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Vírivý svet
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Dezén vírivej vane by ste pri výbere rozhodne 
nemali zanedbať. Povrch Aristech Acrylic sa 
vyznačuje predovšetkým vysokou kvalitou, 
odolnosťou proti poškriabaniu a luxusným 
vzhľadom.

Dôležitou súčasťou fungovania vírivky 
je výmena vody. Pravidelnou filtráciou, 
dezinfekciou ozónom a správnym 
dávkovaním chémie zabezpečíte, že vodu 
vo vírivke stačí vymeniť raz za 3-4 mesiace. 
Samotnú intenzitu a dĺžku filtrácie si môžete 
nastaviť sami. 
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záhrada vírivky záhrada vírivky

Už v starovekU sa ľUdia zaoberali vodoliečboU, 
ktorá patrí k najstarším liečebným metódam. jemná 
masáž vírivoU vodoU napomáha aj v dnešnom svete 
odbúravať každodenný stres. nUtnosť stúpajúcej 
pracovnej výkonnosti a prepínanie síl spôsobUjú 
únavU tela i dUcha, ponorenie sa do horúcej 
vody so seboU prináša príval endorfínov a tie vám 
dokážU navodiť slastné a príjemné pocity úľavy.

Nie je nič lepšie ako horúci kúpeľ pod holým nebom, ktorý si môžete vychutnať 
počas celého roka. Kúpa vírivky patrí medzi investície, ktoré vás budú tešiť dlhý čas. 
Rozhodnúť sa pre ten správny model si vyžaduje istý druh vdomostí a tie vám pomôžu 
správne si vybrať. 

Na trhu je množstvo spoločností, ktoré majú dlhodobé skúsenosti s prvotriednymi 
produktami. Jednou z nich sú vírivky SunSpa.

Hlavnou výhodou sú nízke náklady na prevádzku, ktoré sú pre zákazníka prioritou. 
Zabezpečiť ich môže SpaThermSystem: štyri izolačné vrstvy, CFC-PU pena, aluminíová 
fólia, ale aj využívanie zvyškového tepla z čerpadiel podporujú pomalšie ochladzovanie. 
vírivky. Práve vďaka tomuto systému dosiahnete nižšiu energetickú spotrebu. 

Pri obložení vírivky treba dbať na dlhú 
životnosť a nízke nároky na údržbu. Vonkajší 
obal zo synteticky kompozitného materiálu 
tieto vlastnosti dokonale zabezpečuje. 
Výhodou je, že nie je potrebné pravidelne ich 
prebrusovať, či dokonca lakovať. 

Jednotlivé steny kabinetu vírivky sa dajú jednoducho odstrániť a tým 
zabezpečpečujú ľahký prístup ku vnútorným komponentom v prípade potreby 
servisného zásahu.

Moderné technológie vo vírivkách SunSpa doprajú nášmu organizmu užitočný 
a zdravý oddych, ich ovládací systém Balboa Revolution umožňuje ovládanie 
kdekoľvek, kde je pripojenie na internet. S touto technológiou budete mať vírivku 
vždy pod kontrolou a naplno si vychutnáte chvíle plné pohody a relaxu v objatí 
vášho domova. 
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