivka splňuje nebo i překračuje
standardy energetické efektivity stanovené
Kalifornskou energetickou komisí.

309 Kč

140 Kč



Lokace: English Riviera Torquay, Anglie Lokace: Milton, Kanada

Hydropool Samočistící Hydropool Samočistící

Počet míst: 4-5
Rozměry: 213,36 cm x 213,36 cm x 99,06 cm*
Objem: 1365 L
Hmotnost plné: 1733 kg
 .
* +/- tolerance 0,635 cm

Počet míst: 5-6
Rozměry: 213, 36 cm x 213,36 cm x 99,06 cm*
Objem: 1161 L
Hmotnost plné: 1521 kg
 .
* +/- tolerance 0,635 cm Zobrazen akrylát

Silver Marble.
Zobrazen akrylát

Silver Marble.

Série
Specifikace:

Gold Platina
Ochrana proti mrazu
Samočistící režím
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový filtr
Programovatelné filtrační cykly
Luxusní LED  a zahradní světla
Celkový počet trysek
10 trysek vzduchové terapie
Sekvenční masáž
HydroVortex tryska
Filtrační čerpadlo HydroClean
Masážní čerpadlo
Mazzai ozonátor
2 prémiové vodopády přes polštářek
HydroFlex masáž nohou
Dávkovač vůní

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
vol.
35

vol.
Ne

Ano
Ano
4hp
vol.
vol.
Ne
vol.

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
vol.
50

vol.
vol.
Ano
Ano

3&4hp
vol.
vol.
Ano
vol.

Série
Specifikace:

Gold Platina
Ochrana proti mrazu
Samočistící režím
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový filtr
Programovatelné filtrační cykly
Luxusní LED  a zahradní světla
Celkový počet trysek
10 trysek vzduchové terapie
Sekvenční masáž
HydroVortex tryska
Filtrační čerpadlo HydroClean
Masážní čerpadlo
Mazzai ozonátor
2 prémiové vodopády přes polštářek
HydroFlex masáž nohou
Dávkovač vůní

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
vol.
35

vol.
Ne

Ano
Ano
4hp
vol.
vol.
Ne
vol.

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
vol.
50

vol.
vol.
Ano
Ano

3&4hp
vol.
vol.
Ano
vol.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

VYSOKÁ: 24°C

SAMOČISTÍCÍ 695

Evropa  40,86 WVýkon / m :3

Tato vířivka splňuje nebo i překračuje
standardy energetické efektivity stanovené
Kalifornskou energetickou komisí.

295 Kč

133 Kč

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

VYSOKÁ: 24°C

SAMOČISTÍCÍ 670

Evropa  40,86 WVýkon / m :3

Tato vířivka splňuje nebo i překračuje
standardy energetické efektivity stanovené
Kalifornskou energetickou komisí.

295 Kč

133 Kč
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Lokace: Oakville, KanadaLokace: Yorkville, Kanada

Hydropool Samočistící Hydropool Samočistící

Počet míst: 6-7
Rozměry: 228,6 cm x 228,6 cm x 99,06 cm*
Objem: 1515 L
Hmotnost plné: 1902 kg
 .
* +/- tolerance 0,635 cm

Počet míst: 6-7
Rozměry: 228,6 cm x 228,6cm x 99,06 cm*
Objem: 1608 L
Hmotnost plné: 2009 kg
 .
* +/- tolerance 0,635 cm

Série
Specifikace:

Platina
Ochrana proti mrazu
Samočistící režím
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový filtr
Programovatelné filtrační cykly
Luxusní LED  a zahradní světla
Celkový počet trysek
10 trysek vzduchové terapie
Sekvenční masáž
HydroVortex tryska
Filtrační čerpadlo HydroClean
Masážní čerpadlo
Mazzai ozonátor
2 prémiové vodopády přes polštářek
HydroFlex masáž nohou
Dávkovač vůní

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
vol.
55

vol.
vol.
Ano
Ano

3&4hp
vol.
vol.
Ano
vol.

Série
Specifikace:

Platina
Ochrana proti mrazu
Samočistící režím
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový filtr
Programovatelné filtrační cykly
Luxusní LED  a zahradní světla
Celkový počet trysek
10 trysek vzduchové terapie
Sekvenční masáž
HydroVortex tryska
Filtrační čerpadlo HydroClean
Masážní čerpadlo
Mazzai ozonátor
2 prémiové vodopády přes polštářek
HydroFlex masáž nohou
Dávkovač vůní

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
vol.
55

vol.
vol.
Ano
Ano

3&4hp
vol.
vol.
Ano
vol.

Zobrazen akrylát
Silver Marble.

Zobrazen akrylát
Silver Marble.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

VYSOKÁ: 24°C

SAMOČISTÍCÍ 770

Evropa  42,93 WVýkon / m :3

Tato vířivka splňuje nebo i překračuje
standardy energetické efektivity stanovené
Kalifornskou energetickou komisí.

335 Kč

151 Kč

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

VYSOKÁ: 24°C

SAMOČISTÍCÍ 720

Evropa  42,93 WVýkon / m :3

Tato vířivka splňuje nebo i překračuje
standardy energetické efektivity stanovené
Kalifornskou energetickou komisí.

335 Kč

151 Kč
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Lokace: Foakville, KanadaLokace: Caen, Francie

Hydropool Samočistící Hydropool Samočistící

Počet míst: 6-8
Rozměry: 238,76 cm x 238,76 cm x 99,06 cm*
Objem: 1485 L
Hmotnost plné: 1924 kg
 .
* +/- tolerance 0,635 cm

Počet míst: 6-7
Rozměry: 279,4 cm x 238,76 cm x 99,06 cm*
Objem: 2003 L
Hmotnost plné: 2651 kg
 .
* +/- tolerance 0,635 cmZobrazen akrylát

Silver Marble.
Zobrazen akrylát

Silver Marble.

Série
Specifikace:

Platina
Ochrana proti mrazu
Samočistící režím
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový filtr
Programovatelné filtrační cykly
Luxusní LED  a zahradní světla
Celkový počet trysek
10 trysek vzduchové terapie
Sekvenční masáž
HydroVortex tryska
Filtrační čerpadlo HydroClean
Masážní čerpadlo
Mazzai ozonátor
2 prémiové vodopády přes polštářek
HydroFlex masáž nohou
Dávkovač vůní

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
vol.
60

vol.
vol.
Ano
Ano

3hp & 4hp
vol.
vol.
Ano
vol.

Série
Specifikace:

Titan
Ochrana proti mrazu
Samočistící režím
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový filtr
Programovatelné filtrační cykly
Luxusní LED  a zahradní světla
Celkový počet trysek
10 trysek vzduchové terapie
Sekvenční masáž
HydroVortex tryska
Filtrační čerpadlo HydroClean
Masážní čerpadlo
Mazzai ozonátor
2 prémiové vodopády přes polštářek
HydroFlex masáž nohou
Dávkovač vůní

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
vol.
70

vol.
vol.
Ano
Ano

1 x 3hp & 2 x 4hp
vol.
vol.
Ano
vol.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

VYSOKÁ: 24°C

SAMOČISTÍCÍ 970

Evropa  44,52 WVýkon / m :3

Tato vířivka splňuje nebo i překračuje
standardy energetické efektivity stanovené
Kalifornskou energetickou komisí.

451 Kč

204 Kč

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

VYSOKÁ: 24°C

SAMOČISTÍCÍ 790

Evropa  44,59 WVýkon / m :3

Tato vířivka splňuje nebo i překračuje
standardy energetické efektivity stanovené
Kalifornskou energetickou komisí.

370 Kč

168 Kč
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Alpine Mist Quartz Mist Silver Marble

Sky BlueMidnight Canyon Tuscan Sun

Pure White

Black Opal

Přizpůsobte si svoji samočistící vířivku 
       Hydropool těmito skvělými 
      vylepšeními. 

Hydroterapie

Aromaterapie

1) HydroFlex vzduchová terapie

2) Sekvenční masáž

3) Dávkovač vůní

Tento hydroterapeutický systém je navržen tak, aby vám nabídl 
dokonalou masáž pomocí 10 000 přesně zamířených vyhřívaných
vzduchových bublinek.

Vodní sekvenční masáž poskytuje sedačka s osmi tryskami, které pulzují 
v náhodném pořadí a uživatel si tak může užívat jedinečnou 
hydroterapeutickou masáž, jako nikde jinde.

Naše nejmodernější technologie vám umožní zlepšit náladu nebo zpříjemnit 
pobyt ve vířivce pouhým stiskem tlačítka. Tím dávkovač vstříkne správné 
množství esenciálního aromaterapeutického oleje přímo do vířivky. Tyto oleje 
jsou vám k dispozici v široké škále vůní.

4) I-Command systém

5) EZ Ultra Pure ozónový systém

6) Špičková záruka

Aplikace pro chytré telefony pomocí které můžete ovládat vířivku. Umožní vám 
nastavit úpravu vody, filtraci a teplotu odkudkoliv na světě. Vytváří dokonalý 
zážitek při používání vířivky.

Vířivky Hydropool jsou navrženy tak, aby obstály ve zkoušce času a proto 
mohou být nabízeny s bezkonkurenční zárukou. Pro více informací kontaktujte 
svého prodejce.

Systém je navržený tak, že po smíchání vody s ozónem vznikne vysoce účinný 
oxidant, který pomáhá odstranit nežádoucí nečistoty z vaší vířivky.

Osvětlení

Vychutnejte si větší pohodlí, které poskytují prémiové LED osvětlení 
s možností sekvenčního přepínání barev mezi modrou, zelenou a červenou 
nebo si můžete nastavit jednu ze tří nabízených barev. Zahradní osvětlení 
zahrnuje dvě světla,které osvítí vstup a čtyři světla, které zdobí obvod vířivky.

Přizpůsobte si vaši samočistící vířivku Hydropool pomocí těchto

vynikajících doplňků a příslušenství.
Skořepina
Standardní barvy akrylátu
Vaše samočistící vířivka Hydropool je dostupná v těchto barvách.

Samočistící vířivky Hydropool jsou standardně dodávány s bezúdržbovým kabinetem Everlast 
nebo cedr. Tento vysoce kvalitní kabinet je instalování na masivní dřevěnou 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.

Kabinet
Everlast nebo cedrový kabinet s odnímtelnými panely.

Vyberte si z těchto povrchů...

7) Delux LED a zahradní světla FX

8) Měsíční světla
Díky tomuto vylepšení osvětlení můžete atmosféru ve vaší vířivce posunout 
na vyšší úroveň. Přidáním měsíčního světla získáte osvětlení interiéru vířivky 
i detailů v exteriéru. Vířivka se stane středem vaší zahrady. LED světla 
je možné nastavit na jednu ze tří barev: modrá, zelená nebo červená. 
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Dostupné volitelné balíčky

Uklidňující balíček Northern Falls balíček

Chromaterapeutický balíček

Hydroterapeutický
balíček

Dva prémiové vodopády přes polštářek

Delux LED osvětlení

Kaskádové vodopádyPolární záře

Polární záře

Delux LED osvětlení

Aromaterapie Systém vyhřívané vzduchové terapie

Nastavitelný vodopád pomáhá uvolňovat endorfiny, které působí 
jako přírodní lék proti bolesti a stresu.

Vychutnejte si pohodlí prémiového LED osvětlení Hydropool 
s možností přepínání barev mezi modrou, zelenou a červenou.

Vodopád před polštářek
s Deluxe LED osvětelením

Kaskádový vodopád
/ Polární záře

Kaskádový vodopád tvoří tři 
laminární trysky, které jsou 
podsvíceny sekvenčními LED diodami.

Strategicky umístěné LED 
světla, které poskytují 
podsvícení všech ovládacích 
prvků; nádherné barvy 
měnící se v určité sekvenci
nebo možnost nastavit 
pouze jednu hlavní barvu.

Strategicky umístěné LED světla, které poskytují podsvícení všech 
ovládacích prvků; nádherné barvy měnící se v určité sekvenci nebo 
možnost nastavit pouze jednu hlavní barvu.

Vychutnejte si pohodlí prémiového LED osvětlení Hydropool s možností 
přepínání barev mezi modrou, zelenou a červenou.

Aromaterapie zlepší váš
požitek z masáže a povýší
hydroterapii ve vířivce 
na vyšší úroveň.

10 000 perfektně zamířených vyhřívaných 
bublinek nabízí ideální tlak, který vám 
poskytne dokonalou terapeutickou masáž.





Čas na zábavu.
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Hydropool Serenity

Hydropool Serenity

Hydropool Serenity Hydropool Serenity

Hydropool SerenityHydropool SerenityHydropool Serenity

Specifikace:
Série
Trysky
Počet terapeutických trysek
AquaBlade vodní vodopád

Elektronika
Elektronické ovládání
Ochrana proti mrazu
Čistění čerpadla
Standby režim
Programovatelné filtrační cykly
Elektronicky ovládaná teplota
Měsíční světla

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

41
X2

Model 5900
Specifikace:
Série
Trysky
Počet terapeutických trysek
AquaBlade vodní vodopád

Elektronika
Elektronické ovládání
Ochrana proti mrazu
Čistění čerpadla
Standby režim
Programovatelné filtrační cykly
Elektronicky ovládaná teplota
Měsíční světla

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

32
X2

Model 6600
Specifikace:
Série
Trysky
Počet terapeutických trysek
AquaBlade vodní vodopád

Elektronika
Elektronické ovládání
Ochrana proti mrazu
Čistění čerpadla
Standby režim
Programovatelné filtrační cykly
Elektronicky ovládaná teplota
Měsíční světla

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

41
X2

Model 6800

Specifikace:
Série
Trysky
Počet terapeutických trysek

Elektronika
Elektronické ovládání
Ochrana proti mrazu
Čistění čerpadla
Standby režim
Programovatelné filtrační cykly
Elektronicky ovládaná teplota
Měsíční světla

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

26

Model SE-5L
Specifikace:
Série
Trysky
Počet terapeutických trysek

Elektronika
Elektronické ovládání
Ochrana proti mrazu
Čistění čerpadla
Standby režim
Programovatelné filtrační cykly
Elektronicky ovládaná teplota
Měsíční světla

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

26

Model SE-4L
Specifikace:
Série
Trysky
Počet terapeutických trysek
AquaBlade vodní vodopád

Elektronika
Elektronické ovládání
Ochrana proti mrazu
Čistění čerpadla
Standby režim
Programovatelné filtrační cykly
Elektronicky ovládaná teplota
Měsíční světla

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

31
X2

Model 4300
Specifikace:
Série
Trysky
Počet terapeutických trysek
AquaBlade vodní vodopád

Elektronika
Elektronické ovládání
Ochrana proti mrazu
Čistění čerpadla
Standby režim
Programovatelné filtrační cykly
Elektronicky ovládaná teplota
Měsíční světla

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

34
X2

Model 4500

Vířivky
Hydropool
Serenity
Najděte jednu, která perfektně 
sedí vám i vaší rodině...



Vířivky Serenity 
vybudované od základu. 

Představení nového
izolačního systému
WatherSeal.Naše inovace nikdy nekončí a díky tomu Hydropool může

představit nový design kabinetu a rámu. Nový rám Unibody
a úplně nová skořepina Edgewater jsou umístněny na izolační
podlahu a uzavřeny kabinetem. To vytváří kompletně uzavřený 
systém, který drží teplo uvnitř a chrání vířivku před chladem. 
V létě může být teplo uvolněno a regulováno pomocí plně 
nastavitelné ventilace Eco Heat. 
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Náš inovativní izolační tepelný štít HydroWise 
a vynikající kabinet WeatherSeal v kombinaci 
s termokrytem HydroWise udržuje teplo uvnitř a chrání 
vířivku před chladem. Kombinace těchto technologií 
dělají naši vířivku nejvíce úspornou na světe a udržuje 
teplotu vody 37°C .. jen za pár korun denně.

1) Polymerová 
    izolační podlaha:

2) Unibody rám:

3) Edgewater skořepina:

Drží teplo uvnitř a vše 
ostatní venku.
Izolační podlaha udržuje 
teplo z čerpadel.

NEJSILNĚJŠÍ 
DOSTUPNÝ RÁM

VYTVOŘENA JAKO 
TRUP LODĚ, KTERÁ 
JE KOMPLETNĚ
NEPROPUSTNÁ

Speciálně navržen tak, 
aby udržel hmotnost vody 
zatím, co se mění teplota 
vody v létě i v zimě. 

Polyesterová 
a vinylesterová pryskyřice 
kombinovaná se skelným 
vláknem zvyšuje pevnost.
Nejpevnější skořepina 
ve svém odvětví.

1) Polymerová bariéra:
Poskytuje podporu potrubí 
a hmotnosti vody, minimalizuje
vibrace.

2) HydroWise tepelná

Obalené potrubí a podlaha 
odráží teplo zpět do vířivky. 
Tvoří první tepelnou bariéru.

vrstva:

3) Izolační pěna:
Těsní okraj vířivky a zabraňuje 
před tepelnými ztrátami;
izoluje dno vířivky.

4) Weather kabinet:
Uchovává odpadní teplo 
z čerpadel a ohřívače.
Odráží teplo uvnitř 
kabinetu.
Panely jsou jednoduše
demontovatelné pro přístup
k technologii.

Kombinace izolačních 
materiálů umožňuje našemu 
izolačnímu systému 
WeatherSeal zachytit 
vyzařující teplo z potrubí 
a zařízení, což snižuje
spotřebu energie.



ClearSpring filtrační systém 
Představujeme Serenity

Kompletně nový systém pro vířivky Serenity a je tvořen třístupňovou filtrací, která udržuje čistou vodu. 
První fází je Ultra Flow Grill s bariérou, která zabraňuje nečistotám, aby se dostali zpět do vířivky. 
V druhé fázi skimmer zachycuje větší nečistoty než se dostanou do filtrační kartuše. 
Nová filtrační kartuš Wave má mnohem větší filtrační plochu a přefiltruje mnohem více vody, 
než kdykoliv předtím. Je vyrobena z mikrovlákna s hustým vnitřním jádrem, které zachycuje 
i ty nejmenší částice. 
Základem pro každou vířivku Serenity je čistá a zdravá voda. Jednoduchý systém pro provoz 
a údržbu zajistí, že si můžete v klidu užívat relax ve vaší vířivce.

1) Ultra Flow Grill 2) Vysokoprůtokový 3) Wave filtr 4) Evergreen 
čerpadloskimmerUmožňuje maximální průtok 

vodya rychlé odstranění 
nečistot.
Bariéra zabraňuje nečistotám,
aby se vracely zpět do vířivky.

Není potřeba čištění hladiny 
vody.
První linie obrany.
Zachycuje všechny nečistoty,
které jsou příliš velké pro filtr.

Přefiltruje 330 litrů 
za minutu.
Energeticky úsporné.

Unikátní vlnový design
zvětšuje povrch
a zachycení nečistot
je více efektivní.
Jednoduchý přístup,
skrytý.

Vědecké poznatky
o používání vířivky Serenity.
Zde máte osm důvodů, proč koupit vířivku Serenity.

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.

ZÓNOVÁ TERAPIE:
KAŽDÁ ZÓNA JE SPECIÁLNĚ 
NAVRŽENA PRO MASÁŽ 
URČITÉ ČÁSTI TĚLA:

ZÓNA 1: STŘEDOVÁ ZÓNA
AKTIVACE 
OBRATLOVÝCH SVALŮ

Únava obratlových svalů přispívá
k bolestem hlavy.
Uvolní napětí hřbetních svalů.

ZÓNA 2: HORNÍ ČÁST ZAD
AKTIVACE BEDERNÍCH 
A STEHENNÍCH SVALŮ

Podporuje zlepšení cirkulace krve
ve spodní části těla.
Odlehčuje nohy.

ZÓNA 3: DOLNÍ ČÁST ZAD
AKTIVACE SVALŮ
HORNÍCH ZAD, KRKU 
A RAMEN

Uvolňuje napětí trapézových
a krčních svalů.
Uvolňuje napětí v oblasti 
solar plexus.

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

KAŽDÁ ZÓNA 
MÁ 4 PRVKY, 
KTERÉ MAXIMALIZUJÍ 
VAŠI HYDROTERAPII:

1) TYPY TRYSEK

2) UMÍSTĚNÍ TRYSEK

3) SEZENÍ .. NAVRŽENO
PRO VÁS

4) ČAS STRÁVENÝ 
V SEDAČCE

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.

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

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.

Poslední prvek zónové terapie
je čas strávený¨v každé 
sedačce vířivky.
Změna sedačky v určitém 
intervalu je rozhodující 
pro získání maxima
ze zónové terapie.
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Zónová terapie Hydropool 
je navržena pro individuální 
využití vířivky a pohodovou 
hydroterapii. Každý z nás
je unikátní a máme jiný 
životní styl, což hraje roli
při uvolnění napětí.



Specifikace:
Série
Trysky
Počet terapeutických trysek
Elektronika
Dvourychlostní filtrační čerpadlo
Nerez ohřívač HydroWise
Elektronické ovládání
Ochrana proti mrazu
Čistění čerpadla
Standby režim
Programovatelné filtrační cykly
Elektronicky ovládaná teplota
Měsíční světla

4hp
3kW
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

31

Model 4300

tolerance 0,635 mm tolerance 0,635 mm

Vířivka Hydropool Serenity

Počet míst: 3
Rozměry: 215,9 cm X 157,5 cm X 86,36 cm*
Objem: 925 l
Hmotnost plné: 1 163 kg

Specifikace:
Série
Trysky
Počet terapeutických trysek
Elektronika
Dvourychlostní filtrační čerpadlo
Nerez ohřívač HydroWise
Elektronické ovládání
Ochrana proti mrazu
Čistění čerpadla
Standby režim
Programovatelné filtrační cykly
Elektronicky ovládaná teplota
Měsíční světla

4hp
3kW
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

34

Model 4500

Počet míst: 4
Rozměry: 203,2 cm X 203,2 cm X 91,44 cm*
Objem: 1 176 l
Hmotnost plné: 1 441 kg

48

Vířivka Hydropool Serenity
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Počet míst: 5
Rozměry: 217,17 cm X 217,17 cm X 91,44 cm*
Objem: 1 533 l
Hmotnost plné: 1 837 kg

Počet míst: 6
Rozměry: 203,2 cm X 203,2 cm X 91,44 cm*
Objem: 1 176 l
Hmotnost plné: 1 441 kg

Vířivka Hydropool Serenity Vířivka Hydropool Serenity

Specifikace:
Série
Trysky
Počet terapeutických trysek
Elektronika
Dvourychlostní filtrační čerpadlo

Nerez ohřívač HydroWise
Elektronické ovládání
Ochrana proti mrazu
Čistění čerpadla
Standby režim
Programovatelné filtrační cykly
Elektronicky ovládaná teplota
Měsíční světla

1x3hp
1x4hp

3kW
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

41

Model 5900
Specifikace:
Série
Trysky
Počet terapeutických trysek
Elektronika
Dvourychlostní filtrační čerpadlo
Nerez ohřívač HydroWise
Elektronické ovládání
Ochrana proti mrazu
Čistění čerpadla
Standby režim
Programovatelné filtrační cykly
Elektronicky ovládaná teplota
Měsíční světla

4hp
3kW
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

32

Model 4500

tolerance 0,635 mm tolerance 0,635 mm



tolerance 0,635 mm

Počet míst: 6
Rozměry: 217,17 cm X 217,17 cm X 91,44 cm*
Objem: 1 430 l
Hmotnost plné: 1 727 kg

Specifikace:
Série
Trysky
Počet terapeutických trysek
Elektronika
Dvourychlostní filtrační čerpadlo

Nerez ohřívač HydroWise
Elektronické ovládání
Ochrana proti mrazu
Čistění čerpadla
Standby režim
Programovatelné filtrační cykly
Elektronicky ovládaná teplota
Měsíční světla

1x3hp
1x4hp

3kW
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

41

Model 6800

52

Představujeme
novou speciální
edici vířivek
Serenity.

Každá vířivka Serenity, včetně našich startovacích 
modelů Serenity Special Edition 4L a 5L, nabízí 
vynikající kvalitu a komfort. Cenově dostupné a přitom 
skvěle vybavené vířivky potěší i ty nejnáročnější 
spotřebitele. 

Moderní design a vynikající ergonomie potěší vás 
i vaše hosty a díky vysoké kvalitě si budete užívat 
vířivku mnoho let.



54tolerance 0,635 mm

Specifikace:
Série
Trysky
Počet terapeutických trysek
Elektronika
Dvourychlostní filtrační čerpadlo
Nerez ohřívač HydroWise
Elektronické ovládání
Ochrana proti mrazu
Čistění čerpadla
Standby režim
Programovatelné filtrační cykly
Elektronicky ovládaná teplota
Měsíční světla

4hp
3kW
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

26

Model SE-4L

Specifikace:
Série
Trysky
Počet terapeutických trysek
Elektronika
Dvourychlostní filtrační čerpadlo
Nerez ohřívač HydroWise
Elektronické ovládání
Ochrana proti mrazu
Čistění čerpadla
Standby režim
Programovatelné filtrační cykly
Elektronicky ovládaná teplota
Měsíční světla

4hp
3kW
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

26

Model SE-5L

Počet míst: 4
Rozměry: 211,46 cm X 157,5 cm X 86,36 cm*
Objem: 925 l
Hmotnost plné: 1 163 kg

Počet míst: 5
Rozměry: 201,93 cm X 201,93 cm X 91,44 cm*
Objem: 1 176 l
Hmotnost plné: 1 441 kg

Standardní výbava
ke každé vířivce Hydropool Serenity.
1) Vodopád AquaBlade

2) Měsíční světlo

3) Kabinet WeatherSeal

Přizpůsobte si svoji vířivku Hydropool Serenity
skvělým volitelným vybavením.
4) iCommand systém

5) EZ Ultra PureOzon systém

6) Hydropool PureWater systém

7) Vzduchová terapie HydroFlex

8) Dva univerzální schody

9) Standardní barvy akrylátu

10) Standardní barvy kabinetu

11) 40, 50 nebo 60 A proudový jistič

Aplikace pro chytré telefony pomocí které můžete ovládat vířivku. Umožní vám 
nastavit úpravu vody, filtraci a teplotu odkudkoliv na světě.Vytváří dokonalý zážitek 
při používání vířivky.

Systém je navržený tak, že po smíchání vody s ozónem vznikne vysoce účinný
oxidant, který pomáhá odstranit nežádoucí nečistoty z vaší vířivky.

Tento hydroterapeutický systém je navržen tak, aby vám nabídl dokonalou masáž 
pomocí 10 000 přesně zamířených vyhřívaných vzduchových bublinek.

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

Vířivky Hydropool Serenity jsou dostupné v širokém spektru barev. Prosím berte 
na vědomí, že speciální edice vířivek Serenity model 4L a 5L jsou pouze s akrylátem 
barvy Silver Marble.

Vířivky Hydropool Serenity model 4300, 4500, 5900, 6600 a 6800 mají nový
kabinet a můžete si vybrat ze dvou barev - Designer Harbor Grey a Driftwood. 
Vířivky Serenity model 4L a 5L jsou dostupné s kabinetem Espresso a Driftwood Dura.

Jistič může být nainstalován do panelu. 
Pro modely 4L a 5L je jistič včetně 15A přípojky.

Pro čistou a bezpečnou vodu je důležitý čas. PureWater systém je jeden 
z nejefektivnějších systémů na čištění vody (více na straně 17).

Vodopád generují dvě výsuvně trysky a vytváří nádherné kaskádové ostří vody
po stranách filtrační mřížky. Lze ho také rozsvítit pomocí Měsíčního světla; 
barvy se budou měnit v sekvenci modrá, zelená a červená nebo můžete nastavit 
jednu konkrétní barvu. 

Tento světelný LED systém osvětluje interiér vířivky i detaily 
v exteriéru. Užijte si tohle prémiové LED osvětlení, které mění 
barvy v sekvenci - modrá, zelená, červená nebo si můžete 
nastavit jednu oblíbenou barvu.

Tento nový design kabinetu je další úrovní energetické efektivity
s jednoduše odnímatelnými panely pro přístup do interiéru vířivky.
Dostupné ve dvou barvách. (Není k dispozici pro Serenity 4L a 5L).



Hydropool si stojí za každou svou vířivkou.
Firma Hydropool založena v roce 1980, začala jako jedna z prvních 
vyrábět a prodávat vířivky a swim spa. Ať už jsou to naše produkty, 
profesionální poradenství nebo pozáruční servis náš tým nabízí 
nejen výborné služby ...

ale taky to nejlepší z celého oboru vířivek.

1) FIRMA VYBUDOVANÁ
    NA RODINNÝCH HODNOTÁCH

2) PRODÁVÁME 
    V 60-TI ZEMÍCH SVĚTA

3) JSME SVĚTOVĚ UZNÁVANÍ
    PRO DOKONALOST A INOVACI

6) VOLBA ČÍSLO 1 PROFESIONÁLNÍCH
    SPORTOVNÍCH TÝMŮ Z CELÉHO
    SVĚTA.

5) NAŠÍM CÍLEM ČÍSLO 1
    JE SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA

4) ŠPIČKOVÁ ZÁRUKA

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.

Naše výrobky splňují nebo předčí všechny 
mezinárodní normy. Náš unikátní samočistící
systém s technologií dvojitého tepelného 
štítu nám umožňuje splnit nejpřísnější 
energetické normy nastavené Kalifornií 
a jako první na světě jsme získali titul 
ověřený výrobce vířivek a swim spa.

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.

Vířivky značky Hydropool jsou vyrobeny tak, 
aby vám sloužily řadu let, proto můžeme 
nabídnout jedny z nejdelších záruk v oboru.
Pro konkrétní informace k jednotlivým
řadám nebo produktům kontaktujte svého 
prodejce.

Firma, kterou můžete věřit. Stojíme si
za každou vyrobenou vířivkou a swim spa
od roku 1980. Jsme společnost s 40-letou
tradicí služby zákazníkovi. Spokojenost 
našich zákazníků dosáhla takového stupně,
že jejich doporučení nám vytvářejí 
neuvěřitelných 25% z celkové produkce
každý rok.

Toronto Maple Leafs
a New York Rangers z NHL.
Toronto Raptors
a New York Kniks z NBA.

Včetně týmů, jako jsou:

Věděli jste, že ...
Hydropool se snaží minimalizovat a neutralizovat
emise oxidu uhličitého z výrobních procesů. Naše
výroba neustále snižuje velikost uhlíkové stopy.
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Po celém světě již více jak 40 let.
Vytváříme čas na to, na čem nejvíce záleží
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Lokace: Marseille, Francie
Dodavatel: Clair Azur

Lokace: Toronto, Kanada
Dodavatel: BonaVista LeisureScapes

Lokace: Tahiti
Dodavatel: Aqua Design Piscine et Sap

Lokace: Antibes
Dodavatel: Clair Azur

Lokace: New York
Dodavatel: Designer Pools

Lokace: Budapešť, Maďarsko
Dodavatel: Hydropool Hungary

Lokace: Toronto, Kanada
Dodavatel: BonaVista LeisureScapes

Lokace: Mississauga., Kanada
Dodavatel: Hydropool Mississauga

Lokace: ., Kanada
Dodavatel: Hydropool Mississauga

Lokace: Bern, Švýcarsko
Dodavatel: Top Hydropool



Hydropool
Samočistící vířivky
Vytváříme čas na to, na čem nejvíce záleží .. na Vás.
Hydropool spas, s.r.o.
Mezihoří 587
760 01 Zlín
+420 577 144 190
+420 775 917 977
prodej@canadiana.cz
www.virivky.com
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