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Wodna terapia

W wannach z najprostszymi systemami

hydromasa¿u masuje tylko woda.

Pompa sprê¿a wodê i wyrzuca j¹ pod

ciœnieniem z minimum 4 dysz. S¹ one

rozmieszczone na bokach wanny tak, 

by jednoczeœnie masowany by³ kark,

plecy, nogi i stopy. Im wy¿sza klasa

wanny, tym wiêcej ma dysz. 

Najlepiej wyposa¿one modele mog¹ ich

mieæ nawet 35. Wiêkszoœæ urz¹dzeñ

wyposa¿ona jest w regulacjê natê¿enia

strumieni wody. 

Mo¿liwa jest te¿ zmiana k¹ta usta-

wienia dysz. K¹piel staje siê jeszcze

przyjemniejsza, gdy masuje nas nie

tylko woda, ale tak¿e powietrze.

Automatycznie zwiêksza siê wtedy ciœnienie wody, masa¿ staje siê intensywniejszy 

i efektywniejszy – lepiej dotleniona skóra wolniej siê starzeje. Powietrze wt³aczane jest

za pomoc¹ ukrytej pod wann¹ dmuchawy i rozpylane 

w wodzie przez system dysz i minidysz umieszczonych w dnie i bokach wanny. 

Najdelikatniejsz¹ odmian¹ masa¿u jest masa¿ powietrzny, zwany te¿ pere³kowym.

Pêcherzyki powietrza masuj¹ skórê, zaopatruj¹c j¹ w tlen poprawiaj¹c w ten sposób

kr¹¿enie krwi i limfy. Masa¿ powietrzny dzia³a równie¿

odprê¿aj¹co i relaksuj¹co na uk³ad nerwowy. Wanny z takim

hydromasa¿em sprzedawane s¹ w dwóch wersjach: 

z dyszami i otworami w dnie. W pierwszym rozwi¹zaniu 

powietrze w postaci drobnych pêcherzyków, wt³aczane jest 

do wanny za pomoc¹ ukrytej pod ni¹ dmuchawy 

lub kompresora i rozpylane w wodzie przez uk³ad rurek i dysz.

Dysze zabezpieczone s¹ przed wp³ywaniem wody do prze-

wodów napowietrzaj¹cych. W drugim przypadku sprê¿one 

powietrze wdmuchiwane jest do wody z komory zwanej 

„podwójnym dnem“ przez du¿¹ liczbê otworów w dnie wanny.

To rozwi¹zanie jest tañsze, ale rzadziej stosowane. 

Wymaga bowiem szczególnie starannej dezynfekcji. 

Funkcje wanny mog¹ byæ sterowane pneumatycznie lub elektronicznie (dro¿szy sys-

tem). Sterowanie pneumatyczne jest prostsze, ogranicza siê jedynie do w³¹czania 

i wy³¹czania konkretnego rodzaju masa¿u. S³u¿¹ do tego przyciski umieszczone 

na brzegu wanny. Sterowanie elektroniczne odbywa siê za pomoc¹ panelu, umiesz-

czonego na obrze¿u wanny. Poza uruchamianiem i wy³¹czaniem pracy systemu do

hydromasa¿u, za pomoc¹ panelu mo¿na m.in. ustawiaæ czas, natê¿enie masa¿u i tem-

peraturê k¹pieli.

W jaki sposób 
steruje siê hydromasa¿em?

Domowe jacuzzi przesta³o

byæ oznak¹ luksusu. 

Dziœ na wannê „z b¹belka-

mi” lub panel masuj¹cy

staæ prawie ka¿dego. 

Mo¿emy zatem poddawaæ

siê koj¹cemu masa¿owi 

w wannie, 

lub kabinie. 

Mo¿e masowaæ nas woda,

powietrze, a nawet… 

fale ultradŸwiêkowe. 

Mo¿liwoœci jest wiele, 

a korzyœci… jeszcze wiêcej.

Woda, powietrze, a mo¿e ultradŸwiêki?

Wanny z masażem produkowane są 
z akrylu, dzięki temu mają rozmaite 
wymiary i kształty, które można dopa-
sować do prawie każdej łazienki. Prawie,
bo ze względu na wentylację, powinna ona
jednak mieć co najmniej 5 m2 powierzchni.
Do wyboru mamy kilka wariantów wanien
z hydromasażem: prostokątne (od 120x70
do 190x90 cm), asymetryczne (od 145x100
do 160x100 cm), owalne (od 165x130 do
190x100 cm), narożne (od 125x125 do
153x153 cm). Te większe mogą być
również dwuosobowe. W zależności od
wielkości i głębokości wanny, mają pojem-
ność od 150 do 450 l. 

Jaki jest wybór
wanien z b¹belkami?

Naro¿na wwanna

z hhydromasa¿em

z zzag³ówkami

i rrelingami zze sstali

nierdzewnej
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Wanna zz hhydromasa¿em

to jju¿ sstandard wwielu ddomowych ³³azienek

(fot. PPOOL SSPA)

Czynnikiem mmasuj¹cym

mo¿e bbyæ wwoda...
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Po w³¹czeniu odpowiedniego

przycisku na panelu sterowania

urz¹dzenie samo pobiera p³yn

lub tabletkê ze specjalnego

zbiornika umieszczonego pod

obudow¹ wanny, a potem p³ucze

urz¹dzenie czyst¹ wod¹. 

Jak dzia³a 
automatyczny system czyszcz¹cy? 

Wilgoæ pozostaj¹ca w elementach instalacji

wanny mo¿e doprowadziæ do rozwoju 

grzybów i glonów. By temu zapobiec wannê

nale¿y regularnie, co 2-3 tygodnie dezyn-

fekowaæ.

Sposób czyszczenia zale¿y od modelu wanny.

W przypadku wariantów z prostym systemem

hydromasa¿u, do wanny wlewa siê odpowied-

ni p³yn lub wrzuca tabletkê i uruchamia

hydromasa¿ na 15-30 minut. Nastêpnie

wannê trzeba wyp³ukaæ. W tym celu nale¿y j¹

nape³niæ czyst¹ wod¹ i ponownie uruchomiæ

system.

Czy konieczna 
jest dezynfekcja 
i jak czêsto nale¿y 
j¹ przeprowadzaæ ?

Wanny z hydromasa¿em montuje siê na

stela¿u. Urz¹dzenia zapewniaj¹ce pracê

dysz instaluje siê na zewn¹trz i zakrywa

specjalnym panelem. Nie nale¿y wanny

zabudowywaæ na sta³e, bo to uniemo¿li-

wi³oby dostêp do urz¹dzeñ. Poniewa¿

wannê pod³¹cza siê do pr¹du, wa¿ne jest

zabezpieczenie przed pora¿eniem. 

Niektóre modele maj¹ wbudowany

wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy, który 

w przypadku zwarcia natychmiast odcina

dop³yw pr¹du. 

W jaki sposób 
montuje siê wannê?

Nie ka¿dy mo¿e korzystaæ z hydromasa¿u. Ludzie starsi, kobiety w ci¹¿y,

osoby chore na serce i cukrzycê powinny skonsultowaæ siê z lekarzem.

Z hydromasa¿u nie nale¿y korzystaæ wczeœniej ni¿ dwie godziny po posi³ku. 

Temperatura wody powinna byæ dobrana indywidualnie, wa¿ne by woda 

nie by³a zbyt gor¹ca. Im wy¿sza temperatura wody, tym krócej powinna 

trwaæ k¹piel. 

Zbyt d³ugi hydromasa¿ mo¿e obni¿yæ ciœnienie krwi lub spowodowaæ nad-

mierne rozluŸnienie miêœni. Zalecany czas k¹pieli to 15-25 minut. 

W wannie z hydromasa¿em mo¿na równie¿ przygotowaæ k¹piel z dodatkiem

aromatycznych olejków lub zió³ (pod warunkiem, ¿e producent wanny tego

nie zabrania). Tak¹ k¹piel powinna trwaæ ok. 20 minut.

Pamiêtajmy, ¿e przy sprawnej wentylacji minimum metra¿owe dla ³azienki 

z masuj¹c¹ wann¹ to 5 m2. W przeciwnym razie w trakcie seansów 

hydromasa¿u i po nich para wodna bêdzie siê wykrapla³a na œcianach

pomieszczenia.

Kupuj¹c wannê z systemem dysz oprzyjmy siê pokusie majsterkowania; 

niech zainstaluje j¹ fachowa ekipa, najlepiej autoryzowana przez producenta

urz¹dzenia.

Je¿eli zamiast gotowej obudowy planujemy ob³o¿yæ wannê p³ytkami, 

nie zapomnijmy o otworach rewizyjnych, które umo¿liwi¹ konserwacjê 

systemu, a w razie awarii – „bezbolesn¹” naprawê.

O czym warto pamiêtaæ?

Wanna wwyposa¿ona ww aautomatyczny

system cczyszcz¹cy

(fot. TTECHNIC IINDUSTRY)

Zwykle wwanny zz hhydromasa¿em

maj¹ ww³asne oobudowy, aale mmo¿na jje rrównie¿ oobudowaæ

np. pp³ytkami cceramicznymi

Najwa¿niejsza jest liczba i rozmieszcze-

nie dysz. Instalowane s¹ w takich miejs-

cach, by wyp³ywaj¹cy z nich strumieñ

wody masowa³ krêgos³up, plecy, kark 

i nogi. Dysze mog¹ byæ nieruchome lub

wiruj¹ce. Wiruj¹ce s³u¿¹ do g³êbokiego

masowania cia³a strumieniem

œrubowym (doskona³e do masowania

karku). Im dysz jest wiêcej, tym lepiej.

Niektóre mo¿na zamykaæ, co umo¿liwia punktowe ustawienie masa¿u. Dobrej jakoœci

wannê z „b¹belkami“ mo¿na kupiæ ju¿ za ok. 3 tys. z³. 

Czym siê kierowaæ wybieraj¹c wannê 
z hydromasa¿em?

Im wwiêcej ddysz ttym mmasa¿ bbardziej iintensywny

(fot. SSANPLAST)

(fot. SSANITEC KKO£O)
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Na rynku dostêpne s¹ panele z ró¿nych

tworzyw i rozmaitej wielkoœci. Najprostsze 

– i najtañsze – maj¹ d³ugoœæ metra i 3 dysze,

najd³u¿sze dwumetrowe, mog¹ ich mieæ

nawet 8. Oprócz liczby dysz istotne jest ich

rozmieszczenie: najkorzystniejsze, to dwa 

pionowe rzêdy, umo¿liwiaj¹ce bardziej

wszechstronny, symetryczny masa¿ cia³a. 

Najdro¿sze,

d³ugie panele

mieszcz¹

najwiêcej funkcji:

oprócz dysz,

baterii

i s³uchawki

prysznicowej

mog¹ mieæ

wmontowane

siedzisko,

uchwyty, 

a nawet 

lustro

i niewielkie pó³ki. 

Jaki panel wybraæ?

Sterowanie hydromasa¿em mo¿e odbywaæ siê rêcznie – wówczas ciœnienie wody reguluje

siê uchwytem baterii, a poszczególne dysze w³¹cza siê lub wy³¹cza indywidualnie (jeœli

s¹ zamontowane na przegubach, mo¿na równie¿ regulowaæ kierunek strumienia wody).

Wygodniejsze, choæ dro¿sze, jest sterowanie elektroniczne, przy jego pomocy mo¿na

zaprogramowaæ sekwencyjn¹ pracê dysz i zmienn¹ temperaturê k¹pieli masuj¹cej. 

Sterowanie rêczne czy elektroniczne?

Naœcienny
czy podtynkowy?

Panel ppodtynkowy

trudniej ssiê mmontuje,

ale eefektowniej

wygl¹da

Decyduj¹c siê na zestaw do monta¿u pod-

tynkowego, musimy liczyæ na wiêksze koszty.

Ale niew¹tpliw¹ zalet¹ takiego panelu jest to, 

¿e wszystkie elementy instalacji s¹

niewidoczne, 

ze œciany wystaj¹

jedynie koñcówki

dysz i niezbêdne

pokrêt³a.

Kabina masa¿owo-parowa ³¹czy w sobie:

natrysk zwyk³y b¹dŸ deszczowy, ³agodny

masa¿ relaksuj¹cy, tzw. bicze szkockie, 

aromatyczn¹ k¹piel parow¹, a nawet saunê.

Urz¹dzenie takie, niestety, jest drogie, 

ale jego wielofunkcyjnoœæ warta jest swojej

ceny, zw³aszcza ¿e najmniejsze, 

o wymiarach 90x90 cm, zmieszcz¹ siê 

w ka¿dej ³azience. Najbogatsze modele

maj¹ wbudowane pó³ki, siedziska 

i oœwietlenie halogenowe, s¹ tak¿e 

przystosowane do korzystania z uroków

aroma- i chromoterapii 

(leczniczych seansów z wykorzystaniem 

fal œwietlnych). 

Czym ró¿ni siê kabina 
masa¿owo-parowa od tradycyjnej?

Jeœli ograniczaj¹ nas fundusze i metra¿, 

doskona³ym rozwi¹zaniem bêdzie panel 

z dyszami do hydromasa¿u, przeznaczony 

do zamontowania w kabinie prysznicowej.

Masa¿ w pozycji stoj¹cej (lub na siedz¹co, 

jeœli w kabinie jest odpowiednie siedzisko) 

to relaks innego rodzaju, ni¿ k¹piel w wannie, 

o dzia³aniu bardziej pobudzaj¹cym 

ni¿ rozluŸniaj¹cym. 

Jednak i tu, kieruj¹c silny strumieñ 

wody (tzw. masa¿ biczowy) na okreœlone 

partie cia³a, mo¿na pozbyæ siê bolesnych

dolegliwoœci miêœniowych. Stosowanie

naprzemiennych natrysków zimnych 

i ciep³ych poprawia kr¹¿enie 

i elastycznoœæ skóry. Po tych wra¿eniach

odprê¿yæ mo¿e ³agodny masa¿ relaksuj¹cy 

strumieniami wody pod mniejszym ciœnieniem.

Alternatywa dla wanny – panel

Kabina mmasa¿owo-pparowa tto wwiele ffunkcji

w kkompaktowym oopakowaniu

(fot. MMIRA-LLUX)

Panel mmo¿e bbyæ wwykonany nnp. zze sszk³a

Panel

z 66 ddyszami

i wwygodnym

siedziskiem

(fot. GGROHE)

(fot. AARTWEGER)

(f
ot

. RR
A

V
A

K
)

wellness hydromasaz.qxd  2007-09-15  20:18  Page 102


