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Síla vody
Život je nyní hektičtější, než kdy byl. Rodiny se snaží najít 

rovnováhu mezi svými sny a povinnostmi každodenního života. 

To vše je součástí cesty k dobře prožitému životu.  

MOŽNÁ JE TO I DŮVOD, PROČ NÁS VODA TOLIK PŘITAHUJE. 
70% světové populace žije do 100 km od vody.

Vyhledáváme ji na dovolené a letních pobytech.

Voda mění naše životy.

Je na ní něco magického, dokonce až přitažlivého.

Když je život těžší, může rozveselit, ale také pomůže uklidnit 

i ty nejvíce bolavé kosti. Cítíme pocit svobody, když je kolem nás, 

ale taky má sílu spojit celou rodinu. V nejhorších dnech, 

můžete doslova slyšet, jak nás voda volá.

V Hydropoolu chápeme sílu vody a roli, kterou

může hrát v našem životě. Proto jsme si dali

za cíl umocnit magickou sílu vody pomocí

inovací, kreativity a vizí do všech našich vířivek 

a swim spa.

VÍŘIVKY HYDROPOOL. VODA VÁS VOLÁ.



VODA VOLÁ

Naše historie s vodou
Před 40-ti lety měli otec a syn vizi, jak síla vody může hrát velkou roli 

v každodenním životě celé rodiny. Vzhledem ke svému silnému zázemí 

v realizacích plaveckých bazénů se rozhodli rozšířit 

své portfolio o vířivky a swim spa. 

Začali v roce 1978 jako maloobchodníci s firmou California Spa, 

Sauna and Fitness. Byli prvními prodejci vířivek ve východní Kanadě. 
Právě tam Fred a Dale rozvíjeli svoji lásku k maloobchodní 

stránce podnikání.

Uvědomili si potencionál vířivek a v roce 1980 založili 

společnost Hydropool. Hydropool se rychle stal jedním z největších 
výrobců vířivek v Severní Americe. V roce 1995 Hydropool uviděl 
velký potencionál ve Swim Spa a začal s výrobou AquaTrainerů. 

Hydropool se rozšířil do celého světa a získal přes 400 nezávislých 
maloobchodníků v 60-ti zemích.

Hydropool nedávno postavil novou fabriku na výrobu swim spa 

o rozloze 20 117 m2 a nový distribuční sklad o rozloze 30 785 m2,

které umožní společnosti dále expandovat a vyhovět 

všem potřebám zákazníků. Každý z našich prodejců

je odborně vyškolen, aby vám pomohl se správným výběrem

ideální vířivky nebo swim spa podle vašich potřeb s ohledem

na váš rozpočet a životní styl.

Hydropool vířivky a swim spa vyrábí v Mississaugo Ontario 

v Kanadě zkušení inženýři a designéři, což zajišťuje, že i nadále 

překračujeme očekávání našich zákazníků. Úspěch společnosti Hydropool

závisí na spokojenosti zákazníka.



V čem se Hydropool
liší?

ZAČNĚTE SPRÁVNĚ SVŮJ DEN

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.

ZBAVTE SE STRESU A RELAXUJTE

Když se uvolníte, můžete si život lépe vychutnat. Bude pro vás 

snazší hovořit, sdílet důvěrnosti, bavit 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.

ÚLEVA PRO UNAVENÉ A BOLAVÉ SVALY

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.

LEPŠÍ SPÁNEK

Teplo pomáhá zlepšení krevního tlaku, uvolnit

napětí a rychlejší odbourání kyseliny mléčné.

To má za následek dokonalé uvolnění a večer

bude lépe spát.

„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



Stvořen pro pohodlí
Jednou se ponoříte do vody ve vířivce Hydropool a rychle 

pocítíte, že vše bylo navrženo pro vaše pohodlí. Vynikající 

ergonomie znamená, že všechny sedačky byly navrženy 

pro plnou podporu těla a vaše pohodlí.

Naše unikátní víceúrovňové sezení směřuje dolů 

do extra velkého prostoru na nohy, díky tomu uvidíte, jak 

je jednoduché se natáhnout, relaxovat a užívat si. Hluboká 

sedadla, vyšší ochlazovací sedačky, komfortní lavička a 

lehátko ve tvaru těla, dá každému možnost 

si zvolit ideální sezení.

Pohodlné polštářky jemně podporují vaši hlavu a krk, 
zatím co sedačka s širokou bederní opěrkou kolébá vaše 

tělo. Vše doplňuje pohodlně umístěný kbelík 

na led pro tu správnou příležitost.

Naše ergonomicky navržené lehátko 

a zabudovaný kbelík na led s víčkem. 

Naše víceúrovňové sezení je ergonomicky navrženo 

se zapuštěnými tryskami a velkým prostorem pro nohy.



Naše nejmodernější zařízení včetně

patentovaných technoologií: samočistící

systém, HydroWise systém, IA Pump Base

a aromaterapie.

Vše je zabudované do samonosné 

konstrukce s bezúdržbovým kabinetem a 

10-tiletou zárukou na konstrukci.

Každá vířivka Hydropool je dodávána 

s optimalizovaným hydrosystémem 

a bezpečnostními schodami uvnitř vířivky.

Nejmodernější
designdesign
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.



VĚDECKÉ
POZNATKY



Pojďme se podívat
na vědecké poznatky
o ponoření do vody

Podobně jako u ledovce, pod hladinou je toho mnohem 
více. Vědecké poznatky pomohli s vývojem a podporou 
naší zónové terapie, která je navržena tak, aby vám poskytla 
mapu využití vaší vířivky. Díky tomu můžete využívat všechny 
benefity zónové terapie.

Každý člověk je jiný a jinak reaguje na hydroterapii,

proto jsme vytvořili jednoduchý soupis čtyř klíčových

prvků které tvoří každou zónu, takže můžete maximálně 

využít svůj čas strávený ve vířivce.

Klíčové prvky

Zde jsou čtyři klíčové prvky, které tvoří každou zónu.

Typy trysek Nahrazení trysek
Typ trysek je pro správnou masáž zásadní. Naše trysky

třídy P jsou navrženy pro hloubkovou masáž a trysky

třídy L jsou navrženy pro jemnou masáž.

Sezení navrženo pro vás
Naše speciálně navržené sezení bylo postaveno

pro přirozenou podporu těla, aby poskytovalo maximální 
pohodlí a funkčnost. Ergonomický tvar podpírá celou kostru, 
takže svaly nemusí být aktivní, což pomáhá uvolnit napětí 
svalů a kloubů. Vaše tělo může relaxovat.

Naše hydroterapeutické trysky jsou speciálně navrženy pro každou

zónu, aby bylo dosaženo výhod hydroterapie. Pro každou svalovou

partii je navržen jiný vzor trysek. 

Doba v sedačce
Poslední část zónové terapie závisí na vás. Čas strávený v každé 
sedačce může optimalizovat vaši léčbu. Správné načasovaní a střídaní 
sedaček je rozhodující pro správné provedení zónové terapie.

Jak funguje zónová terapie?
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.

ZÓNA 1
STŘED TĚLA

ZÓNA 3
HORNÍ ČÁST TĚLA

ZÓNA 2
CELÉ TĚLO

ZÓNA 4
REFLEXOLOGIE

Únava obratlových (páteřních) 

svalů přispívá k bolestem 

hlavy. Zónová terapie je 

navržena pro uvolnění

napětí ve vašich hřbetních 

             svalů což může

způsobit úlevu okolo vašich 

obratlů. 

Aktivace 
obratlových svalů

Aktivace svalů horních 
zad, krku a ramen

Aktivace svalů
klenby chodidlaAktivace bederní 

a stehenních svalů

Tato zóna odstraňuje napětí 

trapézových a krčních svalů. 

Uvolňuje napětí v oblasti 

solar plexus.

Tato zóna podporuje 

zlepšení cirkulace krve 

ve spodní části zad 

a odlehčuje nohy.

Chodidla hrají velkou roli

vašeho celkového fyzického

zdraví a jsou velmi zatěžována

během většiny sportů. 

Tato zóna je navržena

k hloubkové masáži malých žilních

oblastí v klenbě chodidla.

ZÓNA 1

Střed těla

Zóny
ve vířivce:

ZÓNA 4

Reflexologie

ZÓNA 3

Horní část těla

ZÓNA 2

Celé tělo

Ponorná
terapie:

TERAPIE BARVAMI

TERAPIE BARVAMI

HYDROVORTEX

VZDUCHOVÁ TERAPIE



Naše nastavitelné
wellness programy
Jeden z největších přínosů života u vody je hydroterapie.

Hydropool se věnuje inovacím v této oblasti 40 let a vyvinul

nastavitelné wellness programy, které pomáhají zákazníkům

se vším co je trápí. Náš ovládací panel umožňuje jednoduché

nastavení požadovaného programu pouhým stiskem tlačítka. 

1) BOLEST NOHOU 2) DIETA 3) BOLEST HLAVY 4) STRES

5) BOLEST ZAD 6) ZOTAVENÍ PO SPORTU 7) NESPAVOST 8) PROBUZENÍ
CELÉHO TĚLA

Léčebný program Léčebný program Léčebný program Léčebný program

Léčebný program Léčebný program Léčebný program
Léčebný program

Postavte se opět na nohy
s naším 25-minutovým
programem, který využívá
3 zóny zaměřující se
na základní svaly nohou
a zklidnění kloubů.

Doporučujeme přidat volitelnou 
vzduchovou terapii 
a aromaterapii s vůněmi 
jako jsou bergamot a citrónová
tráva nebo mandarinka a grep.

Doplňte zdravý výživový
plán našim 30-minutovým
programem, který využívá
3 zaměřené zóny.

Doporučujeme naši 
aromaterapii s vůněmi 
jako jsou mandarinka a grep.

Nenechejte bolest hlavy, aby 
vás zpomalila. Náš 20-minutový 
program používá 3 zóny, které 
jsou zaměřeny na krční 
a ramenní svaly. Masáž těchto 
partií hraje hlavní roli 
při odstranění bolesti hlavy.

Doporučujeme přidat volitelnou 
vzduchovou terapii 
a aromaterapii s vůněmi 
jako jsou ylang ylang 
a mandarinka.

Život je stále více hektičtější
a to může být velmi stresující. 
Náš 25-minutový program 
využívá 3 zóny, které 
se zaměřují na odstranění 
stresu.

Doporučujeme přidat
aromaterapii s vůněmi 
jako jsou bergamot
a citronóvá tráva nebo
ylang ylang.

Získejte pevný postoj s naším
25-minutovým programem,
který se zaměřuje na uvolnění
napětí horních i dolních
zádových svalů.

Doporučujeme přidat
aromaterapii s vůněmi 
jako jsou zázvor nebo
máta a eukalyptus.

Bylo prokázáno, že rychlé
zotavení po tréninku zvyšuje
výkon.
Náš 35-minuitový program
využívá 3 zóny.

Dobrý spánek je velmi důležitý
pro zdravý a produktivní život.
Náš 20-minutový program
využívá 3 zóny pro uvolnění
svalů a utišení mysli.

Doporučujeme přidat
aromaterapii s vůněmi 
jako jsou heřmánek nebo
bergamot a citrónová tráva.

Probuzení všech vašich
smyslů má na starost náš
10-minutový program, který
využívá 2 zóny.

Doporučujeme přidat volitelnou 
vzduchovou terapii 
a aromaterapii s vůněmi 
jako jsou máta a eukaplytus
nebo zázvor.

Doporučujeme přidat volitelnou 
vzduchovou terapii 
a aromaterapii s vůněmi 
jako jsou zázvor nebo
ylang ylang.



Naše exkluzivní
samočistící
technologie
Víme, že největší výzvou pro naše zákazníky je čas, který musí 
investovat do údržby. Patentovaná samočistící technologie 
umožňuje Hydropoolu vyrábět vířivky, které mají nejjednodušší 

údržbu na světě. Samočistící systém vyčistí 100% objemu vody 

každých 15 minut, to je neuvěřitelných 8-krát za 2 hodiny!

Aby bylo jasno, nejedná se o  jednoduché vakuové sání 

pro vaši vířivku. Jde o inovaci celého systému.

1. HydroClean filtrační trysky
OPTIMALIZOVANÁ HLADINOVÁ
FILTRACE

4. Tlaková mikrofiltrace
VYČISTÍ 100% VODY KAŽDÝCH
15 MINUT

2. Vysokoprůtokový filtr a pre-filtr
CELKOVÉ ČIŠTĚNÍ POVRCHU

Návrh našeho sezení a strategicky umístěné trysky vytvářejí souvislý

proud vody, který tlačí všechny plovoucí nečistoty k vysoko-

průtokovému skimmeru. Zvyšuje efektivitu samočistícího systému.

Naše speciálně navržené sedačky napomáhají dobré funkci 

vysokoprůtokového skimmeru a pre-filtru k odstranění plovoucích

nečistot a olejů. Taky brání větším nečistotám, aby ucpaly čerpadlo 

nebo ohřívač, což zlepšuje filtraci a pohyb nečistot do pre-filtru 

a zároveň prodlužuje mikrofiltrační čistící cykly.

3. Dnové sání HydroClean
HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ DNA

HydroClean filtr dělá čištění jednodušší, prodlužuje filtrační cykly,

je snadno přístupný a přitom skrytý pro uživatele vířivky.

Plus neuniká žádný zápach při používání vířivky.

5. Indikátor samočištění
VŽDY V PRÁCI

Není potřeba vysávat vířivku a produkty na úpravu vody 

jsou efektivněji distribuovány. Odstraňuje těžké nečistoty 

(např. písek nebo kamínky).

Bezstarostná indikace samočištění a systému Eco výměny tepla.

Zajišťuje vaší rodině ochranu a bezpečnost.

Vyvinuli jsme rychlo-vypouštěcí systém, díky kterému 

je vypouštění vaší vířivky jednoduché a bezproblémové.

Nepotřebujete žádnou odsávací pumpu, všechnu práci vykoná 

čerpadlo vířivky, které odčerpá vodu do jakékoliv vzdálenosti 

a úrovně. Odstraní to problémy spojené s údržbou vířivky.

Můžete získat systém péče o vodu Watercare, 
díky kterému je údržba ještě pohodlnější 
a bezstarostnější:

Hydropool PureWater Systém Automatický dávkovač chemie



Díky čemu jsme to dokázali:

Voda prochází skrz patentované mikro buňky.

Promíchá vodu s ozónem (přírodní oxidant).

Je to jednoduché, ale vysoce účinné řešení,

které snižuje použití chemie o 50%.

Ozónem čištěná voda prochází UV komorou,

kde je vystavena vysoké dávce UVC světla.

Tím je čištění ještě efektivnější.

Tato kombinace pokročilého čištění použitím UV a ozónu

vytváří aktivní kyslík pro PureWater systém, který odstraňuje

vápník a biofilm uvnitř potrubí. 

Tohle vše snižuje potřebu použití šoku (chemie). Systém PureWater

odstraní 99% všech nečistot. Náš PureWater systém je aktivní,

když voda cirkuluje a rychlá diagnostika zobrazí, zda vše funguje

v pořádku. Díky tomu víte, že máte počkat, než HydroClear PureWater

Systém dokončí svoji práci. 

1) ČIŠTĚNÍ MIKROBUŇKAMI OZÓNU

2) VYSTAVENÍ UV SVĚTLU

Náš PureWater
systém
Sílu vody nebereme na lehkou váhu. Je to vzácná 

komodita, proto jsme se vydali vlastní cestou a vyvinuli 

jsme nejefektivnější čistící systém na světě. Kombinací 

systému PureWater a našeho samočistícího systému 

získáte automatický systém pro údržbu vaší vody. 

PureWater Systém je nejefektivnější čistící systém 

na světě. Kombinace samočistící technologie s UV 

a ozónu eliminuje 99% všech nečistot.



Neporovnatelná
energetická účinnost
Jedna z nejčastějších otázek se týká ceny energie vynaložené na udržení 

ideální teploty vody ve vířivce (okolo 37°C).

Díky našemu inovativnímu tepelnému štítu HydroWise spolu s 4-palcovým 

termokrytem jsme zvládli udržet teplo uvnitř a zároveň chránit

před venkovním chladem. Z kombinace těchto faktů vyplívá, že naše vířivky

jsou navrženy jako nejúspornější na světě a můžete si užívat horkou vodu

jen za pár korun denně.

Jak jsme toho dosáhli?
ENERGETICKY ÚSPORNÁ FILTRACE
Vaše vířivka Hydropool přefiltruje 100% vody za pouhých 15 minut.

To znamená, že přefiltruje stejné množství vody za méně času než jiné vířivky. 
Nejúspornější filtrační systém na světě.

Naše úsporné čerpadla Evergreen jsou navrženy jako vysokoprůtokové s nízkým 
odběrem elektrické energie. To znamená, že filtrační čerpadla Hydropool jsou o 26%

úspornější než konkurence. 

TERMOKRYT HYDROWISE

IZOLAČNÍ TEPELNÁ FÓLIE

TECHNOLOGIE VÝMĚNY TEPLA

Vytvořen pro Kanadské zimy a inspirováno technologií NASA. Vyztužený bezpečnostní termokryt

s izolačním krytím ohybu udržuje teplo uvnitř a chlad venku.

Technologii trojitého tepleného štítu (potrubí, kabinet, podlaha) tvoří reflektivní fólie, která odráží

teplo zpět do vířivky a černá venkovní vrstva fólie pomáhá absorbovat teplo. 

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.

Všechny technologie byly navrženy, aby překonávaly standardy Kalifornského 

regulačního úřadu, který má tvrdší standardy než kdekoliv na světě. Všechny 

produkty Hydropoolu jsou certifikovány TUV a CE. Doslova nastavujeme 

standardy. Hydropool je hodnocen jako jedna nejúspornějších vířivek na světě 

a jedna z prvních, která byla schválena podle přísných směrnic státu Kalifornie. 



NIC NENÍ 
MĚKČÍ

NEBO TVRDŠÍ
NEŽ VODA

TO JE NÁŠ
PODPIS



Na první pohled...
Kolekce
samočistících
vířivek

Kdyby ještě uměla uklízet dům!

Kolekce samočistících vířivek Hydropool je vyvrcholením 40-ti let

inovací. Řada exkluzivních funkcí, jako jsou unikátní hydroterapeutická 

masáž a wellness programy, samočistící systém a peníze šetřící energetická 

efektivita, umocní jedinečný zážitek z užívání vířivky. S devíti modely na výběr 

a bohatým výběrem doplňkových vylepšení najdete vířivku, která sedí vašemu 

stylu a pasuje do vašeho prostoru.

GOLD SÉRIE:
30" HLUBOKÝ MODEL:
SEZENÍ: 3 osoby
POČET TRYSEK: 30

37" HLUBOKÝ MODEL:
SEZENÍ: 3 osoby
POČET TRYSEK: 30

37" HLUBOKÝ MODEL:
SEZENÍ: 4 osoby

GOLD SÉRIE:
POČET TRYSEK: 30

PLATINOVÁ SÉRIE:
POČET TRYSEK: 40

37" HLUBOKÝ MODEL:
SEZENÍ: 4-5 osob

GOLD SÉRIE:
POČET TRYSEK: 30

PLATINOVÁ SÉRIE:
POČET TRYSEK: 40

39" HLUBOKÝ MODEL:
SEZENÍ: 5-6 osob

GOLD SÉRIE:
POČET TRYSEK: 35

PLATINOVÁ SÉRIE:
POČET TRYSEK: 50

39" HLUBOKÝ MODEL:
SEZENÍ: 5-6 osob

GOLD SÉRIE:
POČET TRYSEK: 35

PLATINOVÁ SÉRIE:
POČET TRYSEK: 50

39" HLUBOKÝ MODEL:
SEZENÍ: 6-7 osob

PLATINOVÁ SÉRIE:
POČET TRYSEK: 55

39" HLUBOKÝ MODEL:
SEZENÍ: 6-7 osob

PLATINOVÁ SÉRIE:
POČET TRYSEK: 55

39" HLUBOKÝ MODEL:
SEZENÍ: 8-10 osob

PLATINOVÁ SÉRIE:
POČET TRYSEK: 70

39" HLUBOKÝ MODEL:
SEZENÍ: 6-8 osob

PLATINOVÁ SÉRIE:
POČET TRYSEK: 60



 
     

               
               

               
            
               
            
           
                                                                      
  

           
          

 
  

Specifikace:

Série Gold

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

vol.

30

N/A

Ano

Ano

4HP

3KW

vol.

Ano

Ochrana proti mrazu

Samočistící režim

HydroClean dnové sání

HydroClean tlakový filtr

Programovatelné filtrační cykly

Luxusní LED a zahradní světla

Celkový počet trysek

Sekvenční masáž

HydroVortex tryska

Filtrační čerpadlo HydroClean

Masážní čerpadlo

Nerez ohřívač

Mazzai ozonátor

HydroFlex masáž nohou

30" HLUBOKÝ MODEL
SEZENÍ: 3 osoby
ROZMĚRY: 215,9 x 165,1 x 76,2 cm*
OBJEM: 753 L
HMOTNOST PLNÉ: 1017 kg

37" HLUBOKÝ MODEL
SEZENÍ: 3 osoby
ROZMĚRY: 215,9 x 165,1 x 93,98 cm*
OBJEM: 825 L
HMOTNOST PLNÉ: 1108 kg

* +/- tolerance 0,635 cm

Zobrazen model 395 Gold, barva Silver Marble.

SAMOČISTÍCÍ MODEL 395
Tato vířivka splňuje nebo i překračuje
standardy energetické efektivity stanovené
Kalifornskou energetickou komisí.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

VYSOKÁ: 24°C

293 Kč

132 Kč

Evropa Výkon / 379 L: 33,67 W 

Maximální styl a funkce. Nízkoprofilová samočistící vířivka 395 

s prostorem pro tři dospělé umožňuje jednoduchý vstup do vířivky. 

Tato kompaktní vířivka perfektně pasuje do rohu útulné terasy. 

Se sedačkami, které nabízejí unikátní uspořádání trysek, dosáhnete 

uvolnění unavených svalů, stresu a celkového napětí. Podsvícený 

prostor pro nohy pomocí barevných LED zvyšuje 

váš hydroterapeutických zážitek.

SAMOČISTÍCÍ VÍŘIVKA

SAMOČISTÍCÍ VÍŘIVKA

Ochrana proti mrazu

Samočistící režim

HydroClean dnové sání

HydroClean tlakový filtr

Programovatelné filtrační cykly

Luxusní LED a zahradní světla

Celkový počet trysek

Sekvenční masáž

HydroVortex tryska

Filtrační čerpadlo HydroClean

Masážní čerpadlo

Nerez ohřívač

Mazzai ozonátor

HydroFlex masáž nohou

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

vol.

30

N/A

Ano

Ano

4HP

3KW

vol.

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

vol.

40

vol.

Ano

Ano

3 a 4HP

3KW

vol.

Ano

Specifikace:

Série Gold Platina

37" HLUBOKÝ 
MODEL

* +/- tolerance 0,635 cm

Zobrazen model 495 Platina,
barva Silver Marble.

SEZENÍ: 
4 osoby
ROZMĚRY: 
200,66 x 190,5 x 93,98 cm*
OBJEM: 
1055 L
HMOTNOST PLNÉ: 
1352 kg

SAMOČISTÍCÍ MODEL 495
Tato vířivka splňuje nebo i překračuje
standardy energetické efektivity stanovené
Kalifornskou energetickou komisí.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

VYSOKÁ: 24°C

308 Kč

139 Kč

Evropa Výkon / 379 L: 39,56 W 

Absolutně nejlepší zážitek v malém 4-místném balení. Samočistící 

vířivka 495 je nejlepší v energetické úspornosti a kombinuje naše wellness

programy a vědecké poznatky o účincích vody na lidské tělo. Bez pochyby

je to jedna z nejlepších hydroterapeutických vířivek. 



SAMOČISTÍCÍ VÍŘIVKA

SAMOČISTÍCÍ VÍŘIVKA

37" HLUBOKÝ 
MODEL

* +/- tolerance 0,635 cm

Zobrazen model 570 Platina,
barva Silver Marble.

SEZENÍ: 
4-5 osob
ROZMĚRY: 
203,2 x 203,2 x 93,98 cm*
OBJEM: 
1119 L
HMOTNOST PLNÉ: 
1426 kg

39" HLUBOKÝ 
MODEL

* +/- tolerance 0,635 cm

Zobrazen model 670 Platina,
barva Silver Marble.

SEZENÍ: 
5-6 osob
ROZMĚRY: 
213,36 x 213,36 x 99,06 cm*
OBJEM: 
1161 L
HMOTNOST PLNÉ: 
1521 kg

 
  

Ochrana proti mrazu

Samočistící režim

HydroClean dnové sání

HydroClean tlakový filtr

Programovatelné filtrační cykly

Luxusní LED a zahradní světla

Celkový počet trysek

Sekvenční masáž

HydroVortex tryska

Filtrační čerpadlo HydroClean

Masážní čerpadlo

Nerez ohřívač

Mazzai ozonátor

HydroFlex masáž nohou

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

vol.

30

N/A

Ano

Ano

4HP

3KW

vol.

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

vol.

40

vol.

Ano

Ano

3 a 4HP

3KW

vol.

Ano

Specifikace:

Série Gold Platina

 
  

Ochrana proti mrazu

Samočistící režim

HydroClean dnové sání

HydroClean tlakový filtr

Programovatelné filtrační cykly

Luxusní LED a zahradní světla

Celkový počet trysek

Sekvenční masáž

HydroVortex tryska

Filtrační čerpadlo HydroClean

Masážní čerpadlo

Nerez ohřívač

Mazzai ozonátor

HydroFlex masáž nohou

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

vol.

35

N/A

Ano

Ano

4HP

3KW

vol.

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

vol.

50

vol.

Ano

Ano

3 a 4HP

3KW

vol.

Ano

Specifikace:

Série Gold Platina

SAMOČISTÍCÍ MODEL 570
Tato vířivka splňuje nebo i překračuje
standardy energetické efektivity stanovené
Kalifornskou energetickou komisí.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

VYSOKÁ: 24°C

309 Kč

139 Kč

Evropa Výkon / 379 L: 39,56 W 

SAMOČISTÍCÍ MODEL 670
Tato vířivka splňuje nebo i překračuje
standardy energetické efektivity stanovené
Kalifornskou energetickou komisí.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

VYSOKÁ: 24°C

326 Kč

147 Kč

Evropa Výkon / 379 L: 40,86 W 

Luxusní design a bezkonkurenční výkon. Vířivka 670 nabízí funkce jako 

jsou: izolační technologie tepelného štítu, samočistící filtrace pro čistou 

bezpečnou vodu, zónová terapie s wellness programy a mnohem víc.

Naše 6-místná vířivka s moderním designem obsahuje inovativní funkce, 

jako je například program HydroTher. Perfektně se hodí pro ty, kteří hledají 

nejlepší hydroterapeutickou technologii.

Samočistící vířivka 570 zahrnuje lehátko a 4 plnohodnotné 

sedačky s jednoduchým přístupem pomocí interiérových schodů 

s protiskluzovým povrchem. Naše nejprodávanější vířivka se perfektně 

hodí pro ty, kteří se rádi baví. Prostorný interiér a víceúrovňové sezení 

je ideální pro vás a vaše přátele. V této luxusní vířivce se budete cítit 

královsky a bude vynikající součástí vašeho království. 

Naše exkluzivně navržené zónové trysky poskytují vyváženou masáž 

a omlazující zážitek.



SAMOČISTÍCÍ VÍŘIVKA

SAMOČISTÍCÍ VÍŘIVKA

SAMOČISTÍCÍ MODEL 720
Tato vířivka splňuje nebo i překračuje
standardy energetické efektivity stanovené
Kalifornskou energetickou komisí.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

VYSOKÁ: 24°C

370 Kč

167 Kč

Evropa Výkon / 379 L: 42,93 W 

SAMOČISTÍCÍ MODEL 695
Tato vířivka splňuje nebo i překračuje
standardy energetické efektivity stanovené
Kalifornskou energetickou komisí.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

VYSOKÁ: 24°C

326 Kč

147 Kč

Evropa Výkon / 379 L: 40,86 W 

 
  

Ochrana proti mrazu

Samočistící režim

HydroClean dnové sání

HydroClean tlakový filtr

Programovatelné filtrační cykly

Luxusní LED a zahradní světla

Celkový počet trysek

Sekvenční masáž

HydroVortex tryska

Filtrační čerpadlo HydroClean

Masážní čerpadlo

Nerez ohřívač

Mazzai ozonátor

HydroFlex masáž nohou

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

vol.

35

N/A

Ano

Ano

4HP

3KW

vol.

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

vol.

50

vol.

Ano

Ano

3 a 4HP

3KW

vol.

Ano

Specifikace:

Série Gold Platina

 
  

Ochrana proti mrazu

Samočistící režim

HydroClean dnové sání

HydroClean tlakový filtr

Programovatelné filtrační cykly

Luxusní LED a zahradní světla

Celkový počet trysek

Sekvenční masáž

HydroVortex tryska

Filtrační čerpadlo HydroClean

Masážní čerpadlo

Nerez ohřívač

Mazzai ozonátor

HydroFlex masáž nohou

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

vol.

55

vol.

Ano

Ano

3 a 4HP

3KW

vol.

Ano

Specifikace:

Série Platina

Vrchol pokročilé relaxace, to je moderní samočistící vířivka 695

vybavená barevným LED osvětlení a lehátkem ve tvaru S, které

vám umožní vychutnat si tu atmosféru relaxace. Bezbariérové sedačky

pro 6 lidí poskytují dostatek prostoru pro úplné uvolnění. Tato vířivka

vám nabídne kompletní hydroterapeutický zážitek. 

SEZENÍ: 
5-6 osob
ROZMĚRY:
213,36 x 213,36 x 99,06 cm*
OBJEM:
1365 L
HMOTNOST PLNÉ:
1733 kg

Zobrazen model 695 Platina,
barva Silver Marble.

SEZENÍ: 
6-7 osob
ROZMĚRY:
228,6 x 228,6 x 99,06 cm*
OBJEM:
1515 L
HMOTNOST PLNÉ:
1902 kg

Zobrazen model 720 Platina,
barva Silver Marble.

39" HLUBOKÝ 
MODEL

* +/- tolerance 0,635 cm

39" HLUBOKÝ 
MODEL

* +/- tolerance 0,635 cm

Samočístící vířivka 720 nabízí pohodlné sedačky pro 7-8 osob 

s dostatečným prostorem pro všechny, aby si mohli užít 

nejmodernější trysky, dvě hydroterapeutická čerpadla a čtyři zóny 

s patentovanými wellness programy a ovládáním HydroTher.

Perfektní relaxace nejvyšší kvality.



SAMOČISTÍCÍ VÍŘIVKA

SAMOČISTÍCÍ VÍŘIVKA

SAMOČISTÍCÍ MODEL 790
Tato vířivka splňuje nebo i překračuje
standardy energetické efektivity stanovené
Kalifornskou energetickou komisí.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

VYSOKÁ: 24°C

410 Kč

185 Kč

Evropa Výkon / 379 L: 44,52 W 

SAMOČISTÍCÍ MODEL 770
Tato vířivka splňuje nebo i překračuje
standardy energetické efektivity stanovené
Kalifornskou energetickou komisí.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

VYSOKÁ: 24°C

370 Kč

176 Kč

Evropa Výkon / 379 L: 42,93 W 

 
  

Ochrana proti mrazu

Samočistící režim

HydroClean dnové sání

HydroClean tlakový filtr

Programovatelné filtrační cykly

Luxusní LED a zahradní světla

Celkový počet trysek

Sekvenční masáž

HydroVortex tryska

Filtrační čerpadlo HydroClean

Masážní čerpadlo

Nerez ohřívač

Mazzai ozonátor

HydroFlex masáž nohou

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

vol.

55

vol.

Ano

Ano

3 a 4HP

3KW

vol.

Ano

Specifikace:

Série Platina

 
  

Ochrana proti mrazu

Samočistící režim

HydroClean dnové sání

HydroClean tlakový filtr

Programovatelné filtrační cykly

Luxusní LED a zahradní světla

Celkový počet trysek

Sekvenční masáž

HydroVortex tryska

Filtrační čerpadlo HydroClean

Masážní čerpadlo

Nerez ohřívač

Mazzai ozonátor

HydroFlex masáž nohou

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

vol.

60

vol.

Ano

Ano

3 a 4HP

3KW

vol.

Ano

Specifikace:

Série Platina

HydroTher program, uspořádání trysek pro wellness zóny a pohodlné 

lehátko potvrzují, že tato vířivka je nejlepší volba. Užijete si vynikající 

zážitek ze čtyř masážních zón, od jemné masáže po hloubkové uvolnění 

svalovývh partií. Pouze stisknete tlačítko a necháte se masírovat 

až do konce. Jediná automatizovaná hydroterapie v našem oboru.

Samočistící vířivka 770 má ze všech modelů to nejlepší, 

včetně bohatého  prostoru pro sedm dospělých s rozdílnou 

výškou sedaček pro různé typy těla. 

Samočístící vířivka 790 je jediná s dvojitým lehátkem. S prostorem

pro osm dospělých poskytuje úlevu od bolesti svalů a spoustu prostoru

pro socializaci. Tato vířivka nabízí jen to nejlepší, dvě čerpadla 

pro hydroterapii, „líbánkové” lehátko a rozdílně tvarované sedačky, 

aby byly v harmonii s vaším tělem.

SEZENÍ: 
6-7 osob
ROZMĚRY: 
228,6 x 228,6 x 99,06 cm*
OBJEM: 
1608 L
HMOTNOST PLNÉ: 
2009 kg

Zobrazen model 770 Platina,
barva Silver Marble.

39" HLUBOKÝ 
MODEL

* +/- tolerance 0,635 cm

SEZENÍ: 
6-8 osob
ROZMĚRY: 
238,76 x 238,76 x 99,06 cm*
OBJEM: 
1485 L
HMOTNOST PLNÉ: 
1924 kg

Zobrazen model 790 Platina,
barva Silver Marble.

39" HLUBOKÝ 
MODEL

* +/- tolerance 0,635 cm



SAMOČISTÍCÍ VÍŘIVKA

SAMOČISTÍCÍ MODEL 970
Tato vířivka splňuje nebo i překračuje
standardy energetické efektivity stanovené
Kalifornskou energetickou komisí.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

VYSOKÁ: 24°C

499 Kč

225 Kč

Evropa Výkon / 379 L: 44,52 W 

 
  

Ochrana proti mrazu

Samočistící režim

HydroClean dnové sání

HydroClean tlakový filtr

Programovatelné filtrační cykly

Luxusní LED a zahradní světla

Celkový počet trysek

Sekvenční masáž

HydroVortex tryska

Filtrační čerpadlo HydroClean

Masážní čerpadlo

Nerez ohřívač

Mazzai ozonátor

HydroFlex masáž nohou

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

vol.

70

vol.

Ano

Ano

3x 3HP

4KW

vol.

Ano

Specifikace:

Série Platina

Samočístící vířivka 970 má prostor pro 9 dospělých 

osob a je největší lázní ze všech modelů Hydropool. 

Tato vířivka obsahuje ty nejlepší funkce, od různých 

hydroterapeutických trysek E-Class až po tři 

hydromasážní hydroterapeutická čerpadla. 

Je to jediný model série Titan s lavičkou a lehátkem 

tvaru S pro skupinovou masáž. Různorodé sedačky jsou navrženy 

tak, aby byly v harmonii s vaším tělem a na dně se nachází prostor 

s tryskami, které uvolní vaše přetížené nohy.

Kompletní vířivka s automatickými wellness programy vám poskytne

bezkonkurenční masážní zážitek.

SEZENÍ: 
8-10 osob
ROZMĚRY: 
279,4 x 238,76 x 99,06 cm*
OBJEM: 
2003 L
HMOTNOST PLNÉ: 
2651 kg

Zobrazen model 970 Platina,
barva Silver Marble.

39" HLUBOKÝ 
MODEL

* +/- tolerance 0,635 cm



Doplňky
a vylepšení

1. SKOŘEPINA
Standardní akrylové barvy*

Vaše samočistící vířivka Hydropool

je dostupná v těchto 6-ti barvách.

2. KABINET
Everlast kabinet
s odnímatelnými panely

Samočistící vířivky Hydropool jsou standardně 

dodávány s bezúdržbovým kabinetem Everlast. 

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.

HYDROTERAPIE
3. Sekvenční masáž
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.

DALŠÍ POPULÁRNÍ VYLEPŠENÍ
4.iCommand systém

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.

5.EZ Ultra Pure ozónový systém

6.Špičková záruka
Vířivky Hydropool jsou navrženy tak, aby 

obstály ve zkoušce času a proto mohou být 

nabízeny s bezkonkurenční zárukou. Pro více 

informací kontaktujte svého prodejce.
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OSVĚTLENÍ
7. Luxusní LED a zahradní světla FX
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.

8.Polární záře
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.

MOŽNOSTI TERMOKRYTU
7. Tepelný štít HydroWise XL
Tento patentovaný vysoce energeticky efektivní 
5" termokryt, se stříbrnou reflektivní podšívkou, těsněním 
uprostřed ohybu a okolo vířivky zajišťuje, aby neunikalo 
teplo ven, chrání před mrazem. Není lepší termokryt.

MOŽNOSTI ZVEDÁKU KRYTU
Všechny naše zvedáky jsou vyrobeny v Severní Americe. 
Konstrukce je tvořena z nerezu vzdorného hliníku 
a má galavanizované úchyty. Na všechny zvedáky
se vztahuje omezená doživotní záruka výrobce.

10.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.

11.Zvedák krytu - spodní
Navrženo pro montáž na kabinet nebo podlahu 
a může být využito hmotnosti vířivky, aby držela 
zvedák na místě. Bez šroubů, vrtání do kabinetu 
vířivky. Tento zvedák je vybaven patentovanou 
posuvnou konzolí.

12.Zvedák krytu - hydraulický
Zvedání krytu vaší vířivky jde jednoduše díky 
zvedáku s 80lb dvojitými plynovými písty, 
který se montuje na kabinet vířivky. Tento 
zvedák může být použit i pro vířivky instalován
do země.

MOŽNOSTI SCHODŮ
13.Dvoustupňové univerzální schody
Tyto volitelné dvou-stupňové schody dělají přístup 
do vířivky bezpečný a jednoduchý. Schody jsou 
dostupné v barvách Midnight, Driftwood nebo 
Espresso.

NAPÁJENÍ
14.CFGI jistič - 40,50 nebo 60A*
Pro vaše pohodlí je možné instalovat GFCI jistič 
do samostatného boxu.
*není dostupné v Evropě



Dostupné 
volitelné balíčky

Dva prémiové vodopády přes polštářek
Nastavitelný vodopád pomáhá uvolňovat endorfiny, které působí

jako přírodní lék proti bolesti a stresu.

Delux LED osvětlení
Vychutnejte si pohodlí prémiového LED osvětlení Hydropool

s možností přepínání barev mezi modrou, zelenou a červenou.

NORTHERN FALLS BALÍČEK

ZÁBAVNÝ BALÍČEK

CHROMATERAPEUTICKÝ BALÍČEK

Polární záře
Strategicky umístěné LED světla, které poskytují podsvícení 

všech ovládacích prvků; nádherné barvy měnící se v určité 

sekvenci nebo možnost nastavit pouze jednu hlavní barvu.

Kaskádové vodopády
Kaskádový vodopád tvoří tři laminární trysky, které jsou

podsvíceny sekvenčními LED diodami.

Polární záře
Strategicky umístěné LED světla, které poskytují podsvícení 

všech ovládacích prvků; nádherné barvy měnící se v určité 

sekvenci nebo možnost nastavit pouze jednu hlavní barvu.

Delux LED osvětlení
Vychutnejte si pohodlí prémiového LED osvětlení Hydropool 

s možností přepínání barev mezi modrou, zelenou a červenou.

HYDROTERAPEUTICKÝ BALÍČEK

Aromaterapie
Aromaterapie zlepší váš požitek z masáže a povýší hydroterapii 

ve vířivce na vyšší úroveň.

Systém vyhřívané vzduchové terapie
10 000 perfektně zamířených vyhřívaných bublinek nabízí 

ideální tlak, který vám poskytne dokonalou terapeutickou 

masáž.



JE ČAS 
NAJÍT 
KLID



Vířivky Serenity
vybudované
od základu.
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.

1. POLYMEROVÁ IZOLAČNÍ PODLAHA
Drží teplo uvnitř a vše ostatní venku.

Izolační podlaha udržuje teplo z čerpadel.

2. UNIBODY RÁM
Speciálně navržen tak, aby udržel hmotnost vody

zatím, co se mění teplota vody v létě i v zimě.

3. EDGEWATER SKOŘEPINA
Vytvořená jako trub lodě, 

která je absolutně nepropustná.

Polyesterová a vinylesterová pryskyřice kombinovaná 

se skelným vláknem zvyšuje pevnost.

Nejpevnější skořepina ve svém odvětví.

Přestavení nového
izolačního systému
WeatherSeal.
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 BARIÉRA
Poskytuje podporu potrubí a hmotnosti vody, minimalizuje 
vibrace.

2. HYDROWISE TEPELNÁ VRSTVA
Obalené potrubí a podlaha odráží teplo zpět do vířivky. 
Tvoří první tepelnou bariéru.

3. IZOLAČNÍ PĚNA
Těsní okraj vířivky a zabraňuje před tepelnými ztrátami; 
izoluje dno vířivky.

4. OCHRANA KABINETU

PŘED VLIVY POČASÍ
Uchovává odpadní teplo z čerpadel a ohřívače. 

Odráží teplo uvnitř kabinetu. Panely jsou jednoduše 

demontovatelné pro přístup k technologii.

5. VÝHODY HYBRIDNÍHO TEPLA
Kombinace izolačních materiálů umožňuje našemu 
izolačnímu systému WeatherSeal zachytit vyzařující 

teplo z potrubí a zařízení, což snižuje spotřebu energie.



Představujeme Serenity
ClearSpring filtrační systém
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. VYSOKOPRŮTOKOVÝ SKIMMER
Umožňuje maximální průtok vody a rychlé odstranění nečistot. 

Bariéra zabraňuje nečistotám, aby se vracely zpět do vířivky.

2. VYSOKOPRŮTOKOVÁ SÍŤ
Není potřeba čištění hladiny vody. První linie obrany.

Zachycuje všechny nečistoty, které jsou příliš velké pro filtr.

3. VLNOVÝ FILTR
Unikátní vlnový design zvětšuje povrch a zachycení nečistot je více efektivní.

Jednoduchý přístup, skrytý.

4. EVERGREEN ČERPADLO
Přefiltruje 330 litrůza minutu. Energeticky úsporné.

Vědecké poznatky 
o ponoření do vířivky
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 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.

ZÓNA 1: 
STŘEDOVÁ ZÓNA 
Aktivace obratlových
svalů
Únava obratlových svalů přispívá
k bolestem hlavy.
Uvolní napětí hřbetních svalů.

ZÓNA 2: 
HORNÍ ČÁST ZAD
Aktivace bederní 
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.

ZÓNA 4: 
REFLEXOLOGIE
Aktivace svalů chodidla
Hloubková masáž malé žilní oblasti
v nožní klenbě.
Vaše chodidla jsou namáhána
během většiny sportů.

ZÓNOVÁ TERAPIE:
Každá zóna je speciálně navržena 

pro masáž určité části těla:

Každá zóna má 4 prvky, které  maximalizují 

vaši hydroterapii:

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. UMÍSTNĚNÍ 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.



Kolekce
vířivek
Sernity

Na první pohled...

36" HLUBOKÝ MODEL
POČET MÍST: 3
POČET TRYSEK: 31

36" HLUBOKÝ MODEL
POČET MÍST: 4
POČET TRYSEK: 33

36" HLUBOKÝ MODEL
POČET MÍST: 5
POČET TRYSEK: 41

36" HLUBOKÝ MODEL
POČET MÍST: 6
POČET TRYSEK: 31

36" HLUBOKÝ MODEL
POČET MÍST: 6
POČET TRYSEK: 41

Pokud hledáte eleganci a výjimečný výkon, podívejte se na kolekci vířivek Serenity.

Zjistíte více o těchto speciálních vířivkách, o jejich unikátní masáži, prostorném 

interiéru a rozsahu modelů pro čtyři až sedm osob. Můžete taky počítat s legendární 

kvalitou vířivek Hydropool, izolačním systémem WeatherSeal a inovativním systémem 

péče o vodu, jako je PureWater systém. Díky tomu budete trávit méně času údržbou 

vířivky a zbude vám více času na relax a zábavu.



VÍŘIVKA SERENITY

VÍŘIVKA SERENITY

 
  

Trysky

Celkový počet trysek

Elektronika

Dvourychlostní filtrační čerpadlo

Masážní čerpadlo

Ohřívač

Elektronické ovládání

Ochrana proti mrazu

Čištění čerpadla

Standby režim

Programovatelné filtrační cykly

Elektronicky regulovaná teplota

Měsíční světlo

31

4HP

3KW

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Specifikace:

Série Model 4300 SEZENÍ: 3 osoby
ROZMĚRY: 215,9 x 157,5 x 91,44 cm*
OBJEM: 925 L
HMOTNOST PLNÉ: 1163 kg

Zobrazena Silver Marble.

36" HLUBOKÝ MODEL

* +/- tolerance 0,635 cm

Trysky

Celkový počet trysek

Elektronika

Dvourychlostní čerpadlo

Masážní čerpadlo

Ohřívač

Elektronické ovládání

Ochrana proti mrazu

Čištění čerpadla

Standby režim

Programovatelné filtrační cykly

Elektronicky regulovaná teplota

Měsíční světlo

33

4HP

3KW

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Specifikace:

Série Model 4500 SEZENÍ: 4 osoby
ROZMĚRY: 203,2 x 203,2 x 91,44 cm*
OBJEM: 1176 L
HMOTNOST PLNÉ: 1441 kg

Zobrazena Silver Marble.

36" HLUBOKÝ MODEL

* +/- tolerance 0,635 cm

Cenově dostupná luxusní vířivka obdélníkového tvaru. Perfektní

pro 4 osoby. Nabízí 3 tvarované sedačky a jedno lehátko.

Je to ideální vířivka pro rodinu a blízké přátele, se kterými si chcete

užít nový druh zábavy.Vířivka Serenity 4300 exkluzivní funkce, jako 

jsou: izolační systém WeaterSeal a masážní wellness programy.

Vstupte do vířivky, která vám nabídne luxusní zážitek. Naše

vysokoprůtokové trysky poskytnou masáž celého těla a garantují nejlepší 

hydroterapii v soukromí vaší zahrady. Nechejte se omladit ve vířivce, 

kde se každá sedačka zaměřuje na jiné tlakové body pomocí rozdílného

umístnění trysek. Tato vířivka pomůže odplavit stres, zatím co budete

odpočívat s hlavou položenou na měkkém polštářku.



Trysky

Celkový počet trysek

Elektronika

Dvourychlostní čerpadlo

Masážní čerpadlo

Ohřívač

Elektronické ovládání

Ochrana proti mrazu

Čištění čerpadla

Standby režim

Programovatelné filtrační cykly

Elektronicky regulovaná teplota

Měsíční světlo

31

4HP

3KW

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Specifikace:

Série Model 6600 SEZENÍ: 6 osob
ROZMĚRY: 203,2 x 203,2 x 91,44 cm*
OBJEM: 1176 L
HMOTNOST PLNÉ: 1441 kg

Zobrazena Silver Marble.

36" HLUBOKÝ MODEL

* +/- tolerance 0,635 cm

Trysky

Celkový počet trysek

Elektronika

Dvourychlostní čerpadlo

Masážní čerpadlo

Ohřívač

Elektronické ovládání

Ochrana proti mrazu

Čištění čerpadla

Standby režim

Programovatelné filtrační cykly

Elektronicky regulovaná teplota

Měsíční světlo

41

1x3HP a 1x4HP

3KW

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Specifikace:

Série Model 5900 SEZENÍ: 5 osob
ROZMĚRY: 217,17 x 217x17 x 91,44 cm*
OBJEM: 1533 L
HMOTNOST PLNÉ: 1833 kg

Zobrazena Silver Marble.

* +/- tolerance 0,635 cm

36" HLUBOKÝ MODEL

VÍŘIVKA SERENITY

VÍŘIVKA SERENITY

Osvěžte se a omlaďte se v této unikátní vířivce pro 5 osob. Exkluzivní wellness 

programy léčí pomocí hloubkové masáže celého těla. Trysky jsou pečlivě umístněny 

pro uklidnění unavených a bolavých svalů. Naše plnohodnotné lehátko a kapitánská 

sedačka jsou tvarované pro vaše tělo a napomáhají k uvolnění stresu.

Tento model nabízí širokou škálu vysoce výkonných trysek, včetně wellness programů,

které se efektivně zaměřují na rehabilitaci svalů. Výhodou jsou široké sedačky s velkým

prostorem pro nohy. Clear Spring filtrace poskytuje bezstarostnou funkci a krystalově

čistou vodu. Díky tomu si můžete užívat hodiny hydroterapie a relaxace.



Trysky

Celkový počet trysek

Elektronika

Dvourychlostní čerpadlo

Masážní čerpadlo

Ohřívač

Elektronické ovládání

Ochrana proti mrazu

Čištění čerpadla

Standby režim

Programovatelné filtrační cykly

Elektronicky regulovaná teplota

Měsíční světlo

41

1x3HP a 1x4HP

3KW

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Specifikace:

Série Model 5900 SEZENÍ: 6 osob
ROZMĚRY: 217,17 x 217x17 x 91,44 cm*
OBJEM: 1430 L
HMOTNOST PLNÉ: 1727 kg

Zobrazena Silver Marble.

* +/- tolerance 0,635 cm

36" HLUBOKÝ MODEL

Pohodlně se do ní vejde 6 dospělých osob a můžou si užívat takové funkce, jako

je naše zónová terapie řízená wellness programy. Pomocí přesně umístněných trysek

a kapitánské sedačce tvarované podle vašeho těla, můžete získat perfektní relaxaci,

pohodlí a stylového koupání, které přivede vaše svaly zpět k životu. 



KLASIKA
NIKDY

NEVYJDE 
Z MÓDY



Kolekce
vířivek
Klasik

Vířivky Klasik nabízejí výjimečnou kvalitu a pohodlí. Atraktivní cena a zajímavé

funkce ve standardu, které potěší každého zákazníka s nastaveným rozpočtem.

Moderní design a lákavá ergonomie přinese vám i vaším hostům klid a pohodu.

Kvalitní zpracování je zárukou, že si s rodinou a přáteli užijete zábavu po mnoho let.  

VÍŘIVKA KLASIK

VÍŘIVKA KLASIK

Trysky

Celkový počet trysek

Elektronika

Ohřívač

Elektronické ovládání

Ochrana proti mrazu

Čištění čerpadla

Standby režim

Programovatelné filtrační cykly

Elektronicky regulovaná teplota

Standardní LED osvětlení

26

3KW

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Specifikace:

Série Model 4L SEZENÍ: 4 osoby
ROZMĚRY: 211,46 x 157,5 x 86,36 cm*
OBJEM: 925 L
HMOTNOST PLNÉ: 1163 kg

Zobrazena Silver Marble.

* +/- tolerance 0,635 cm

34" HLUBOKÝ MODEL

Trysky

Celkový počet trysek

Elektronika

Ohřívač

Elektronické ovládání

Ochrana proti mrazu

Čištění čerpadla

Standby režim

Programovatelné filtrační cykly

Elektronicky regulovaná teplota

Standardní LED osvětlení

26

3KW

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Specifikace:

Série Model 5L SEZENÍ: 4 osoby
ROZMĚRY: 201,93 x 201,93 

x 91,44 cm*
OBJEM: 1176 L
HMOTNOST PLNÉ: 1441 kg

Zobrazena Silver Marble.

* +/- tolerance 0,635 cm

34" HLUBOKÝ MODEL

To tohoto modelu se vleze pohodlně 4 osoby, které si mohou užívat ergonomicky

navržené sedačky se strategicky umístněnými tryskami. Tyto trysky jsou nasměrovány

na specifickou skupinu svalů a každá sedačka je navržena maximální pohodlí a uvolnění

vašeho těla, zatím co vy se můžete v klidu zamýšlet na životem samotným. 

Prostorná vířivka 5L je kvalitní a komfortní, takže jediné co můžete udělat je relaxovat

a užívat si. Do vířivky se pohledně vejde 4-5 osob. Tuto vířivku si můžete užívat denně

se svojí rodinou a přáteli. Výhodou je velký prostor pro nohy, schody s protiskluzovým

povrchem a sezení jako dělané na párty.



Standardní výbava
vířivek Serenity

1.Vodopád AquaBlade*
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.

2.Měsíční světlo*
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.

3.Kabinet WeatherSeal*
Tento nový design kabinetu je další úrovní energetické 

efektivity s jednoduše odnímatelnými panely pro přístup 

do interiéru vířivky. Dostupné ve dvou barvách.

*Není dostupné u vířivek Klasik 4L a 5L.

Výbava vířivek
Serenity a Klasik
4.iCommand systém
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.

5.EZ Ultra PureOzon systém
Systém je navržený tak, že po smíchání vody 

s ozónem vznikne vysoce účinný oxidant, který 

pomáhá odstranit nežádoucí nečistoty 

z vaší vířivky.

6.Hydropool PureWater systém
Pro čistou a bezpečnou vodu je důležitý čas. 

PureWater systém je jeden z nejefektivnějších 

systémů na čištění vody (více na straně 19).

7.Dva univerzální 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.

8.Standardní barvy akrylátu*
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.

9.Standardní barvy kabinetu
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.

10. Proudový jistič 40, 50 nebo 60 A
Jistič může být nainstalován do panelu.

Pro modely 4L a 5L je jistič včetně 15A přípojky.

*Není dostupné u vířivek Klasik 4L a 5L.



Za každou vířivkou
je přes 40 let vášně
a zkušeností

Společnost 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.

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.

Hydropool je volbou číslo jedna profesionálních 
sportovních týmů. Toronto Maple Leaf 
a New York Rangers z NHL a taky Toronto
Raptors a New York Knick z NBA.

Sdílíme
sílu vody 
po celém 
světě
Tvoříme, inovujeme přes 40 let

a skrz síť prodejců sdílíme 

naše zkušenosti do celého 

světa.

www.virivky.com



VODA VÁS VOLÁ



VODA VÁS VOLÁ

Hydropool spas s.r.o.
Tel: +420 577 144 190 

Mob: +420 775 917 977
Web: www.virivky.com

Email: prodej@canadiana.cz
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