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Zestaw do hydromasa u zmie ci si  dzi

w ka dej, nawet najmniejszej azience. 

W azienkach o powierzchni do 5 m2 war-

to zastosowa  panele natryskowe z funk-

cj  hydromasa u lub  kabiny natryskowe 

z panelem do hydromasa u, za  w wi k-

szych – wanny z hydromasa em, ewentu-

alnie wolno stoj ce kabiny masa owo-pa-

rowe, nazywane te a niami rzymskimi. 

Kilkuosobow  wann  spa z hydromasa em 

mo emy natomiast umie ci  w przydomo-

wym ogrodzie.

Decyduj c si  na urz dzenie z hydroma-

sa em, nale y pami ta , e generuje ono 

w pomieszczeniu wi ksz , ni  przy nor-

malnej k pieli, wilgotno . W zwi zku 

z tym nasza azienka musi mie  sprawny 

i efektywny system wentylacyjny. W prze-

ciwnym razie na cianach mo e skrapla

si  woda. Jest to w zasadzie najwa niejszy 

azienkiazienki

PRZEGL D RYNKU

Hydromasa

Tomasz Wojciuk

z hydromasa em
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Hydroterapia, czyli masa  cia a w ciep ej 

wodzie, ma wiele zalet. wietnie dzia a

na spi te mi nie karku, kr gos up, 

stawy, skór , uk ady nerwowy, krwiono ny 

i limfatyczny, leczy migreny i bezsenno .

Ponadto znakomicie rozlu nia, usuwa 

zm czenie i relaksuje.
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wymóg, jaki musi spe nia azienka z prze-

znaczeniem pod wann  czy kabin  z hy-

dromasa em.

Prysznice
Panele prysznicowe z hydromasa em

Najprostszym i najta szym, ale te  daj cym 

najmniejsze mo liwo ci rozwi zaniem jest 

wyposa enie naszej kabiny prysznicowej 

w panel do hydromasa u (panel taki mo e zo-

sta  zamontowany tak e nad niewielk , os o-

ni t  parawanem wann ). Panele najcz ciej 

wykonane s  z tworzywa sztucznego, alu-

minium, stali (nierdzewnej, szczotkowanej). 

Rzadziej jest to szk o, kamie  naturalny lub 

sztuczny. Bywa te , e producenci, ze wzgl -

dów estetycznych, cz  niektóre materia y

– np. szk o z aluminium. Najpopularniejsze 

kolory paneli prysznicowych to bia y, stalo-

wy i satynowy. 

Funkcje i mo liwo ci paneli

Najta sze panele do hydromasa u maj  oko-

o jednego metra d ugo ci i s  wyposa one 

w podstawowy zestaw dysz (minimum 3), ba-

teri  i s uchawk  prysznicow  cz sto z re-

gulacj  strumienia wody i systemem zabez-

pieczaj cym przed tworzeniem si  osadów 

wapiennych. Nieco bardziej zaawansowane 

maj  montowane na sta e, boczne s uchaw-

ki kierunkowe (ka da ma kilkana cie dysz), 

które mo na ustawia  pod wybranym k tem. 

Panele najbardziej zaawansowane (i nieste-

ty najdro sze) maj  do 200 cm d ugo ci i s

wyposa one w 8 i wi cej dysz z blokad  kie-

runku, co powoduje, e kierunek strumie-

nia wody nie zmienia si  nawet w przypadku 

gwa townego spadku czy wzrostu ci nienia, 

g owic  prysznicow , s uchawk  na wysi -

gniku, mog  mie  te  termostat z bezpieczni-

kiem chroni cym dzieci przed poparzeniem 

gor c  wod , wk ady filtruj ce wod , pó ecz-

ki i wg bienia na kosmetyki, lustro, pod-

wietlenie, sk adane siedzisko. W panelach 

baterie, a tak e systemy mieszaj ce i rozpro-

wadzaj ce wod  znajduj  si  przewa nie pod 

obudow .

Dysze

Dyszami (w bardziej zaawansowanych mode-

lach s  one ruchome) mo na sterowa  r cznie 

lub automatycznie. Mog  one pracowa  poje-

dynczo lub sekwencyjnie, „wyrzucaj c” z sie-

bie wod  o okre lonej temperaturze i charak-

terystyce. Mimo to, w porównaniu do wanien 

czy kabin z hydromasa em, ich mo liwo-

ci s  ograniczone. Zapewniaj  zwykle roz-

proszony strumie  wody z kilku dysz daj -

cy wra enie mi kkiego deszczu (strumie

taki mo e by  dodatkowo wzbogacony powie-

trzem – wówczas jest delikatniejszy i wiet-

nie nadaje si  do mycia w osów), strumie

pulsuj cy o w a ciwo ciach regeneruj cych 

lub zwyk y, skoncentrowany strumie  odpr -

aj cy. 

Podtynkowy system do hydromasa u

Bateri  z dyszami mo na zamontowa  pod-

tynkowo, w cianie, a ca y system os o-

ni  p ytkami ceramicznymi. Jest to rozwi -

zanie bardzo estetyczne i ergonomiczne 

Eliptycznie ukszta towany aluminiowy 

panel. Zintegrowana bateria 

termostatyczna 

utrzymuje 

temperatur

wody na sta ym 

poziomie

i wyrównuje 

wahania ci nienia 

zapewniaj c

komfort oraz 

bezpiecze stwo 

podczas k pieli

fo
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Przy cienny panel prysznicowy wykonany ze szk a

i aluminium. Wyposa ony jest w  4 prostok tne 

dysze natryskowe z mo liwo ci  regulacji 

kierunku wyp ywu wody, bateri  termostatyczn ,

deszczownic , s uchawk  prysznicow

z uchwytem. Za szklanym korpusem panelu ukryte 

s  pó ki oraz bateria i s uchawka prysznicowa

fo
t.
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Zalety hydromasa u

K piel z hydromasa em jest doskona a

na schorzenia kr gos upa, bóle reuma-

tyczne, zaburzenia kr enia, bezsenno ,

choroby uk adu oddechowego i narz dów 

ruchu. Pozwala redukowa  zm czenie, 

stres, napi cia nerwowe, wzmacnia od-

porno , bywa skuteczna w walce z nad-

wag  i cellulitem.
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– nic nie wystaje i nie ogranicza nam miej-

sca oraz swobody ruchów pod prysznicem. 

Ponadto, je li zamontujemy kabin  pryszni-

cow  w rogu, dysze do hydromasa u mo e-

my umie ci  w dwóch cianach, co sprawi, 

e woda b dzie lecia a z ró nych stron. Wad

takiego systemu jest skomplikowany monta

i nie najlepsza dost pno  w razie awarii. 

Kabiny z funkcj  hydromasa u

Niekiedy panel z funkcj  hydromasa u jest 

integralnym elementem kabiny prysznicowej. 

Jest to rozwi zanie wygodne, cho  do najta -

szych nie nale y (ceny kabin tego typu za-

czynaj  si  od oko o 1700 z ). Jego zalet  jest 

to, e kupujemy od razu kompletny modu ,

wyposa ony standardowo w  6 dysz (oczy-

wi cie mo e ich by  wi cej), który nie wy-

maga wcze niejszego przygotowania cian 

naszej azienki, a tylko doprowadzenia przy-

cza wodno-kanalizacyjnego oraz zasilania 

elektrycznego. Kabiny z funkcj  hydromasa-

u mog  by  prostok tne, owalne, naro ne.

Bywa, e s  zaopatrzone w wysoki brodzik, 

dzi ki czemu spe niaj  tak e funkcj  wan-

ny. Kabiny z  hydromasa em maj  przewa -

nie wi ksze mo liwo ci ni  same panele, za-

pewniaj c od kilku do kilkunastu rodzajów 

masa u z u yciem wody. Oprócz masa u re-

laksacyjnego, wiele kabin ma funkcj  masa u

szkockiego (naprzemienne strumienie zim-

nej i ciep ej wody wzmacniaj ce odporno

organizmu i poprawiaj ce kr enie), masa u

limfatycznego (naprzemienne, silne strumie-

nie wody z kilku dysz poprawiaj ce odpor-

no  i uj drniaj ce skór ), kaskady czy kur-

tyny wodnej relaksuj cej barki i plecy. Inn

opcj  niedost pn  w przypadku paneli jest 

relaksuj cy masa  stóp. Kabiny takie, nawet 

w ubo szych wersjach, cz sto wyposa one s

w radio, o wietlenie oraz usuwaj cy nadmiar 

pary wodnej wentylator. System sterowania 

mo e by  r czny (pneumatyczny) lub elektro-

niczny, coraz cz ciej z wykorzystaniem pilo-

ta zdalnego sterowania. 

Kabiny masa owo-parowe

To mercedes w ród kabin prysznicowych 

z hydromasa em. Kabiny tego typu cz sto s

wolno stoj ce i wymagaj  nieco wi cej miej-

sca. Ze wzgl du na swoje zaawansowanie 

technologiczne i luksusowe rozwi zania ad-

resowane s  raczej do klientów z bardziej za-

sobnym portfelem – ich ceny rednio zaczy-

naj  si  od oko o 4000 z , a dro sze modele 

cz sto kosztuj  tyle, co dobry samochód. 

Oprócz wielu funkcji masa u (w tym punk-

towego masa u zimn  wod , tzw. masa u

Kneippa), biczy szkockich, masa u stóp czy 

kaskady, w kabinach takich korzysta  mo na 

z aromatycznej k pieli parowej (gor ca para 

rozlu nia mi nie, usuwa z organizmu tok-

syny oraz przyspiesza przemian  materii, za

specjalnie dobrane olejki eteryczne relaksu-

j , poprawiaj  ukrwienie i elastyczno  skó-

ry), natrysku imituj cego deszcz, sauny. Tego 

typu kabiny cz sto wyposa one s  tak e w 

funkcj  chromoterapii, czyli terapii z u y-

ciem kolorowego wiat a (bia e – dodaje ener-

gii, czerwone – pobudza uk ad nerwowy, 

niebieskie – uspokaja, zielone – przywraca 

równowag ). Najdro sze modele wyposa one 

s  w zaawansowane systemy audio, telefon, 

a nawet... telewizor.

Kabiny takie oferowane s  w wersjach dla 

jednej lub dwóch osób (cz sto maj  sk adane 

siedziska) i funkcjonuj  jako ca kowicie her-

metyczne, niezale ne urz dzenia wyposa o-

ne w osobny system wentylacyjny, pomp , ge-

nerator pary, ozonu itp. Sterowanie cz sto 

odbywa si  za po rednictwem pilota, ewentu-

alnie dotykowego panelu LCD.

Wymogi techniczne przy monta u paneli 

i kabin prysznicowych z hydromasa em

Zanim zdecydujemy si  na zakup panelu czy 

kabiny z hydromasa em, dobrze jest prze-

studiowa  parametry instalacji. Przyjmuje 

si , e woda dop ywaj ca do panelu powin-

na mie  ci nienie nie mniejsze 

ni  3 bary i temperatur  nie ni -

sz  ni  40°C. Dobrze jest tak-

e pomy le  o pojemnym zasob-

niku na ciep  wod , maj c na 

uwadze, e w skrajnych przy-

padkach, w ci gu 5 minut k pie-

li, mo emy zu y  jej nawet do 

100 litrów. Przy panelach natry-

skowych i systemach podtynko-

wych warto jest równie  poku-

si  si  o odpowiedni  izolacj

cian i wybra  p ytki ceramicz-

ne o zwi kszonej odporno ci na 

szok termiczny i uszkodzenia 

mechaniczne, poniewa  w nor-

malnych p ytkach mog  two-

rzy  si  mikrop kni cia (po-

woduje je wyp ywaj ca pod 

ci nieniem woda, cz sto o ró -

nej temperaturze).  

Wanny
Akryl najpopularniejszy

Wanny z hydromasa em za-

lecane s  do nieco wi k-

szych azienek, o powierzch-

ni co najmniej 5–6 m2.

Najcz ciej wykonane s

one z akrylu, który atwo 

formowa , a barwiony 

w masie mo e mie  ró ne

kolory i odcienie. Poza tym 

akryl jest wytrzyma y, lekki, 

ciep y w dotyku, ma dobre w a ciwo ci izola-

cyjne (woda w wannie wolniej stygnie), t u-

mi d wi ki i jest „antypo lizgowy”. Wanny do 

hydromasa u niekiedy robione s  tak e z kon-

glomeratów (zmielony kamie , po czony y-

wic  poliestrow ). S  one bardziej eleganckie 

i trwalsze od akrylowych, ale znacznie ci -

sze i niestety sporo dro sze.

Kszta t ma znaczenie

Je li chodzi o kszta t wanny, to tu panuje 

ogromne zró nicowanie. Od wanien naro -

nych, przeznaczonych do mniejszych azie-

nek, poprzez prostok tne, przylegaj ce jed-

nym bokiem do ciany, po koliste, stoj ce 

przewa nie na rodku salonu azienkowego. 

Wybieraj c wann , musimy zdecydowa , czy 

b dzie ona symetryczna, czy asymetryczna 

(produkowane s  w odmianie prawej i lewej), 

fo
t.
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 Zwykle kabiny z hydromasa em s  bardziej 

rozbudowane ni  panele

fo
t.

 D
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 Nowoczesne panele do 

hydromasa u oferuj  coraz 

wi cej funkcji i w a nie ich liczba 

wyznacza skal  komfortu pod 

natryskiem
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czy b dzie owalna, czy kolista, czy b dzie 

mia a wyprofilowane zag ówki i siedziska czy 

nie, a w ko cu czy b dzie przeznaczona dla 

jednej, dwóch czy kilku osób. Decyduj c si

na konkretny model, musimy te  pami ta ,

e im wanna jest wi ksza, tym do k pieli zu-

ywa  b dziemy wi cej wody, któr  najpierw 

trzeba podgrza , a nast pnie skanalizowa .

Zwykle w wannie – w zale no ci od jej wiel-

ko ci – mie ci si  od 100 do nawet 450 litrów 

wody. W ramach oszcz dno ci mo na wybra

wann  nieco zw an  w nogach, która b dzie 

mia a przez to mniejsz   obj to . Dost pne 

na rynku wanny maj rednio od 1,5 m do 

3 m d ugo ci.

Obudowa nadaje charakter

Kiedy ju  wybierzemy wielko  i kszta t

wanny, warto zastanowi  si  nad obudo-

w . Najpopularniejsze s , cz sto sprzeda-

wane w zestawie z wann , obudowy akrylo-

we. Maj  one t  wad , e po wypuszczeniu 

wody tworzywo „spr a” si  i nieprzyjem-

nie skrzypi. Z drugiej strony tak  obudo-

w atwo mo na zdj  (cz sto jest mocowa-

na na magnesy), co nie jest bez znaczenia 

w przypadku awarii na przyk ad pompy. 

Producenci oferuj  tak e eleganckie obudo-

wy drewniane i ze stali nierdzewnej. Wann

z hydromasa em mo na te  z powodzeniem 

obudowa  p ytkami ceramicznymi pod wa-

runkiem pozostawienia w newralgicznych 

miejscach, czyli tam, gdzie znajduj  si  klu-

czowe do jej funkcjonowania urz dzenia, 

otworów rewizyjnych.

Dysze robi  ró nic

Wanny do hydromasa u, w zale no ci od 

modelu, maj  od kilku do kilkunastu dysz. 

Przyjmuje si , e do efektywnego masa u

potrzebne s  minimum 4 dysze, ale s  mode-

le, które maj  ich ponad 30 (wi cej dysz spra-

wia, e masa  jest bardziej precyzyjny). 

Zreszt  czy masa  b dzie skuteczny i da 

nam maksimum przyjemno ci nie decyduje 

tylko liczba dysz, ale tak e ich rodzaj (w tym 

tak e wielko ) i rozmieszczenie. Dysze po-

winny by  roz o one tak, aby wylatuj cy 

z nich strumie  wody masowa  ró ne cz ci 

cia a, poczynaj c od karku, poprzez ramiona, 

plecy, l d wie, uda, ydki, a ko cz c na sto-

pach. Obecnie dysze coraz cz ciej montuje 

si  we wg bieniach, aby nie ogranicza y ru-

chu i nie przeszkadza y nam podczas k pieli. 

Dysze do hydromasa u maj  ró ne zasto-

sowania. Mo emy rozró ni  dysze standar-

dowe s u ce do masa u ró nych cz ci cia-

a, dysze rotacyjne do masa u stóp, dysze 

wiruj ce (tzw. rolljety) s u ce do g bokie-

go masowania cia a (np. karku) strumieniem 

rubowym. Dysze mog  by  nieruchome 

albo mie  regulacj  kierunku strumienia, 

mo na je te  przymyka  lub zamyka , kieru-

j c strumie  wody punktowo lub sprawiaj c, 

e zwi ksza si  ci nienie wody w innych dy-

szach. Dro sze wanny maj  osobne dysze po-

wietrzne lub kana y powietrzne (nawet do 

100) w dnie. 

Masa  wod , powietrzem, ultrad wi kami

Ka da wanna z hydromasa em ma nieco

inn  charakterystyk  i mo liwo ci. Naj-

prostsze wanny maj  kilka dysz i masuj  je-

dynie strumieniem wyrzucanej pod ci nie-

niem wody. S  te  wanny, w których masuje 

nie tylko woda, ale i powietrze. Masa  sa-

mym powietrzem dzia a odpr aj co i relak-

suj co na uk ad nerwowy. Jego najdelikat-

niejsz  odmian  jest tzw. masa  pere kowy. 

P cherzyki powietrza bombarduj  skór , za-

opatruj c j  w tlen. W ten sposób popra-

wia si  kr enie krwi i limfy. S  te  syste-

my, które cz  strumie  wody z b belkami 

wt aczanego przez kompresor, cz sto tak-

e podgrzewanego, powietrza – zwi ksza si

wówczas ci nienie wody, a masa  staje si

intensywniejszy. Bardzo dobrze wp ywa to 

na skór , która wolniej si  starzeje. W bar-

dziej zaawansowanych systemach stosuje si

tak e ozonator (najcz ciej znajduje si  on 

ju  w kompresorze powietrza), zwi kszaj cy 

skuteczno  masa u powietrznego. Sprawia 

on, e skóra jest jeszcze lepiej dotlenio-

na, wspomaga tak e prac  uk adu kr enia. 

Ozon ma równie  dzia anie bakteriobójcze 

– dezynfekuje wod , zapobiegaj c rozwojowi 

glonów. W warunkach domowych ta funkcja 

ozonu jest mo e mniej przydatna bo i tak po 

ka dej k pieli wod  spuszczamy, warto na-

tomiast zastanowi  si  nad ni , kupuj c np. 

wann  spa do ogrodu.

W niektórych wannach jest mo liwe po -

czenie masa u wodnego z falami ultrad wi -

fo
t.
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Okr g a wanna wyposa ona 

w nowoczesne relingi ze stali nierdzewnej, 

które oprócz funkcji ozdobnej, s u  jako 

wieszak na r czniki lub element mocuj cy 

pod zag ówki

Wanny z hydromasa em 

najcz ciej wykonane s

z akrylu, który nie ulega korozji

i nie przebarwia si , a wi c u atwia 

utrzymanie wanny w czysto ci

fo
t.

 P
o

o
l 
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p

a
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kowymi. Masa  taki rozgrzewa tkanki, po-

prawia ich ukrwienie i elastyczno . Jest to 

wietne or e w walce z cellulitem. 

Sterowanie

Wann  do hydromasa u mo na sterowa  r cz-

nie (pneumatycznie) lub elektronicznie za po-

moc  kolorowego, cz sto dotykowego wy wie-

tlacza. Wcze niej wi kszo  wanien mia a

sterowanie r czne. By o ono realizowane po-

przez naci ni cie uruchamiaj cego konkret-

ny program przycisku (przyciski by y zwy-

kle umieszczone na obudowie wanny). Daj ce 

wi ksze mo liwo ci sterowanie elektroniczne 

(umo liwia ustawienie czasu i intensywno ci 

masa u, temperatury wody, trybu masa u, do 

tego dochodz  ustawienia indywidualne) cz -

sto by o opcjonalne. Od jakiego  czasu zaczy-

na si  to jednak zmienia  i od sterowania r cz-

nego si  odchodzi. Coraz cz ciej wannami 

z hydromasa em mo na sterowa  te  za pomo-

c  wodoszczelnego, p ywaj cego pilota. 

Zestaw bazowy i funkcje dodatkowe

W standardowym zestawie do hydromasa-

u oprócz wyposa onej w dysze wanny znaj-

dziemy pomp  (jest zasilana napi ciem z sie-

ci 230 V, a jej moc waha si  zwykle od 500 do 

1500 W), panel sterowania, system doprowa-

dzaj cych wod  przewodów. W wannach bar-

dziej zaawansowanych b dzie jeszcze kom-

presor do wt aczania powietrza, który cz sto 

po czony jest z  podgrzewaczem i ozonato-

rem. Opcjonalnie mo emy zaopatrzy  nasz

wann  w wi ksz  liczb  dysz, urz dzenia do 

automatycznego osuszania przewodów i de-

zynfekcji, relingi, mat  antypo lizgow , pod-

wodne o wietlenie, dozownik do olejków, 

system audio, a nawet telewizor. Stela  i obu-

dowa wanny czasami s  w zestawie, a czasa-

mi trzeba je dokupi  osobno.

Dezynfekcja i zabiegi piel gnacyjne

le osuszone przewody doprowadzaj ce wod

i powietrze mog  przyczyni  si  do rozwoju 

bakterii, grzybów i glonów. Dlatego trzeba re-

gularnie je dezynfekowa . S u  do tego spe-

cjalne preparaty w postaci p ynów lub table-

tek. W ta szych wannach z hydromasa em

dezynfekcj  przeprowadza si  r cznie, nape -

niaj c wann  wod , a nast pnie wlewaj c do 

niej odczynnik. Wystarczy uruchomi  na kil-

ka minut pomp  do hydromasa u, aby woda 

z preparatem dezynfekuj cym przep uka a

wszystkie przewody. Czynno  t  po kilkuna-

stu minutach (nie spuszczaj c z wanny wody) 

dobrze jest powtórzy . W bardziej zaawan-

sowanych systemach urz dzenie samo ste-

ruje przebiegiem dezynfekcji. Wystarczy tyl-

ko, mniej wi cej co dwa tygodnie, wcisn  na 

panelu sterowania odpowiedni przycisk i pa-

mi ta  o tym, aby w zasobniku znajdowa  si

p yn lub tabletka dezynfekuj ca. Po zako -

czeniu dezynfekcji wann  nale y przep uka

czyst  wod . Równie wa ne jak dezynfekcja 

jest osuszanie przewodów doprowadzaj cych 

wod . W ta szych wannach po k pieli nale-

y w czy  na kilka minut umieszczon  pod 

obudow  dmuchaw , w bardziej zaawanso-

wanych zadba o to automatyka – resztki wody 

s  usuwane przewa nie za pomoc  spr one-

go powietrza.

S  te  na rynku wanny wyposa one

w lampy UV. Promieniowanie ultrafioletowe 

zapobiega rozmna aniu si  bakterii i wiru-

sów. To rozwi zanie jest dobre dla osób cier-

pi cych na alergie wywo ywane przez rod-

ki chemiczne. Inn  nowink  s  tworzywa 

antybakteryjne pokrywaj ce nie tylko ukry-

te w rodku przewody, ale te  cz sto tworz -

ce zewn trzn  pow ok  wanny.

Na co zwraca  uwag  przy monta u wanny 

z hydromasa em

Zamontowanie w azience wanny z hydro-

masa em nie jest rzecz  prost  i najlepiej 

jest zleci  to fachowcom. Sklepy z wanna-

mi maj  cz sto specjalistyczne ekipy, któ-

re ch tnie si  tym zajm . Korzystaj c z ta-

kiej us ugi, mamy pewno , e nie utracimy 

gwarancji na wann , co mo e si  zdarzy , je-

li podczas samodzielnego monta u pope ni-

my jaki  b d. 

Decyduj c si  na zamontowanie w azien-

ce wanny z hydromasa em, w pierwszej ko-

lejno ci nale y zadba  o efektywny system 

wentylacji. Jest to wa ne dlatego, e w trak-

cie hydromasa u wydziela si  znacznie wi -

cej wilgoci ni  podczas tradycyjnej k pieli. 

 Nale y te  pami ta , e wanna z hy-

dromasa em jest ci sza od zwyk ej wan-

ny. Uwaga ta dotyczy zw aszcza wanny 

z konglomeratu. Gdy montujemy j  na pi -

trze, warto zastanowi  si  nad dodatkowym 

wzmocnieniem w tym miejscu stropu.

Podczas hydromasa u wyzwalane s  drga-

nia, dlatego wanna nie powinna by  sztyw-

no po czona ze cian  czy pod o em. 

Idealnym wype niaczem i cznikiem jest 

spr ysty silikon. 

Jako e wanny z hydromasa em cz sto ge-

neruj  ha as, dobrze jest w o y  pod obudo-

w  lub mi dzy wann  a cian  izolacj  aku-

styczn .

Wanny spa

wietnym rozwi zaniem w sezonie letnim, 

zw aszcza dla osób dysponuj cych przydo-

mowym ogrodem, s  wanny spa. Wanny takie 

dzielimy na wolno stoj ce i przeznaczone do 

zabudowy, które mo na umie ci  na stela u

(i obudowa ) albo wpu ci  w pod o e. Wanny 

spa nape nia si  wod   z w a ogrodowego 

– wanna ma integralny system do podgrzewa-

nia wody i zestaw filtrów. Wanny spa, w zale -

no ci od modelu, mog  mie  oprócz funkcji 

hydromasa u tak e ozonator, ozdobne o wiet-

lenie, terapeutyczne siedziska, system audio,  

system antifrost, zapobiegaj cy zamarzaniu 

wody nawet wtedy, gdy na zewn trz panuje 

ujemna temperatura.
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Ile to kosztuje?

Panele natryskowe do hydromasa u: 

300–14 000 z

Baterie podtynkowe z dyszami hydromasa-

owymi: 800–8000 z

Kabiny prysznicowe z panelem do hydro-

masa u: 1700–20 000 z

Kabiny parowe z hydromasa em: 

3800–70 000 z

Niewielkie wanny z hydromasa em: 

1500–3500 z

Wi ksze wanny z kilkunastoma dyszami: 

4000–12 000 z

Koliste wanny wolno stoj ce: 

20 000–60 000 z

Wanny spa: 15 000–100 000 z

hydromasaz.indd 116hydromasaz.indd   116 2010-08-20 21:05:102010-08-20   21:05:10


