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m a s u j ¹ c a  w a n n a
z bb¹belkami

D o r o t a  C h r z ¹ s z c zk¹piel

Masa¿ wodny dzia³a jak szampan wypity w niewielkiej iloœci –
rozluŸnia i odprê¿a. Codzienna k¹piel w wannie z hydromasa¿em
nie grozi jednak szkodliwym na³ogiem. Sprzyja wy³¹cznie zdrowiu
i urodzie. A w te dwie rzeczy nale¿y inwestowaæ. Warto wiêc kupiæ
dobr¹, masuj¹c¹ wannê.

fot. Hoesch

56



Wszystkie wanny z hydromasa¿em potocznie nazywane s¹
jacuzzi. Nazwa pochodzi od nazwiska i firmy braci Jacuzzi,
którzy ponad pó³ wieku temu, jako pierwsi zastosowali
wanny z masa¿em w procesie rehabilitacji. 
Hydroterapia od dawna by³a wykorzystywana w miejscach
profesjonalnie zajmuj¹cych siê leczeniem – sanatoriach,
szpitalach, gabinetach odnowy biologicznej. Dlaczego wiêc
odmawiaæ sobie jej zbawiennego wp³ywu w domu?
Instaluj¹c wannê z hydromasa¿em szybko przekonamy siê,
¿e masa¿ w wodzie przyjemnie rozgrzewa, uspokaja,
³agodzi bóle i napiêcia. Stymuluj¹c koñcówki nerwów szyb-
ko rozluŸnienia miêœnie i poprzez zwiêkszone ukrwienie
tkanek zapewnia pe³ny relaks. A tego po ca³ym dniu pracy
potrzeba nam przecie¿ najbardziej. 

W wannach z najprostszymi systemami hydromasa¿u masu-
je tylko woda. Pompa, integralna czêœæ urz¹dzenia, sprê¿a
wodê i wyrzuca j¹ pod ciœnieniem z minimum 4 dysz,
rozmieszczonych po bokach wanny tak, by jednoczeœnie
masowany by³ kark, plecy, nogi i stopy. Im wy¿sza jest
klasa wanny, tym wiêcej w niej dysz – w najlepszych mo-
delach mo¿e ich byæ nawet 35. 
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● 1 Gor¹cy relaks w afrykañskim klimacie (fot. Pool-Spa)

● 2 Nie musimy z niczego rezygnowaæ – hydromasa¿

Jacuzzi® w wannie i kabinie (J.Uno Twin, Herbeæ®)
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Wiêkszoœæ systemów wyposa¿ona jest
w regulacjê natê¿enia strumieni wody.
Mo¿liwa jest te¿ zmiana k¹ta usta-
wienia dysz. Poniewa¿ woda kr¹¿y
w wannie w uk³adzie zamkniêtym, aby
mia³a sta³¹ temperaturê, modele
z „wy¿szej pó³ki” wyposa¿one s¹ w do-
datkow¹ grza³kê. 
K¹piel staje siê jeszcze przyjem-
niejsza, gdy masuje nas nie tylko
woda, ale tak¿e powietrze. Automa-
tycznie zwiêksza siê wtedy ciœnienie
wody, przez co masa¿ staje siê efekty-
wniejszy – lepiej bowiem dotleniona
skóra wolniej siê starzeje.
Powietrze wt³aczane jest za pomoc¹
ukrytej pod wann¹ dmuchawy i rozpy-
lane w wodzie przez system dysz
i minidysz. Mo¿e byæ te¿ wdmuchi-
wane do wody przez liczne otwory
w dnie wanny. Ten drugi sposób,
popularnie zwany „podwójnym dnem”
jest stosowany rzadziej. 

W bogato wyposa¿onych wannach
pracê systemu masuj¹cego programu-
je siê na elektronicznym panelu
sterowania. Mo¿na ustawiæ czas i na-
tê¿enie masa¿u, temperaturê k¹pieli,
wybraæ masa¿ pulsacyjny, zarówno
wodny, jak i powietrzny. W niektórych
wannach mo¿na poczuæ siê jak w mo-
rzu, a to dziêki zainstalowanej funkcji
wywo³uj¹ca efekt fali. 
Przydatnym uzupe³nieniem jest oœwie-
tlenie halogenowe, zazwyczaj umiesz-

czone w dnie i bokach wanny. W nie-
których modelach mo¿na nawet regu-
lowaæ jego natê¿enie, a tak¿e wzboga-
caæ o kolorowe filtry, s³u¿¹ce do chro-
moterapii. Do k¹pieli warto dodaæ olej-
ki aromatyczne, co zwiêkszy jej tera-
peutyczne dzia³anie.

Wannê z hydromasa¿em trzeba dezyn-
fekowaæ zgodnie z zaleceniami produ-
centa (przynajmniej co 2 tygodnie)
nawet, gdy nie by³a u¿ywana. To
przed³u¿y sprawnoœci systemu, za-

pewni odpowiedni¹ higienê i zapobie-
gnie rozwojowi szkodliwych dla
cz³owieka mikroorganizmów. Mo¿na to
robiæ rêcznie, dodaj¹c do wody zale-
cane przez producenta œrodki dezynfe-
kuj¹ce. Bardziej skomplikowane i dro¿-
sze systemy dezynfekcji uruchamiaj¹
siê automatycznie po ka¿dej k¹pieli.
Niektóre modele wanien maj¹ równie¿
zainstalowane funkcje automatycznego
osuszania kana³ów powietrznych oraz
ozonowania powietrza, co równie¿
sprzyja zachowaniu czystoœci.
Wiele wanien wyposa¿onych jest
równie¿ w czujniki poziomu wody.
Funkcjê masa¿u mo¿na uruchomiæ
dopiero wtedy, gdy dysze boczne znaj-
duj¹ siê pod wod¹. Chroni to przed
zalaniem wanny strumieniami wody
oraz spaleniem pompy. 

Ogromna popularnoœæ hydromasa¿u
wymusi³a na producentach przygo-
towanie bardzo zró¿nicowanej oferty.
Wanny z masa¿em produkowane s¹
z akrylu, dziêki temu maj¹ rozmaite
wymiary (minimum 1,4 m d³ugoœci)
i kszta³ty, które mo¿na dopasowaæ do
prawie ka¿dej ³azienki. Prawie, bo ze
wzglêdu na wentylacjê, powinna ona
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jednak mieæ co najmniej 6 m2 powierz-
chni. Wyboru systemu hydromasa¿u
(liczba dysz, opcje masa¿u, wypo-
sa¿enie dodatkowe) dokonaæ mo¿na
indywidualnie – zgodnie z upodoba-
niami i mo¿liwoœciami finansowymi.
Ka¿dy producent ma w swojej ofercie
kilka propozycji, przeznaczonych dla
ró¿nych grup klientów: najtañsze to
wydatek 4-5 tys. z³, najdro¿sze kosz-
tuj¹ nawet 60 tys. z³. 

Wodnemu masa¿owi mo¿na pod-
dawaæ siê tak¿e na stoj¹co, w od-
powiednio wyposa¿onej kabinie prysz-
nicowej. Pod natryskiem mowa jest
wy³¹cznie o masa¿u wodnym, bi-
czowym lub relaksacyjnym pod nie-
wielkim ciœnieniem wody. Kieruj¹c stru-
mieñ wody na bolesne czy napiête
miêœnie, odczuwamy ulgê – masa¿
zadzia³a rozluŸniaj¹co, a zarazem
pobudzaj¹co. Jest to rozwi¹zanie, zde-

cydowanie tañsze, oszczêdne pod
wzglêdem zu¿ycia wody i energii,
³atwiejsze w monta¿u i, co nie jest bez
znaczenia, mo¿na je stosowaæ nawet
w ma³ych ³azienkach. Kabina zajmuje
bowiem zdecydowanie mniej miejsca
od wanny. Panele z dyszami do hydro-
masa¿u mog¹ byæ wykonane ze szk³a,
tworzyw sztucznych, aluminium –
o wyborze decyduje ich cena i estety-
ka. Jedno jest najwa¿niejsze – panele
mog¹ byæ montowane wy³¹cznie
w kabinach zapewniaj¹cych maksy-
maln¹ szczelnoœæ. Inaczej zalanie
³azienki jest niemal pewne.
D³ugoœæ panelu zale¿y od jego funkcji.
S¹ krótsze metrowe i d³ugie, dwume-
trowe – zdecydowanie wygodniejsze,
zazwyczaj wyposa¿ane dodatkowo
w miejsce do siedzenia. Najskromniej-
szy panel ma 3 dysze, najbardziej
rozbudowany – 8. Korzystniejszy jest
uk³ad z parzyst¹ liczb¹ dysz roz-
mieszczonych symetrycznie, co umo¿-
liwia masowanie obu stron krêgos³upa.

Gdy steruje siê nimi rêcznie – jest to
ograniczone w³aœciwie do w³¹czania
poszczególnych dysz, regulacji na-
tê¿enia przep³ywu wody i ewentualnie
zmiany kierunku strumienia, jeœli dysze
s¹ zamontowane na przegubach. Przy
sterowaniu elektronicznym mo¿na
zakodowaæ ich naprzemienn¹ pracê,
a tak¿e zmianê temperatury wody. 

Dla mi³oœników prawdziwych luksusów
przeznaczone s¹ kabiny masa¿owo-
parowe. Co prawda dobrze wyposa¿one
kosztuj¹ tyle, ile œredniej klasy samo-
chód, ale daj¹ sporo przyjemnoœci.
Mo¿na w nich korzystaæ z aromatycz-
nej k¹pieli parowej, natrysku imitu-
j¹cego deszcz, kilku rodzajów masa¿y
(np. masa¿u Kneippa, który umo¿liwia
punktowe oddzia³ywanie zimnej wody)
lub biczy wodnych (naprzemienne
dzia³anie ciep³ej i zimnej wody po-
budza kr¹¿enie i poprawia wygl¹d
skóry). A jak trzeba kabina zamienia
siê w saunê.
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● 3 Hydromasa¿ na stoj¹co rozluŸnia

cia³o i pobudza zmys³y

(Jacuzzi®, Herbeæ®)

● 4 Wanna naro¿na piêknie wkom-

ponowana  we wnêtrze du¿ego salonu

k¹pielowego (fot. Pool-Spa)

● 5 Prawdziwy luksus – kabina

masa¿owo-parowa (fot. Artweger)

● 6 Panel prysznicowy z praktyczn¹

szafeczk¹ na akcesoria (fot. Kludi)
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PRAWDZIWY LUKSUS
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