DYLEMATY

PYTANIE CZYTELNIKA

Mam dwie ïazienki, które czekajÈ
na urzÈdzenie. W jednej ma byÊ
wanna, a w drugiej prysznic. Nie
mogÚ siÚ zdecydowaÊ, w której
zainstalowaÊ dïuuugo oczekiwany hydromasaĝ – w wannie czy
pod prysznicem? Jakie moĝliwoĂci daje kaĝde z nich? ProszÚ
o wskazówki i inspiracje.
REDAKCJA

W wannie przede wszystkim odpoczywamy, prysznic zaĂ dziaïa
bardziej orzeěwiajÈco. Podobnie
jest z hydromasaĝem w obydwu
rozwiÈzaniach.

Hydromasaĝ
w wannie
albo pod
prysznicem
Emilia Rosïaniec

zastrzyk energii
Hydromasaĝ w wannie
Pozycja leĝÈca lub póïleĝÈca, jakÈ przyjmujemy w wannie, sprzyja relaksowi,
zanurzenie ciaïa w wodzie ïagodzi sztywnoĂÊ miÚĂni, odprÚĝa, a takĝe pobudza
wydzielanie endorfin, czyli substancji
wywoïujÈcych doskonaïe samopoczucie
i zadowolenie. KÈpiel w wannie jest
zatem przede wszystkim odpoczynkiem
(Japoñczycy uwaĝajÈ nawet, ĝe powinno jÈ
poprzedzaÊ umycie ciaïa pod prysznicem).
Hydromasaĝ w wannie wzmaga odprÚĝajÈce dziaïanie kÈpieli, ma takĝe dziaïanie
lecznicze.
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Zaleĝnie od standardu wanny z hydromasaĝem moĝna korzystaÊ z masaĝu wodnego
lub powietrznego bÈdě obydwu jednoczeĂnie.
Zaleĝnie od modelu, wanny z hydromasaĝem
majÈ od kilku do kilkunastu dysz, przez które
wypïywajÈ strumienie wody. Minimum niezbÚdne do efektywnego masaĝu to 3–4 dysze,
w najdroĝszych modelach jest ich ponad 20.
LiczbÚ dysz producenci dobierajÈ do ksztaïtu
i wielkoĂci wanien.
Masaĝ wodny – dziaïa przez wybiórcze nakierowanie strumieni wody na
okreĂlone partie ciaïa. Dysze, przez które
wypïywajÈ strumienie, mogÈ byÊ róĝnego
rodzaju:

fot. Kohler

OdprÚĝenie
albo

standardowe – do wszystkich czÚĂci ciaïa;
rotacyjne – przeznaczone do masaĝu stóp;
trójdzielnego wypïywu (rozbijajÈ strumienie na mniejsze) – do masaĝu pleców;
wirujÈce (o strumieniach bÚdÈcych efektem
ich ruchu) – gïÚboko masujÈ ciaïo strumieniem Ărubowym.
Ponadto dysze róĝniÈ siÚ wielkoĂciÈ i mocÈ
strumienia wody. Niektóre umoĝliwiajÈ
rÚczne kierowanie strumienia w róĝne czÚĂci
ciaïa, inne moĝna zamykaÊ, co zwiÚksza
intensywnoĂÊ masaĝu z dysz, które pozostawiono otwarte. Specjalne dysze umoĝliwiajÈ
poïÈczenie masaĝu wodnego z emisjÈ fal ultraděwiÚkowych. Taki masaĝ rozgrzewa tkan-
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fot. TTW Opex

Dobre salony ïazienkowe oferujÈ klientom
moĝliwoĂÊ przetestowania wanien z ekspozycji.
Warto skorzystaÊ z takiej opcji, aby byÊ pewnym
wyboru. JeĂli wanna bÚdzie ěle zaprojektowana
– co moĝna sprawdziÊ tylko po skorzystaniu z niej
– nie przyniesie odprÚĝenia

ki, poprawia ich ukrwienie i elastycznoĂÊ.
W wannach wyposaĝonych w takie dysze
moĝna korzystaÊ z obu masaĝy jednoczeĂnie
albo tylko z masaĝu wodnego (niemoĝliwe jest
uruchomienie samych ultraděwiÚków).
Masaĝ powietrzny (pereïkowy) – polega
na oddziaïywaniu na caïe ciaïo kÈpiÈcej
siÚ osoby „pereïkami”, czyli pÚcherzykami

Cena wanny z hydromasaĝem zaleĝy
od rodzaju i liczby dysz

fot. Minibaseny.pl

tworzÈcymi siÚ przy wtïaczaniu powietrza do wanny napeïnionej wodÈ.
Powietrze dostaje siÚ do wody przez
dysze (od 4 do 18 szt.) lub kanaliki (od
60 do 140 szt.) w dnie wanny.
Dmuchawy, które wtïaczajÈ powietrze, mogÈ mieÊ podgrzewacz, regulacjÚ
natÚĝenia nadmuchu i moĝliwoĂÊ ustawienia masaĝu pulsacyjnego.
Niektóre rodzaje wanien wyposaĝa siÚ
w ozonator, który zwiÚksza efektywnoĂÊ
masaĝu powietrznego dziÚki temu, ĝe ozon
dotlenia skórÚ i wspomaga pracÚ ukïadu
krÈĝenia. Ozon ma równieĝ dziaïanie
bakteriobójcze i dezynfekuje wodÚ, zapobiegajÈc rozwojowi glonów i grzybów.
W standardzie otrzymamy zwykle
wszystko, co niezbÚdne do uruchomienia
systemu – wannÚ z dyszami, pompÚ, przewody wodne oraz sterownik pneumatyczny (wïÈczanie i wyïÈczanie poĝÈdanego
masaĝu przyciskami na boku wanny)
lub elektroniczny (dodatkowo umoĝliwia
okreĂlenie czasu i natÚĝenia masaĝu,
koncentrowanie zabiegu na wybranych
strefach ciaïa oraz ustawienie temperatury
kÈpieli).

Do wanny
z hydromasaĝem
moĝna dokupiÊ zagïówek, który zwiÚksza wygodÚ
dïugich relaksujÈcych kÈpieli. Zagïówki dostÚpne
sÈ w róĝnych wymiarach, ksztaïtach i kolorach

O czym powinniĂmy wiedzieÊ, zanim
kupimy wannÚ z hydromasaĝem
azienka, w której ma stanÈÊ wanna
z hydromasaĝem, nie moĝe mieÊ mniej
niĝ 6 m2 – inaczej trudno byïoby zapewniÊ
dobrÈ wentylacjÚ.
Ze wzglÚdu na to, ĝe w instalacjach z hydromasaĝem woda z reguïy krÈĝy w ukïadzie
zamkniÚtym, warto wybraÊ wannÚ z grzaïkÈ
zapewniajÈcÈ staïÈ temperaturÚ kÈpieli.
Przed zakupem warto przeprowadziÊ
tzw. mokry test wanny. Niektóre firmy
majÈ salony sprzedaĝy, w których w kameralnych warunkach moĝna wannÚ wypró-

fot. Sanplast
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Standardowe wymiary wanien z hydromasaĝem:

prostokÈtne – od 120 × 70 do 190 × 90 cm

fot. Nord-spa

asymetryczne – od 145 × 100 do 150 × 100 cm

owalne
– od 165 × 130 do 190 × 100 cm

fot. Poolspa

naroĝne – od 125 × 125 do 153 × 153 cm
Zaleĝnie od wielkoĂci i gïÚbokoĂci wanny majÈ pojemnoĂÊ od 150 do 450 l;
te wiÚksze mogÈ byÊ równieĝ dwuosobowe
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fot. Technic Industry

fot. Sanitec Koïo

Wanny spa (zwane teĝ minibasenami)
pozwalajÈ korzystaÊ z dobrodziejstw hydromasaĝu takĝe na Ăwieĝym powietrzu.
Moĝna wybraÊ:
wannÚ wolno stojÈcÈ, inaczej kompaktowÈ – pusta wanna jest na tyle lekka, ĝe
bez problemu w kilka osób moĝna przenosiÊ jÈ w dogodne miejsca;
wannÚ przeznaczonÈ do zabudowy
– wpuszcza siÚ jÈ w podïoĝe lub ustawia
na specjalnym stelaĝu i obudowuje trwaïÈ
konstrukcjÈ.
Uwaga! Minibaseny moĝna instalowaÊ
takĝe w domu. Instalacja na zewnÈtrz jest
jednak najbardziej odpowiednia ze wzglÚdu na wagÚ urzÈdzenia wypeïnionego wodÈ
– ok. 1200 kg.
DziÚki rynnom przelewowym wokóï wanien, woda nie jest bezpowrotnie tracona
przy wychlapywaniu siÚ, ale przepïywa do
filtra skÈd jest ponownie wpompowywana do niecki.
Instalacja odpowiedzialna za hydromasaĝ, obieg wody oraz jej czyszczenie umieszczona jest w obudowie wanny.
Uwaga! Wybieraj baseny spa, których
komora wypeïniona jest piankÈ poliuretanowÈ. Ta zmniejsza straty ciepïa i obniĝa
koszty uĝytkowania urzÈdzenia. Minibaseny
bez takiego wypeïnienia majÈ niĝsza cenÚ,
ale sÈ zdecydowanie droĝsze w eksploatacji i majÈ krótszÈ ĝywotnoĂÊ.

fot. Riho

Wanny z hydromasaĝem
sÈ dominujÈcym elementem
aranĝacji ïazienki i nadajÈ
jej okreĂlony styl.
Bogaty wybór oferty
rynkowej zaspokoi
najbardziej wyszukane
gusty

Hydromasaĝ w ogrodzie

bowaÊ. Aby mieÊ pewnoĂÊ, ĝe wanna jest
odpowiednia, poïóĝ siÚ w niej i:
– sprawdě poïoĝenie i wyprofilowanie
siedzisk; powinny umoĝliwiaÊ zajÚcie
wygodnej i jednoczeĂnie stabilnej pozycji;
– wypróbuj zagïówek, jego umiejscowienie
i ksztaït nie mogÈ wymuszaÊ na nas,
abyĂmy nienaturalnie naciÈgali szyje, aby
oprzeÊ gïowÚ;
– skontroluj rozmieszczenie dysz, muszÈ
znajdowaÊ siÚ pod partiami ciaïa, które
majÈ masowaÊ;
– zwróÊ uwagÚ na gïoĂnoĂÊ pracy instalacji hydromasaĝu, zastanów siÚ, czy przy dïuĝszym
czasie uĝytkowania haïas nie bÚdzie mÚczÈcy.
Przykïadowe firmy oferujÈce klientom
wypróbowanie wanien: HerbeÊ, Landeck-

Spa (salon INSPA) – okolice Wrocïawia,
HOUSE OF VILLEROY & BOCH (pokój
kÈpielowy Buble Shop) – Warszawa.
PodïÈczenie wanny z hydromasaĝem do instalacji elektrycznej mogÈ wykonaÊ: elektryk
lub osoba z uprawnieniami projektowymi.
Zabudowa wanny z hydromasaĝem nie
moĝe byÊ szczelna, gdyĝ jej urzÈdzenia (pompa, dmuchawa) sÈ chïodzone powietrzem
i pobierajÈ je z otoczenia pod wannÈ. Aby
zasïoniÊ zewnÚtrzne czÚĂci wanny, warto
skorzystaÊ z gotowych, ïatwych do demontaĝu obudów. Gotowe obudowy najczÚĂciej
wykonane sÈ z akrylu, ale producenci oferujÈ
teĝ obudowy z drewna czy stali nierdzewnej.
WannÚ z hydromasaĝem trzeba co pewien
czas dezynfekowaÊ: rÚcznie lub automa-

Ceny wanien do masaĝu
Liczba dysz

Wanny z hydromasaĝem;
zaleĝnie od wyposaĝenia:

wodnych

powietrznych

Orientacyjna
cena

3–6

brak

1,5–3,5 tys. zï

6–12

8–12

3–7 tys. zï

6–18*

14–16 lub ok.
100 kanaïów
w dnie

7–20 tys. zï**

– masaĝ wodny
– brak masaĝu powietrznego, podgrzewania
powietrza i wody, automatycznej dezynfekcji,
a takĝe obudowy
– masaĝ wodny
– masaĝ powietrzny
– obudowa
– system odprowadzania resztek wody
– sterowanie elektroniczne
– masaĝ wodny
– masaĝ powietrzny
– automatyczna dezynfekcja
– podwodne oĂwietlenie
– podgrzewanie wody

– czasem ozonator
* z róĝnymi programami, np. z regulacjÈ kierunku wypïywu wody, kierunkiem czteropunktowym (do masaĝu
pleców)
** modele droĝsze – w cenie 20–60 tys. zï – sÈ przeznaczone do hoteli
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fot. Minibaseny.pl

– czujniki poziomu wody
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tycznie – zaleĝnie od modelu. Na czÚstoĂÊ
dezynfekcji wpïywa intensywnoĂÊ zaĝywania kÈpieli, rodzaj uĝywanych Ărodków
myjÈcych, a takĝe jakoĂÊ wody. Minimalna
czÚstoĂÊ dezynfekcji to raz na 2 miesiÈce.

fot. Anderstil

Panel prysznicowy
Moĝna zastosowaÊ go
niemal w kaĝdej kabinie natryskowej,
mocujÈc go do Ăciany lub do podïogi.
Te mniejsze – metrowe – wyposaĝone
sÈ przewaĝnie w podstawowy zestaw
dysz, bateriÚ i sïuchawkÚ prysznicowÈ;
panele dïuĝsze – nawet dwumetrowe
– mogÈ mieÊ teĝ siedzisko, lustro
i póïki. Panel moĝe byÊ wyposaĝony
w jednÈ sïuchawkÚ prysznicowÈ – do
natrysku rÚcznego. Moĝe teĝ mieÊ dwie
sïuchawki – jedna z nich – gïowica
prysznicowa – jest przymocowana na

fot. Deante

Zamiast panelu prysznicowego moĝna
zastosowaÊ podtynkowe baterie z dyszami.
Montuje siÚ je w Ăcianach i suficie strefy
prysznicowej i caïoĂÊ osïania pïytkami
ceramicznymi. Niestety w razie awarii, aby dostaÊ
siÚ do instalacji, trzeba rozkuÊ wykoñczenie Ăciany

fot. Deante

Z prysznica korzysta siÚ gïównie w pozycji
stojÈcej, a jeĂli mamy siedzisko – takĝe
siedzÈc. Taka kÈpiel to zatem inny rodzaj
przyjemnoĂci niĝ w wannie – uwaĝa siÚ, ĝe
jest bardziej orzeěwiajÈca. Pod prysznicem
– co jest niemoĝliwe w wannie – moĝna
naprzemiennie stosowaÊ ciepïÈ i zimnÈ
wodÚ, co jest rodzajem pobudzajÈcego termomasaĝu. GorÈca woda rozluěnia miÚĂnie
i wïosowate (krwionoĂne) naczynia, a zimna
zwÚĝa je, co poprawia przemianÚ materii
i wzmacnia serce.
Hydromasaĝ, z którego moĝna korzystaÊ
pod natryskiem, równieĝ róĝni siÚ od tego
w wannie, zaleĝnie od tego, czy
wybierzemy panel prysznicowy,
czy kabinÚ prysznicowÈ.

fot. Kohler

Hydromasaĝ pod prysznicem

Panele prysznicowe mogÈ byÊ gïównÈ
ozdobÈ ïazienki; wiÚkszoĂÊ z nich
charakteryzuje siÚ ciekawÈ formÈ,
róĝnorodnoĂciÈ kolorów
i interesujÈcym wzornictwem
Ceny paneli prysznicowych
Panele

Wyposaĝenie

Orientacyjna cena

– trójfunkcyjna rÈczka
najtañsze

– 3–6 dysz

od 250 zï

– bateria termostatyczna
– regulowane dysze do masaĝu
– kaskada wodna
– deszczownica
– dysze na stopy
– blokada kierunku wypïywu wody
– skïadane krzeseïko (moĝe byÊ wiÚcej niĝ jedno)
– póïka na kosmetyki (moĝe byÊ wiÚcej niĝ jedna)

4–5 tys. zï
REKLAMA

droĝsze modele
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Dylematy

fot. Ideal Standard

fot. Kludi

fot. Deante

fot. Sanitec Koïo

fot. Artweger

fot. Poolspa

fot. Poolspa

fot. Azuvi

Wymiary paneli prysznicowych

krótkie – majÈ okoïo 115 cm

Ărednie – 140–150 cm – moĝna
zamontowaÊ nad brodzikiem lub wannÈ

panele dïugie – majÈ powyĝej
180 cm – po zamontowaniu
opierajÈ siÚ na brodziku

Zwykle panele oferowane sÈ w dwóch wersjach: jednej przystosowanej do montaĝu na Ăcianie, a drugiej – w naroĝniku
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korzystaÊ z niej w tych kabinach, które majÈ
dozowniki z olejkami zapachowymi;
chromoterapia – czyli terapia kolorami,
dostÚpna w kabinach z wbudowanym wielokolorowym diodowym oĂwietleniem.
WiÚkszoĂÊ kabin ma od 3 do 8 dysz i zwykle ciĂnienie w instalacji jest wystarczajÈce,
aby pracowaïy efektywnie.
W specjalnych kabinach, zwanych
masaĝowo-parowymi lub ïaěniami

Kabina prysznicowa
Najprostsze kabiny zapewniajÈ – podobnie
jak panel – jeden lub kilka rodzajów masaĝu
z dysz lub sïuchawek prysznicowych.
Zwykle jednak kabiny z hydromasaĝem sÈ
bardziej rozbudowane niĝ panele: mogÈ mieÊ
generatory pary, dysze masaĝowe i parowe
(kilka lub kilkanaĂcie), prysznic rÚczny
z kilkoma rodzajami strumienia, bateriÚ
termostatycznÈ, wielofunkcyjnÈ sïuchawkÚ
prysznicowÈ i elektroniczny panel sterujÈcy.
Kabiny majÈ teĝ jedno lub dwa siedzenia,
które mogÈ siÚ skïadaÊ. W suficie najczÚĂciej
instaluje siÚ oĂwietlenie halogenowe.
W kabinach moĝna korzystaÊ z nastÚpujÈcych rodzajów masaĝu:
ciÈgïy – strumieñ wody z kilku dysz – relaksuje i odprÚĝa, moĝna z niego korzystaÊ
na stojÈco lub siedzÈco;
limfatyczny – naprzemienne silne strumienie wody z kilku dysz – wzmacnia odpornoĂÊ
organizmu, poprawia krÈĝenie, ujÚdrnia
skórÚ: naleĝy go rozpoczynaÊ od czÚĂci ciaïa
najbardziej oddalonych od serca;
masaĝ stóp – strumieñ wody wydobywajÈcy siÚ z dna kabiny – stymuluje receptory
w stopach, redukuje stres i zmÚczenie;
aromaterapia – czyli terapia zapachem,
stosowana z hydromasaĝem – poprawia
samopoczucie i wpïywa korzystnie na
ukrwienie i elastycznoĂÊ skóry; moĝna

Kabina wyposaĝona dodatkowo w kaskadÚ
wodnÈ, która masuje kark i ramiona, uwalniajÈc
miÚĂnie od napiÚcia

fot. Kohler

staïe do górnej czÚĂci panelu, druga – (rÚczna) jest zamontowana na wysiÚgniku.
W panelach montuje siÚ minimum 3 dysze,
a maksimum 8 dysz – ostatnie ograniczenie
wynika z ciĂnienia wody w instalacji.
Zaleĝnie od rodzaju panelu dysze mogÈ zapewniaÊ jeden lub kilka rodzajów strumienia.
Panele mogÈ mieÊ zwykïe mieszacze wody
lub droĝsze mieszacze z termostatem, wtedy
proporcja wody ciepïej i zimnej dobierana
jest automatycznie, tak aby wypïywajÈcy
strumieñ miaï zawsze staïÈ temperaturÚ.
Baterie montowane do paneli zazwyczaj
ukryte sÈ pod ich obudowÈ: na zewnÈtrz
znajdujÈ siÚ przewaĝnie pokrÚtïa lub uchwyty
sïuĝÈce do ustawiania mocy strumienia i temperatury wody. Sterowanie moĝe byÊ takĝe
elektroniczne (przez panel sterowania).
O komforcie i charakterze kÈpieli decyduje rodzaj strumienia i jego intensywnoĂÊ:
– normalny (naturalny) – daje wraĝenie
miÚkkiego deszczu, równomiernie pokrywajÈcego caïe ciaïo,
– miÚkki (ïagodny) – wzbogacony powietrzem, idealnie nadaje siÚ do kÈpieli
relaksujÈcej i mycia wïosów,
– mono (bicz) – wypïywajÈcy pojedynczÈ,
równomiernÈ strugÈ, skoncentrowany, ale
miÚkki,
– masujÈcy – silnie pulsujÈcy o wïaĂciwoĂciach oĝywiajÈcych i regenerujÈcych.
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Hydromasaĝ w wannie albo pod prysznicem

fot. Sanplast

Wanna-kabina z hydromasaĝem

fot. Artweger

fot. Poolspa

Wymiary kabin z hydromasaĝem

maïe kabiny majÈ
90 × 90 cm
szerokoĂci i 200 cm
wysokoĂci

dwuosobowe majÈ
150 × 150 cm
i 230 cm wysokoĂci

fot
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Ceny kabin prysznicowych
Rodzaj kabin

Wyposaĝenie

Orientacyjna cena

– 8 dysz wodnych
– oĂwietlenie

od 2 do 4 tys. zï
fot. Sanplast

z podstawowym
wyposaĝeniem

– górny natrysk
– kilkufunkcyjne baterie prysznicowe: np. bateria
czterofunkcyjna:
1) prysznic centralny
z rozbudowanym
2) prysznic rÚczny
systemem
masaĝu
3) masaĝ pleców i masaĝ karku z termostatem

ok. 10 tys. zï

4) wstÚpne filtry wody zimnej i ciepïej
5) sterowanie rÚczne funkcjami masaĝu
Jak wyĝej, a ponadto:
a) aromaterapia
b) turecka ïaěnia parowa
modele
luksusowe

c) kaskada wodna

od kilkunastu
do 20 tys. zï

d) zamkniÚty obieg pary
e) generator pary z wyïÈcznikiem
f) alarm

rzymskimi, moĝna korzystaÊ nie tylko
z róĝnych rodzajów masaĝu, ale teĝ z
aromatycznej kÈpieli parowej, która przyspiesza przemianÚ materii, dziÚki czemu
ïatwo odblokowuje pory i usuwa toksyny;
relaksuje i nawilĝa ukïad oddechowy, jest
zalecana przy schorzeniach reumatycznych; najlepiej braÊ jÈ przez 15–30 min,
a po jej zakoñczeniu wziÈÊ letni natrysk
lub zwykïÈ kÈpiel.

Zanim kupisz kabinÚ (panel, wannÚ):
Sprawdě w dokumentacji technicznej,
jakich parametrów instalacji wodociÈgowej
wymaga urzÈdzenie. Aby zapewniÊ jego
poprawnÈ pracÚ, woda musi dopïywaÊ do
tych urzÈdzeñ z odpowiedniÈ wydajnoĂciÈ
i pod odpowiednim ciĂnieniem. Trzeba teĝ
zapewniÊ odpowiedniÈ iloĂÊ ciepïej wody,
która zagwarantuje komfortowe warunki
kÈpieli.

Wanna wielofunkcyjna

PowinieneĂ wiedzieÊ, ĝe jeĂli natrysk
zasilany jest z tego samego ěródïa, co inne
urzÈdzenia, to odkrÚcenie wody w innym
miejscu w domu obniĝy ciĂnienie w instalacji. W domach zasilanych z lokalnej
sieci wodociÈgowej osoba zaĝywajÈca
masaĝu moĝe odczuwaÊ wahania ciĂnienia
w rurach, gdy z wody bÚdÈ korzystaÊ inni
uĝytkownicy tej sieci.
Warto rozejrzeÊ siÚ za takÈ kabinÈ,
w której wyloty umieszczone sÈ w dwóch
pionowych symetrycznych rzÚdach – zapewnia to bowiem najwyĝszÈ skutecznoĂÊ
hydromasaĝu: ciaïo masowane jest wszechstronnie i równomiernie.
ZapamiÚtaj, ĝe sterowanie manualne, choÊ
najtañsze, nie umoĝliwia programowania
seansu. SiïÚ, temperaturÚ i kierunek strumieni (jeĂli dysze osadzone sÈ na przegubach)
trzeba ustawiaÊ rÚcznie, co jest doĂÊ mozolne.
Droĝszy elektroniczny sterownik pozwala
okreĂliÊ tryb i czas kÈpieli masujÈcej, w tym
takĝe sekwencje pracy dysz oraz zmian temperatury wody – przed wejĂciem do kabiny.
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Zïoty Ărodek
Na rynku obecne sÈ urzÈdzenia, które ïÈczÈ
zarówno zalety hydromasaĝu w wannie, jak
Kabina parowa z wannÈ i hydromasaĝem
i tego pod prysznicem. Jest to rozwiÈzanie
najlepsze dla osób majÈcych maïÈ ïazienkÚ, które nie mogÈ pozwoliÊ sobie na jej wyposaĝenie i wannÚ, i w kabinÚ, a chcÈ korzystaÊ z hydromasaĝu. Do takich urzÈdzeñ naleĝÈ:
Wanny-kabiny dostÚpne w wersji naroĝnej i przyĂciennej. Ich montaĝ rozpoczyna siÚ
od zainstalowania wanny na stelaĝu (oraz podïÈczenia hydromasaĝu). Kolejny krok to
umieszczenie na wannie kabiny (prostokÈtnej lub póïokrÈgïej) i doprowadzenie wody
do panelu. NastÚpnie uszczelnia siÚ przestrzeñ miÚdzy wannÈ a kabinÈ (wanny i kabiny
tworzÈce wanny-kabiny sprzedawane sÈ przede wszystkim jako oddzielne urzÈdzenia).
Wanny wielofunkcyjne dostÚpne sÈ w caïoĂci – jako zestaw, w skïad którego wchodzÈ:
asymetryczna wanna (85 × 160 cm) oraz kabina wannowa z panelem natryskowo-masaĝowym (85 × 160 × 150 cm), bateria termostatyczna, sïuchawka, górna gïowica natryskowa
oraz wylewka wannowa.
Wanny z kabinÈ masaĝowo-parowÈ – konstrukcja kabiny w tym przypadku opiera
siÚ na caïej wannie – tzw. zamyka jÈ w caïoĂci.
Ceny urzÈdzeñ ïÈczÈcych zalety wanien i kabin
Rodzaj urzÈdzeñ

Wyposaĝenie

Orientacyjna cena

tañsza

panel masaĝowy, bez hydromasaĝu w wannie

ok. 13 tys. zï

droĝsza

panel masaĝowy, hydromasaĝ w wannie, masaĝ
ultraděwiÚkowy

ok. 70 tys. zï

Kabina-wanna

Wanna wielofunkcyjna
tañsza

bez hydromasaĝu

ok. 6 tys. zï

droĝsza

hydromasaĝ, sterowanie elektroniczne

ok. 12 tys. zï

Wanna z kabinÈ parowÈ
– hydromasaĝ wodny: 4 dysze w wannie, 12 dysz w kabinie
– ozonator
– masaĝ stóp

tañsza

10 tys. zï

– elektroniczny panel
– obudowa
– hydromasaĝ powietrzny w wannie: 8 dysz w wannie
– hydromasaĝ wodny: 6 dysz w kabinie
– regulacja siïy masaĝu w wannie
– generator pary
– ochrona przed przegrzaniem

droĝsza

– terapia Ăwietlna

15 tys. zï

Hydromasaĝ inaczej...
fot. Kludi

Kiedy trudno dokonaÊ wyboru: hydromasaĝ
w wannie czy pod natryskiem lub kaĝde z tych
rozwiÈzañ jest zbyt drogie,
moĝna teĝ rozwaĝyÊ nastÚpujÈce rozwiÈzania:
Sïuchawka prysznicowa z regulacjÈ strumienia wody umoĝliwia korzystanie ze strumienia
tradycyjnego (deszczowego) oraz pulsujÈcego
– z regulacjÈ natÚĝenia i czÚstotliwoĂci. Przy uĝyciu zatem jednej sïuchawki moĝemy skorzystaÊ
ze zmniejszajÈcego naprÚĝenie w miÚĂniach masaĝu wzbogaconego o np. termomasaĝ.
SïuchawkÚ takÈ moĝna kupiÊ juĝ za
80 zï.
Mata ozonowa z hydromasaĝem – urzÈdzenie skïada siÚ z agregatu, kompresora ozonujÈcego, zwanego teĝ generatorem ozonu oraz
silikonowo-kauczukowej miÚkkiej maty dostosowujÈcej siÚ do ksztaïtu wanny. Kompresor
wytwarza ozon, stÈd mieszanina powietrznoozonowa trafia do maty. Ta wyposaĝona jest
w mikrodysze (moĝe byÊ ich nawet 600), przez
które uwalniane sÈ bÈbelki powietrza z ozonem – jest to wiÚc rodzaj masaĝu pereïkowego
wzbogaconego ozonem. UrzÈdzenie umoĝliwia
regulacjÚ ciĂnienia, z jakim wydostajÈ siÚ bÈbelki powietrza. Ponadto kompresor maty ozonowej moĝe kierowaÊ powietrze w temperaturze
otoczenia lub po podgrzaniu – zaleĝnie od uĝytego programu masaĝu. UrzÈdzenie do kÈpieli
tlenowej sterowane jest pilotem.
O dziaïaniu masaĝu pereïkowego pisaliĂmy
powyĝej. Dobroczynne dziaïanie ozonoterapii
polega zaĂ gïównie na:
poprawie przemiany materii w komórkach;
spalaniu tïuszczy (negatywnie dziaïajÈcych
na naczynia krwionoĂne, a wiÚc zmniejsza ryzyko zawaïów i miaĝdĝycy);
obniĝaniu zawartoĂci kwasu moczowego we
krwi;
usuwaniu toksyn (poprzez ich wiÈzanie i doprowadzenie do wydalenia);
zwiÚkszaniu wchïaniania tlenu przez tkanki.
Koszt maty to ok.
2000 zï.
fot. Dr. Frenkel (P.H. STEMPO)

fot. Aquasan

Na okïadzinÚ natrysku z panelem prysznicowym wybierz pïytki o zwiÚkszonej odpornoĂci na szok termiczny, bo na zwykïych
pïytkach pod wpïywem silnego poziomego
strumienia wody z dysz oraz duĝych skoków
temperatury mogÈ powstawaÊ wïosowate
pÚkniÚcia.
Nie moĝesz zapomnieÊ, ĝe do wielu kabin
trzeba doprowadziÊ zasilanie elektryczne, a do
kabin z funkcjÈ ïaěni parowej – równieĝ podïÈczenie do wentylacji – obydwa podïÈczenia
mogÈ wykonaÊ jedynie specjaliĂci.

– radio
– póïka na przybory
– automatyczny usuwania kamienia
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