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Hydromasa

Olimpia Wolf

masa e
WodneWodne

Hydromasa  wp ywa koj co na uk ad nerwowy, 

poprawia samopoczucie, usuwa zm czenie 

i regeneruje si y. Rozlu nia mi nie, relaksuje, 

jest dobry na kr enie, stawy, kr gos up oraz 

skór .

fo
t.

 J
a

c
u

zz
i

Na panel do hydromasa u – zamiast zwy-

k ej baterii prysznicowej – znajdzie si  miej-

sce nawet w niedu ej azience. W wi kszym 

pomieszczeniu mo na sobie pozwoli  na ka-

bin  masa owo-parow  lub na kilkuosobo-

w  wann . Oprócz urz dze  w wersji podsta-

wowej s  te  dro sze – wykonywane tak e na 

zamówienie. 

Wanny
Materia

Wykonywane s  najcz ciej z akrylu – ma-

teria u twardego, wytrzyma ego i daj ce-

go si atwo formowa  w dowolne kszta ty 

– krzywoliniowe i wielok tne, a tak e pro-

filowa  ze  siedziska, wg bienia, pó eczki, 

pod okietniki oraz schodki. Akryl nie pod-

lega korozji i nie przebarwia si , a wi c u a-

twia utrzymanie wanny w czysto ci. Barwi 

si  go w masie i dlatego ewentualne zaryso-

wania czy drobne uszkodzenia nie s  bardzo 

widoczne.

Wymiary

Zale nie od g boko ci i wymiarów wan-

ny maj  najcz ciej pojemno  od 150 do 

450 l. Du e maj  nawet 3 m d ugo ci, ma e

– 1,5 m. Wanny p ytkie maj  35–37 cm 

g boko ci, g bokie – powy ej 50 cm. 

Oczywiste jest, e wielko  wanny nale y

dostosowa  do liczby osób (maksimum 5), 

które b d  z niej jednocze nie korzysta .

A oto przyk adowe wymiary:

 prostok tne: od 120  70 do 190  90 cm,

asymetryczne: od 145  100 do 160 

100 cm,

 owalne: od 165  130 do 190  100 cm,

 naro ne: od 125  125 do 153  153 cm

Uwaga! azienka, w której jest wanna 

z hydromasa em, powinna mie  minimum 

6–7 m2.

Dysze i masa  wodny

Zale nie od modelu, wanny do hydroma-

sa u s  wyposa one w kilka do kilkuna-

stu dysz, przez które wyp ywaj  strumienie 

wody. Minimum niezb dne do efektywnego 

masa u to 3–4 dysze, w najdro szych mo-

delach jest ich ponad 20. Liczb  dysz pro-

ducenci dobieraj  do kszta tu i wielko ci 

wanny.

PRZEGL D RYNKU
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ne

Dysze ró ni  si  wielko ci  i moc  stru-

mienia wody. Niektóre umo liwiaj  r czne 

kierowanie strumienia w ró ne rejony cia a. 

Inne mo na zamyka : zwi ksza si  wtedy in-

tensywno  masa u w dyszach otwartych. 

S  te  dysze wiruj ce, które wytwarzaj  stru-

mienie b d ce efektem ich ruchu: g boko 

masuj  cia o strumieniem rubowym.

Dysze rozmieszcza si  w wannie tak, aby 

zapewni  jak najlepsze efekty masa u, a wi c

kieruje je w stron  mi ni cia a, które s  naj-

bardziej nara one na napi cie: plecy, kark, 

uda, ramiona, stopy i ydki. Do masa u kar-

ku wystarczy na przyk ad jedna du a dysza 

i kilka mniejszych, rozmieszczonych syme-

trycznie po obu stronach pleców. 

Specjalne dysze umo liwiaj  po czenie 

masa u wodnego z emisj  fal ultrad wi -

kowych. Taki masa  rozgrzewa tkanki i po-

prawia ich ukrwienie, poprawia te  ich ela-

styczno , co pomaga w walce z cellulitem. 

W wannach wyposa onych w takie dysze 

mo na korzysta  z obu masa y jednocze-

nie albo tylko z masa u wodnego, niemo -

liwe jest jednak uruchomienie samych ultra-

d wi ków.

Dysze montuje si  na powierzchni wan-

ny albo w specjalnych zag bieniach – wtedy 

nie ograniczaj  wygody korzystania z k pieli.

Masa  powietrzny, czyli pere kowy

Dmuchawa wt acza powietrze do wanny na-

pe nionej wod : tworz  si  wtedy b belki 

powietrzne, które delikatnie masuj  cia o. 

W zale no ci od modelu wanny, powietrze 

jest doprowadzane do:

specjalnej komory pod dnem wanny i po-

tem przez ma e otwory (nie s  to dysze) 

w dnie wanny. Otworów mo e by  od 60 

do 140;

dysz powietrznych znajduj cych si  na 

dnie wanny; dysze powinny mie  zabezpie-

czenie przed cofaniem si  wody, gdy dmu-

chawa nie pracuje, by nie zosta y zalane, co 

doprowadzi oby do awarii urz dzenia.

Niektóre rodzaje wanien wyposa a si

w ozonator, który zwi ksza efektywno  ma-

sa u powietrznego – dotlenia skór  i wspo-

maga prac  uk adu kr enia. Ma równie

dzia anie bakteriobójcze i dezynfekuje wod ,

zapobiegaj c rozwojowi glonów i bakterii. 

Wanny z masa em powietrznym mog

mie  dmuchaw  z podgrzewaczem powie-

trza, regulacj  nat enia nadmuchu oraz 

z mo liwo ci  ustawienia masa u pulsacyj-

nego.

Dezynfekcja

Aby móc cieszy  si  zdrow  k piel , trzeba 

przeprowadza  regularne dezynfekcje oruro-

wania wanny za pomoc  specjalnych p ynów 

lub tabletek. Zale nie od wyposa enia wan-

ny robi si  to r cznie lub automatycznie.

Dezynfekcja r czna polega na nape nieniu 

wanny wod  i wlaniu p ynu dezynfekuj ce-

go. Nast pnie na 3 minuty w cza si  masa

wodny i powietrzny, potem nape nion  wan-

n  pozostawia si  na 10–20 minut i ponownie 

w cza na 3 minuty urz dzenia do masa u, 

po czym spuszcza si  wod .

Dezynfekcja automatyczna wymaga jedy-

nie wci ni cia odpowiedniego guzika na pa-

nelu sterowania. Urz dzenie samo dozuje 

rodek odka aj cy i steruje przebiegiem de-

zynfekcji. Trwa ona 30 minut, po czym wan-

n  trzeba opró ni  i wyp uka  letni  wod .

Tak  dezynfek-

cj  mo na przeprowa-

dza  z u yciem wody pozosta ej po k pieli 

lub wie ej.

Osuszanie

Wa nym elementem dba o ci o wann  z hy-

dromasa em jest utrzymanie w czysto ci ka-

na ów powietrznych. Nie mo e w nich pozo-

stawa  woda, bo stwarza to dogodne warunki 

do rozwoju bakterii. Dlatego po ka dej k pie-

li powinno si  je osusza . Je li wanna ma sys-

tem automatycznego osuszania, nie trzeba 

o tym zabiegu pami ta , uruchomi si  auto-

matycznie. W wannach bez takiej automatyki 

pó  godziny po spuszczeniu wody i op ukaniu 

trzeba uruchomi  na kilka minut dmuchaw

powietrzn , która znajduje si  w obudowie. 

Zasilanie

Wi kszo  wanien do u ytku domowego ma 

niedu e pompy, do zasilania których wy-

starczy 230 V. Zasilanie trójfazowe (inaczej 

 Oparcia na g ow  i szyj  poprawiaj  wygod  k pieli

 Wanny z akrylu s  antypo lizgowe, t umi

d wi ki i maj  dobr  izolacyjno  ciepln ,

dzi ki czemu woda d ugo utrzymuje po dan

temperatur

fo
t.

 R
ih

o

fo
t.

 R
a

va
k

Wyposa enie wanny

Ka dy producent indywidualnie okre la standard ka dej wanny i co stanowi wyposa enie do-

datkowe. W standardzie s  zwykle: pompa, urz dzenia do sterowania pneumatycznego, zestaw 

dysz i przewodów. Niektóre modele wanien maj  w standardzie stela , a niekiedy te  obudow .

Wyposa enie dodatkowe to wi ksza liczba dysz, urz dzenia do automatycznego osuszania 

i dezynfekcji, zag ówki, relingi zewn trzne do powieszenia r czników, uchwyty wewn trzne (któ-

re mog  s u y  jako pó ki w wannie lub u atwia  wstawanie z k pieli), a ponadto – o wietlenie 

oraz urz dzenia automatycznie dozuj ce olejki. Zwykle dodatkowo trzeba zap aci  za sterowanie 

elektroniczne z dodatkowymi funkcjami oraz dno antypo lizgowe.
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Du e znaczenie dla 

skuteczno ci masa u

wodnego ma nie liczba dysz, 

ale ich rodzaj i odpowiednie 

rozmieszczenie 
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si ) stosuje si  zwykle do wanien typu spa 

(4–7 osobowych), w których zamontowane s

podgrzewacze wody o du ej mocy. Czasem 

te  w du ych i dro szych wannach z hydro-

masa em (najcz ciej powy ej 8–10 tys. z )

s  wi ksze, silniejsze pompy i wtedy równie

wymagane jest zasilanie trójfazowe. Je eli 

chodzi o jako  i komfort hydromasa u, dla 

u ytkownika nie ma znaczenia, jak zasilane 

s  wanny.        

Kabiny
Profile cianek kabin s  aluminiowe, a do 

ich wype nienia stosuje si  szk o hartowane, 

czasem te  polistyren. Cz sto powierzchnie 

szklane s  pokryte specjaln  pow ok , któ-

ra ogranicza osadzanie si  kamienia i zanie-

czyszcze . Ma e kabiny maj  90  90 cm sze-

roko ci i 200 cm wysoko ci. Dwuosobowe 

mog  mie  odpowiednio 150  150 cm 

i 230 cm.

Kabiny masa owo-parowe wyposa a si

w generator pary, dysze masa owe i paro-

we (kilka lub kilkana cie), prysznic r cz-

ny z kilkoma rodzajami strumienia, bateri

termostatyczn , wielofunkcyjn  s uchawk

prysznicow  i elektroniczny panel steruj cy. 

Kabiny maj  jedno lub dwa siedzenia, któ-

re w niektórych modelach s  sk adane: jest to 

wygodniejsze, bo nie zajmuj  trwale miejsca 

w kabinie. W suficie najcz ciej instaluje si

o wietlenie halogenowe. Najdro sze modele 

mog  mie  telefon z systemem g o nomówi -

cym, cyfrowe radio stereo, odtwarzacz CD, 

a nawet telewizor.

W kabinach mo na korzysta  z nast puj -

cych rodzajów masa u:

ci g y: strumie  wody z kilku dysz. 

Relaksuje i odpr a, mo na z niego korzy-

sta  na stoj co lub siedz co;

limfatyczny: naprzemienne silne strumie-

nie wody z kilku dysz. Wzmacnia odpor-

no  organizmu, poprawia kr enie, uj dr-

nia skór ; nale y go rozpoczyna  od cz ci 

cia a najbardziej oddalonych od serca;

masa  stóp: strumie  wody wydobywaj -

cy si  z dna kabiny; stymuluje receptory 

w stopach, redukuje stres i zm czenie;

k piel parowa: k piel parowa przyspiesza 

przemian  materii, dzi ki temu szybciej s

odblokowane pory i usuni te toksyny; re-

laksuje i nawil a uk ad oddechowy; naj-

lepiej bra  j  przez 15–30 min, a po jej za-

ko czeniu wzi  letni natrysk lub zwyk

k piel.

aromaterapia: czyli terapia zapachem, sto-

sowana z hydromasa em poprawia sa-

mopoczucie oraz korzystnie wp ywa na 

ukrwienie i elastyczno  skóry; mo na ko-

rzysta  z niej w tych kabinach, które maj

dozowniki z olejkami zapachowymi

chromoteriapia: czyli terapia kolorami, 

dost pna w kabinach z wbudowanym wie-

lokororowym diodowym o wietleniem.

Wi kszo  kabin ma od 3 do 8 dysz i zwy-

kle ci nienie w instalacji jest wystarczaj ce, 

aby pracowa y efektywnie. S  jednak kabi-

ny z kilkunastoma dyszami, z których ci -

ko jest korzysta  jednocze nie, poniewa  ci-

nienie wody w instalacji jest za s abe. Takie 

urz dzenia warto kupi  z w asn  pomp

wody do hydromasa u (niektóre kabiny po-

wy ej 10 tys. z  maj  takie pompy) Powoduje 

ona wzrost ci nienia wody – masa  z kil-

kunastu dysz jest wtedy bardziej efektyw-

ny, ni  przy zwyk ym ci nieniu wody z sie-

ci wodoci gowej.

Panele
S  to pod u ne p yty z akrylu, aluminium 

albo naturalnego lub sztucznego kamienia. 

Montuje si  je na cianie lub w rogu kabi-

ny. Panele metrowe maj  najcz ciej pod-

stawowy zestaw dysz, bateri  i s uchawk

prysznicow , d u sze – nawet dwumetro-

we – dodatkowo mog  mie  siedzisko, lus-

tro i pó eczki.

Panel mo e by  wyposa ony w jedn  s u-

chawk  prysznicow  – do natrysku r cznego. 

Mo e te  mie  dwie s uchawki, wtedy jed-

na z nich, nazywana g owic  prysznicow ,

jest przymocowana na sta e do górnej cz ci 

panelu, druga – r czna jest zamontowana na 

wysi gniku lub w jego dolnej cz ci.

W panelach montuje si  minimum trzy dy-

sze, ale do komfortowego masa u potrzeba 

o miu. S  modele nawet z kilkunastoma, lecz 

nie zawsze mo na z nich korzysta  jednocze-

nie, poniewa  ci nienie wody w instalacji 

mo e by  na to za s abe.

Je li liczba dysz jest parzysta, rozmieszczo-

ne s  parami symetrycznie po obu stronach 

panelu. Je li nieparzysta, to zainstalowane s

w jednym rz dzie lub jedna z nich central-

nie. Dysze – w zale no ci od modelu panelu 

– mog  zapewnia  jeden lub kilka rodzajów 

strumienia, mog  pracowa  osobno lub se-

kwencyjnie, a w razie potrzeby cz  z nich 

mo na wy czy .

Panele mog  mie  zwyk e, ta sze miesza-

cze wody. Je li maj  mieszacze dro sze, z ter-

mostatem, wtedy automatycznie dobiera-

na jest proporcja wody ciep ej i zimnej, tak 

aby wyp ywaj cy strumie  mia  zawsze sta-

 temperatur : dla k pi cej si  osoby jest to 

wygodniejsze.

Baterie montowane do paneli zazwyczaj 

ukryte s  pod ich obudow . Na zewn trz 

 Aby zas oni  zewn trzne cz ci wanny, warto 

kupi  gotowe, atwe do demonta u obudowy. Je li 

przydarzy aby si  awaria, mo na wtedy szybko 

dosta  si  do pompy i innych elementów
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Je li w wannie z hydromasa em chcemy si

my  myd em lub elem, system hydromasa u

trzeba wy czy

Kto zamontuje?
Wann  z hydromasa em powinien mon-

towa  specjalista – najlepiej polecony przez 

firm , w której by a kupiona. Skorzystanie 

z takiego serwisu jest warunkiem otrzyma-

nia pe nej gwarancji na urz dzenie.

Kabina 

ze sk adanym 

siedziskiem: 

jest to wygodne, 

bo nie zajmuje 

na sta e miejsca
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znajduj  si  przewa nie pokr t a lub uchwy-

ty s u ce do ustawiania mocy strumienia 

i temperatury wody.

Wanny spa
Je li zim  z hydromasa u chcemy korzysta

w domu, a latem – w ogrodzie, dobrym roz-

wi zaniem jest kupno wanny spa. 

Wanny spa mog  by  wolno stoj ce, tzw. 

kompaktowe lub przeznaczone do zabudowy. 

Opró nion  z wody ma  wann  kompakto-

w  kilka osób z atwo ci  przeniesie w inne 

miejsce. Wann  do zabudowy mo na wpu-

ci  w pod o e lub ustawi  na specjalnym 

stela u i obudowa  trwa  konstrukcj .

Niecki mog  by  wyposa one w pó -

ki do siedzenia, ale s  nawet takie, w któ-

rych jedna osoba mo e p ywa  (d ugie na po-

nad 4,5 m i niezbyt szerokie). Oczywi cie im 

wi ksza wanna, tym jest dro sza i tym wi -

cej kosztowa  b dzie jej eksploatacja.

Wanny spa nape nia si  z w a ogrodowe-

go. Instalacja umo liwiaj ca hydromasa ,

obieg i czyszczenie wody znajduje si  w jej 

obudowie. Je li wybierzemy dobry system fil-

tracji, stosowany w wannach do zabudowy, 

wod  wystarczy wymienia  nie cz ciej ni

co pó  roku. Rynna przelewowa, której nie 

maj  wanny kompaktowe, zapewnia odzyski-

wanie wody wychlapywanej podczas k pieli 

i przekazuje j  do filtra, sk d woda wpompo-

wywana jest z powrotem do niecki.

Bardzo wa ne jest zabezpieczenie wanny 

przed pora eniem pr dem; niektóre modele 

maj  wbudowany wy cznik ró nicowopr -

dowy, który w razie zwarcia natychmiast od-

cina dop yw pr du. 

Podgrzewacz wody umieszczony w wan-

nie zapewnia po dan  temperatur  k pie-

li, a automatyczny system filtracji wody gwa-

rantuje czysto  i pe n  higien .

Koszty urz dze
z hydromasa em
Wanny

Wanny z hydromasa em wodnym i powietrz-

nym dla 2–3 osób mo na kupi  ju  od ok. 

1,5–3,5 tys. z . S  to wanny przeznaczone do 

domów jednorodzinnych. Cz  z nich ma 

jednak tylko masa  wodny, bez powietrzne-

go, nie maj  równie  podgrzewania powie-

trza, wody, automatycznej dezynfekcji i wli-

czonej w cen  obudowy.

 Za ok. 3,5–7 tys. z  dost pne s  zwykle 

wanny z 6–12 dyszami wodnymi i 8–12 dy-

szami powietrznymi. W cenie tych wanien 

jest przewa nie obudowa, system odprowa-

dzania resztek wody, sterowanie elektronicz-

ne, a tak e regulowana praca pompy.  

 Wanny od 7 do kilkunastu tys. z  s  wi k-

sze i maj  od 6 do 18 dysz wodnych z ró -

nymi programami, np. z regulacj  kierunku 

wyp ywu wody, kierunkiem czteropunkto-

wym do masa u pleców. Maj  te  14–16 dysz 

powietrznych lub ok. 100 kana ów powietrz-

nych w dnie. Wyposa one s  cz sto w au-

tomatyczn  dezynfekcj , podwodne o wie-

tlenie w cenie podgrzewanie wody, czujniki 

poziomu wody, czasem ozonator.

 Modele mi dzy 20 tys. a 60 tys. z  –  zwy-

kle przeznaczone ju  do u ytku hotelowe-

go – maj  dodatkowo np. kaskady, mikrody-

sze wodne skierowane na plecy i stopy lub 

dwie pompy – jedna zasila dysze boczne, 

druga jest odpowiedzialna za tzw. efekt 

szampa ski (do dysz powietrznych, któ-

re znajduj  si  na dni wanny leci pod 

ci nieniem woda, która rozbija wydo-

staj ce si  powietrze na malutkie p che-

rzyki).

Kabiny masa owo-parowe

Kabiny, które maj  podstawowe wypo-

sa enie, czyli zazwyczaj od 3 do 8 dysz 

wodnych, o wietlenie, górny natrysk, 

mo na ju  kupi  za ok. 2–4 tys. z . Maj

cz sto równie  wiele innych funkcji, 

np. deszczownic , ale troch  s abszej 

jako ci ni  w dro szych modelach.  

 Kabiny za ok. 10 tys. z  maj  rozbu-

dowany system masa u, kilkufunkcyj-

ne baterie prysznicowe, np. czterofunk-

cyjn  (prysznic centralny, prysznic 

r czny, masa  pleców i masa  karku) z ter-

mostatem, wst pne filtry wody zimnej i cie-

plej, sterowanie r czne funkcjami masa u.

 Modele w cenie kilkunastu, a nawet dwu-

dziestu kilku tys. z  maj  dodatkowo aro-

materiapi , tureck a nie parow , kaskad

wodn , zamkni ty obieg pary, generator pary 

z wy cznikiem oraz alarm.

Panele

W sprzeda y dost pne s  panele ju  od 250 z

– zwykle z trójfunkcyjn  r czk , 3–6 dysza-

mi i bateri  termostatyczn . Dro sze mode-

le – ok 4–5 tys. maj  m.in. regulowane dysze 

masa owe, kaskad  wodn , deszczownic ,

dysze na stopy, blokad  kierunku wyp ywu 

wody, sk adane krzese ka, pó ki na kosme-

tyki. S  równie  panele w cenie kilkunastu 

tys. z  – dodatkowo maj  np. generator pary 

z elektronicznym panelem steruj cym. 

Wanny spa

Dost pne s  w cenie od kilkunastu (np. 

15 tys.) do 40-, 50-, 60- a nawet 80 tys. z .

Za kilkana cie tys. z  zwykle mo na 

kupi  2–3 osobowe wanny, przyk adowo

z 6 dyszami wodnymi i 12–16 powietrznymi. 

Dro sze modele pomieszcz  4–7 osób, maj

20–60 dysz wodnych, aromateriapi , ozona-

tor, o wietlenie Multikolor, profilowane sie-

dzenia terapeutyczne, le anki z zag ówkiem, 

system audio z 4 g o nikami oraz system an-

tifrost, dzi ki któremu woda nie zamarza, 

gdy wanna stoi zim  w ogrodzie.

Ceny monta u

Koszty monta u zale  od gabarytów wan-

ny, kabiny masa owo-parowej czy wanny spa 

oraz od  miejsca monta u. Nie ma wi c okre-

lonych cen, ale ogólnie na rynku przyjmuje 

si , e koszt monta u wynosi ok. 10% warto-

ci urz dzenia. 
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Wann  bez wody mo na w kilka osób przenosi
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