MINIBASENY SPA
Linia Serenity

Ciesz się spokojem
i harmonią każdego dnia z

Minibasenem
SPA

Badania dowodzą, że regularne korzystanie
z Minibasenu SPA jest nie tylko relaksujące
i dostarcza rozrywki, ale także bardzo zdrowe.
Pozytywnie wpływa na kondycję ciała
i duszy. Pomaga zniwelować skutki stresu
i napięcia, jakie odczuwane są przy natłoku
obowiązków.
Podczas kąpieli w Minibasenie SPA wytwarzane
są przez organizm endorfiny, które zmniejszają
uczucie bólu i przyczyniają się do całkowitego
odprężenia oraz uczucia dobrego nastroju.
Nieustannie bombardujące ciało drobne bąbelki
przyspieszają cyrkulację krwi w skórze i tym samym
przyczyniają się do stymulacji procesu usuwania
toksyn z organizmu oraz zastąpienia ich tlenem
oraz substancjami odżywczymi.
Zanurz się w ciepłej, kojącej wodzie
i ciesz się każdego dnia, w dzień i w nocy,
wewnątrz i na zewnątrz, indywidualnie,
z rodziną czy przyjaciółmi - życie z Minibasenem
SPA jest po prostu o wiele lepsze!

Niektóre z zalet Minibasenu SPA to:
uśmierzyć ból mięśni
• Pomaga
i usunąć oznaki zmęczenia
Usuwa bóle migrenowe
•i dolegliwości
reumatyczne

• Niweluje oznaki napięcia i stres
Wprowadza romantyczny nastrój
•i zapewnia
rozrywkę dla najbliższych
• Zbliża ludzi
2.

Minibasen SPA

Pomoże Ci czuć się,
wypoczywać i spać lepiej!

Zacznij dobrze
swój dzień

Rozluźnij zmęczone
i obolałe mięśnie

Wyobraź sobie jak doskonały będzie
Twój dzień, kiedy rozpoczniesz go
od kliku chwil spędzonych rano
w Twoim własnym Minibasenie
SPA.
Poprawi się Twoje krążenie, mięśnie
się rozluźnią, a samopoczucie
będzie o wiele lepsze. Będziesz
doskonale przygotowany, aby
stawić czoła zadaniom w pracy,
treningowi na siłowni lub grze
w golfa.

Ciepło wody w Minibasenie SPA
sprawia,
że
kolagen
zawarty
w tkankach staje się bardziej
elastyczny,
co
jest
szczególnie
korzystne dla osób z dolegliwościami
reumatycznymi.
Właśnie
takim
osobom lekarze zalecają kąpiele
w ciepłej wodzie kilka razy dziennie,
co rozluźnia mięśnie, stawy i ułatwia
zasypianie. Zniwelowanie efektów
stresu i napięcia mięśni zachęciło także
do korzystania z Minibasenu SPA
wiele osób cierpiących na migreny,
które twierdzą, że pomaga ono
w obniżeniu natężenia i częstotliwości
występowania dolegliwości bólowych.

Uwolnij się od stresu

Śpij lepiej

Kiedy wypoczywasz, bardziej
cieszysz się życiem. Łatwiej tu
o rozmowę czy Twój uśmiech.
Będziesz
wyczekiwał
chwil
spędzanych w Minibasenie SPA,
który pozwala spędzać czas
z rodziną i przyjaciółmi we
wspaniały
sposób.
Nasze
Minibaseny SPA pozwolą Tobie,
rodzinie
czy
przyjaciołom,
zrealizować
marzenia
o
odprężających,
komfortowych
i
niezwykle
regenerujących
ciepłych kąpielach. Wszyscy będą
zrelaksowani i z pewnością na
długo zapamiętają te wspólnie
spędzone chwile.

Bezsenność jest coraz częstszą
dolegliwością.
Ciepła
kąpiel
przed snem jest najlepsza na
ukojenie skołatanych nerwów
i
bezproblemowe
zasypianie.
Relaksuje mięśnie i stawy, otwiera
pory, uwalnia toksyny i stanowi
świetne zakończenie męczącego
dnia, podczas którego byliśmy
aktywni fizycznie. To wszystko
sprawi, że osiągniesz stan relaksu
i spokoju, który zapewni Ci lepszy
sen w nocy.
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Zaprojektowane,
aby działać jeszcze lepiej

Siedzisko
do hydromasażu
X-treme Therapy

Zawór przełączający
Versa Massage

Głośnik
Przed ponad 35 lat Hydropool, producent
Minibasenów SPA, stale rozwija i ulepsza swoje
produkty. Będąc liderem w branży, Hydropool
zaprojektował wszystkie modele niezwykle
ergonomicznie, aby zapewnić jak najwyższy
komfort dla całego ciała. Miękkie i wygodne
zagłówki podpierają głowę i kark, a oparcie
pleców podnosi komfort reszty ciała.
System mikrofiltracji Serenity Clean & Clear
przewyższa inne systemy uzdatniania i zapewnia
krystalicznie czystą wodę przy małej potrzebie
konserwacji urządzenia i niewielkiej ilości środków
chemicznych. System działa w oparciu
o połączenie wydajnej i efektywnej filtracji, obiegu
wody i procesu oczyszczania.

Dbamy
o najwyższą jakość
nowoczesnych
funkcji
1

Wygodna przestrzeń dla całego ciała

2

Niezwykle miękkie poduszki

3

Schodki bezpieczeństwa

4

Mikrofiltracja oraz system Clean/Clear

5

10-letnia kompleksowa gwarancja

6

Dużo przestrzeni dla stóp

5

Niezwykle miękkie
zagłówki
2

Deep
Seating

Głośnik

Krawędź
umożliwiająca
łatwy obrót
Wodospad
Serenity

Zapewnia wygodę
i możliwość
zanurzenia
całego ciała

Air

Panel kontroli
przepływu

6

Wide And

Bezpieczny dostęp
i anty-poślizgowe
schodki
3

Oczyszczacz
powierzchniowy
i mikrofiltracja

Elektroniczny
panel sterowania

1

4

Gumowa izolacja
urządzeń
zapewnia
działanie bez
nadmiernego
hałasu
i wibracji
Podłokietnik
Dysze do
hydromasażu

(Numeracja odnosi się do zdjęcia Minibasenu
SPA na stronie obok)
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Programy Wellness Hydropool

Ból nógBól pleców
Ból pleców
Regeneracja Ból Ból
głowy
Bezsenność
Stres
ól nóg
DietaDieta
PlusPlusRegeneracja
głowy
Bezsenność
Stres

r a m l ePcrzongircazm
y l e c z n i c z yP r o g r a m l ePcr oz ng ircazmy l e c z n i c z y

P r o g r a m lP
e rcozgnri ca zmy l e c z n i c z y

Program 25-minutowy
Program 25-minutowy Program 25-minutowy
gram 25-minutowy
Wykorzystujący
3 strefy
Wykorzystujący
3 strefyWykorzystujący
3 strefy
orzystujący
3 strefy
Wymaga
maga opcji
kąpieliopcji kąpieliNie wymagaNie
wymaga
opcji
kąpieliopcji kąpieli
perełkowej
ełkowej Air
Therapy Air Therapy
perełkowej perełkowej
Air TherapyAir Therapy

Aromaterapia
materapia Dream
Scent Dream Scent
Aromaterapia
Aromaterapia Dream
Scent Dream Scent
Rekomendowany
zapach:Rekomendowany
omendowany
zapach:
Rekomendowany
zapach:
zapach:
Bergamotka
i
trawa
cytrynowa
amotka i trawa cytrynowa
lub Mięta i eukaliptus
Imbir lub MiętaImbir
i eukaliptus
lub
Madarynka
i
grejpfut
Madarynka i grejpfut

P r o g r a m lPercozgnriacm
zyleczniczy

Program 25-minutowy
Program 35-minutowy
Program 25-minutowy
Program 35-minutowy
Wykorzystujący
3 strefy
Wykorzystujący
3 strefy
Wykorzystujący
3 strefy
Wykorzystujący
3 strefy
Nie
wymaga
Wymaga
opcji kąpieli
Nie wymaga
opcji
kąpieliopcji kąpieli Wymaga opcji
kąpieli
perełkowejperełkowej
Air TherapyAir Therapy perełkowejperełkowej
Air TherapyAir Therapy

Aromaterapia Aromaterapia
Dream Scent Dream Scent
Rekomendowany
zapach:
Rekomendowany
zapach:
i gejpfrut
Mandarynka i Mandarynka
gejpfrut

AromaterapiaAromaterapia
Dream Scent Dream Scent
Rekomendowany
zapach:
Rekomendowany
zapach:
i gejpfrut
Mandarynka iMandarynka
gejpfrut

P r o g r a m Pl er co zgnr ai cmz yl e c z n i c z y

r ai cmz yl e c z n i c z y
P r o g r a m Pl er oc gz n

Program 20-minutowy
Program 20-minutowy
Program 20-minutowy
Program 20-minutowy
Wykorzystujący
3 strefy Wykorzystujący
Wykorzystujący
3 strefy
Wykorzystujący
3 strefy
3 strefy
Wymaga
opcji kąpieli Nie wymaga
Nieopcji
wymaga
opcji kąpieli
Wymaga opcji
kąpieli
kąpieli
Air Therapyperełkowej
perełkowej
Air Therapy
perełkowejperełkowej
Air Therapy
Air Therapy

AromaterapiaAromaterapia
Dream ScentDream Scent AromaterapiaAromaterapia
Dream ScentDream Scent
Rekomendowany
zapach: Rekomendowany
Rekomendowany
zapach:
Rekomendowany
zapach:
zapach:
Ylang
Ylang lub Tangerine Rumianek lub
Rumianek
lub Bergamotka
Ylang Ylang lub
Tangerine
Bergamotka
i trawa cytrynowa
i trawa cytrynowa

P r o g r a mPl reocgzrnai m
c z yl e c z n i c z y

Pobudzenie
Pobudzenie
całego
całego
ciałaciała

Program 25-minutowy
Program 25-minutowy
P r o g r a mP lreocgzrnaim
c zlye c z n i c z y
Wykorzystujący
Wykorzystujący
3 strefy 3 strefy Program 10-minutowy
Program 10-minutowy
Nieopcji
wymaga
opcji kąpieli
Nie wymaga
kąpieli
Wykorzystujący
Wykorzystujący
2 strefy 2 strefy
perełkowej
Air Therapy Wymaga Wymaga
perełkowej
Air Therapy
opcji kąpieli
opcji kąpieli
Aromaterapia
Dream Scent perełkowej
Aromaterapia
Dream Scent
perełkowej
Air Therapy
Air Therapy
Rekomendowany
zapach:
Rekomendowany
zapach:
Aromaterapia
Dream Scent
Aromaterapia
Dream Scent
i trawa cytrynowa
BergamotkaBergamotka
i trawa cytrynowa
Rekomendowany
zapach:
Rekomendowany
zapach:
lub
Ylang
Ylang
lub Ylang Ylang
ImbirYlang
lub Ylang Ylang
Imbir lub Ylang

8.

Poprzez nasze gruntowne zrozumienie
Hydroterapii Strefowej i ergonomii ciała ludzkiego,
Hydropool sprawił, że hydroterapia weszła na wyższy poziom.
Dzięki stałym innowacjom oraz Hydroterapii Strefowej została stworzona linia
Minibasenów SPA, która pozwala im na interakcję z ciałem w najbardziej
naturalny i efektywny sposób.

Hydroterapia Strefowa to spersonalizowana funkcja Minibasenu SPA,
która pozwala cieszyć się dobrym samopoczuciem. Każdy z nas jest
inny, więc nasze uwarunkowania genetyczne i style życia odgrywają
dużą rolę w określeniu naszej wrażliwości
na stres i napięcie.
Każda strefa składa się z czterech elementów.

1
2

RODZAJ DYSZ

3
4

1

Rodzaj dysz jest istotny dla odpowiedniego masażu.
Dysza obrotowa głęboko masuje tkanki mięśniowe,
a dysza multi delikatnie rozluźnia i odpręża mięśnie.

Chromoterapia

UMIEJSCOWIENIE
DYSZ

STREFA 3

STREFA 1

Nasze dysze są zaprojektowane
stosownie do strefy, w której się
znajdują tak, aby zapewnić
jak najwyższą jakość hydromasażu,
Dysze są zróżnicowane,
aby poruszać poszczególne
grupy mięśni.

STREFA 4

Refleksologia

SIEDZISKO
ZAPROJEKTOWANE
DLA CIEBIE

STREFA 2
Chromoterapia

Zaprojektowany, aby dopasować
się do Twojego ciała i zapewnić
maksymalny komfort
oraz funkcjonalność,
Nasze ergonomiczne siedziska
podpierają kręgosłup i odciążają
mięśnie. To pozwala na usunięcie
napięcia mięśni.

Kąpiel perełkowa
Air Therapy

Aromaterapia

3
4

CZAS PRZEBYWANIA
W MINIBASENIE SPA
Ostatnią funkcją hydroterapii
strefowej jest oznaczenie czasu
spędzanego w każdym siedzisku Minibasenu,
Czas trwania zabiegu jest połączony
z sekwencją siedzisk, co jest
kluczowe dla właściwego
korzystania z hydroterapii strefowej.

2

STREFA 1

AKTYWACJA MIĘŚNI
PRZYKRĘGOWYCH
Obciążanie kręgosłupa przyczynia
się do bólu głowy,
Strefa pomaga odprężyć mięśnie.

STREFA 2

AKTYWACJA MIĘŚNI NÓG
I MIĘŚNI LĘDŹWIOWYCH
Strefa wspomaga krążenie krwi
w dolnych częściach ciała,
Ma korzystny wpływ na drożność
żył i daje poczucie lekkich nóg.

STREFA 3

AKTYWACJA MIĘŚNI
GÓRNEJ CZĘŚCI PLECÓW,
KARKU I RAMION
Eliminuje napięcie mięśni
trapezoidalnych i karku,
Uwalnia napięcie w rejonie splotu
słonecznego.

STREFA 4

AKTYWACJA
MIĘŚNI ŁUKU STOPY
Głęboko masuje żyły znajdujące
się w łuku stopy,
Twoje stopy odczuwają obciążenia
większości uprawianych
przez ciebie sportów.

Ewolucja Hydroterapii Strefowej Hydropool
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10.

Wyjątkowa Technologia powłoki
termalnej HydroWise
Nasze Minibaseny SPA to najbardziej energooszczędne jacuzzi na
świecie, które zapewniają temperaturę 30°C przy minimalnym koszcie
dziennego użytkowania.

1

2

Programowanie

Twój Minibasen SPA nie musi
stale pracować. Wybierz temperaturę
wody, a Minibasen SPA sam ją utrzyma
zapewniając Ci także oszczędzanie
jak największej ilości energii.

Pokrywa HydroWise
Heat Shield

Bezpieczna pokrywa z zamkiem,
l Izolowana przegroda w części
składanej,
l Utrzymuje ciepło wewnątrz,
a zimno na zewnątrz.
l

N.A.S.A. wykorzystuje tą samą
technologię do ochrony swoich
astronautów przed temperaturą
-273 stopni w przestrzeni
kosmicznej, jaką my
wykorzystujemy w powłokach
termicznych.

4
l
l

Stale opracowujemy nowe sposoby, aby ulepszyć naszą energooszczędność…
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Pompy Evergreen
o niskim natężeniu

Duży przepływ – mały pobór energii,
Pompy, które są zaprojektowane,
aby generować duży przepływ,
przy niskim zużyciu energii.

5

Technologia wymiany
ciepła Eco Heat
Exchange

Każda pompa generuje 1.5 KW ciepła
odpadowego, a nasza powłoka
HydroWise Thermal Shield odbija to
ciepło i przenosi je z powrotem do
Minibasenu SPA,
l Odpowietrzniki typu HydroWise
Thermal maksymalizują
energowydajność podczas każdej
pory roku i w każdym
klimacie.
l

3

Izolowana powłoka
termiczna

Potrójna technologia izolacyjna
(rury, obudowa, dno),
l Strona powłoki termicznej pokryta
folią lustrzaną odbija ciepło i kieruje
je ponownie do Minibasenu SPA,
l Strona powłoki termicznej w kolorze
czarnym oraz czarne rury
są zaprojektowane, w sposób
pozwalający na pochłanianie ciepła.
l

6

l

Zaprojektowane,
aby przewyższyć
wymagania CEC

3 miejsce na świecie w zakresie
mocy i energowydajności.

12.

Minibaseny SPA są doskonale wyposażone i zawierają piętnaście
elementów standardowych.
1

2

10

11

3

Podstawa polimerowa

Słynny na całym świecie przestronny
i wygodny kształt
Każda forma Minibasenów SPA
jest stworzona przez najbardziej
doświadczonych inżynierów i jest
zaprojektowana, aby zapewnić najwyższy
komfort, bezpieczeństwo i różnorodność.

4

Potrójna akrylowo-polimerowa niecka

Niezwykle wydajny system pomp

Wszystkie niecki Minibasenów SPA
są formowane podciśnieniowo z najlepszego
dostępnego akrylu. Po uformowaniu niecki
nakładana jest warstwa winylu wzmocniona
włóknem szklanym, aby zapewnić doskonałe
połączenie struktury wykończenia
niecki. Finalnie, nakładane jest kilka warstw włókna
szklanego wzmacnianego powłoką poliestrową, co
tworzy jedną z najbardziej wytrzymałych niecek w
branży jacuzzi.

5

Minibaseny SPA zaprojektowaną są w taki sposób,
aby zapewnić maksymalny przepływ wody przy
najniższym zużyciu energii. Niezwykle wytrzymały
system pomp jest technicznie przygotowany
do dostarczenia idealnego ciśnienia wody do każdej
dyszy jacuzzi. Użycie takiego rodzaju pomp daje
wyjątkową stabilność i niezawodność, posiada
zabezpieczone i uszczelnione tłoki oraz wytrzymały
system łożysk kulkowych.

Minibasen SPA jest dodatkowo uszczelniony,
odporną na warunki atmosferyczne,
podstawą polimerową. Podstawa jest silnie
przymocowana do drewnianych podpór
i jest zaprojektowana, aby do Minibasenu
SPA nie mogły dostać się zwierzęta i gryzonie.
Utrzymuje ona także ciepło wewnątrz
Minibasenun SPA.

13

Wspaniałą cechą Systemu hydromasażu
Versa Massage jest możliwość dostosowania
intensywności hydromasażu, aby zapewnić ulgę
w bólu lub w przypadku schorzeń i urazów.
Minibaseny SPA są wyposażone
w wiele różnych dysz masujących ze stali
nierdzewnej, które pomagają uwolnić się
od stresu i wypocząć.

Panel elektroniczny Soft Touch

Grzałka najwyższej jakości

To klucz każdego serca naszego Minibasenu SPA,
który jest pod Twoją pełną kontrolą, co daje możliwość
pełnego cieszenia się wypoczynkiem.

Nierdzewna i wysoce wytrzymała grzałka
zawiera całkowicie zanurzony 3 KW
element grzewczy, który szybko podgrzewa
wodę i wydajnie utrzymuje zaprogramowaną
temperaturę.

8

System rur o wysokim przepływie
z potrójnym mocowaniem

Energowydajna izolacja
– HydroWise Thermal Shield

Minibaseny SPA są wyposażone
w system hydrauliczny, który zapewnia
maksymalny przepływ wody do dysz
przy jednoczesnym zachowaniu ciszy
i wydajności poboru energii. Połączenia rur
są zespalane z drucianymi mocowaniami,
a potem dodatkowo zabezpieczane klamrami
ze stali ocynkowanej.

Minibaseny SPA to najbardziej energooszczędne
jacuzzi na świecie. Nasza innowacyjna powłoka
Thermal Seal Blanket oraz niezwykła czterocalowa
pokrywa HydroWise utrzymują ciepło w środku,
a zimno na zewnątrz. Potrójna technologia izolacyjna
(rury, obudowa, dno). Wewnętrzna strona powłoki
termicznej pokryta jest folią lustrzaną odbijająco
ciepło kierując je ponownie do Minibasenu SPA.
Zewnętrzna strona powłoki termicznej w kolorze
czarnym oraz czarne rury są zaprojektowane
w sposób pozwalający na pochłanianie ciepła.

14

15

6

Dwurdzeniowy mikrofiltr
z systemem oczyszczania Clean & Clear
System do hydromasażu Versa
Massage ze stali nierdzewnej

12

Minibaseny SPA są zaprojektowane
i wyposażone w dwurdzeniowy mikrofiltr,
który filtruje wodę aż do 5 mikronów.

Niesamowicie miękkie zagłówki

Uchwyty bezpieczeństwa

Każdy Minibasen SPA zawiera odpowiednio
rozmieszczone wspaniałe miękkie zagłówki.
Usiądź i odpręż się. Zaznaj niezrównanego
komfortu, jaki dają Ci nasze Minibaseny SPA!

Uchwyty bezpieczeństwa są wbudowane w
każdą formę Minibasenu SPA. Nie wymagają
one konserwacji, pomagają wychodzić
z Minibasenu SPA i poruszać się po nim.

9

7

Izolująca pokrywa HydroWise

Standardowe oświetlenie LED
Wszystkie Minibaseny SPA
zawierają dodatkowy element w postaci
niezawodnego oświetlenia LED,
które zmienia kolory na niebieski,
zielony i czerwony.

Zaprojektowana, aby wytrzymać kanadyjskie zimy
z niezwykle wytrzymałej powłoki ochronnej.
Dodatkowo izolowana przegroda w części składanej
utrzymuje ciepło wewnątrz. Chroni także przed
dostaniem się do wody wszelkich zanieczyszczeń,
takich jak liście czy owady. Dodatkowa
zainstalowane zamykane na kluczyk zapięcia
chronią przed niepożądanym otwarciem.

Oparta na podporach obudowa
z panelami z opcją demontażu
Wysokiej jakości obudowa jest zainstalowana na
solidnej ramie, która wzmacnia całą konstrukcję
i czyni ją bardziej wytrzymałą. Niezwykle rzadko
potrzebny jest dostęp do instalacji hydraulicznej
lub sprzętu, dlatego nasze panele można łatwo
zdemontować w celu przeprowadzenia naprawy.

14.
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Minibasen SPA Serenity

Minibasen SPA Serenity

Liczba osób: 4
Wymiary zewnętrzne:
157 cm x 211 cm x 86 cm
Pojemność: 925 l
Waga z wodą: 1163 kg

Liczba osób: 5
Wymiary zewnętrzne:
202 cm x 202 cm x 91.5 cm
Pojemność: 1176 l
Waga z wodą: 1441 kg

*+/- 0.635 cm przy wymiarach jacuzzi. Specyfikacje mogą ulec zmianie

*+/- 0.635 cm przy wymiarach jacuzzi. Specyfikacje mogą ulec zmianie

Model 4000

Model 5000

Specyfikacja:
Seria		Gold

Specyfikacja:
Seria

Dysze i instalacja hydrauliczna
Wszystkie dysze hydroterapeutyczne
3-kierunkowy zawór przełączający

Dysze i instalacja hydrauliczna
Wszystkie dysze hydroterapeutyczne 30
3-kierunkowy zawór przełączający Tak

Elektronika
Pompa 230 v 50 hz 		
Sterowniki elektroniczne		
Ochrona przed zamarzaniem		
Tryb czuwania		
Programowalne cykle filtrowania		
Elektroniczny sterownik temperatury		
Standardowe oświetlenie LED		

30
Tak
4KM
Gold
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

* Koszt zużycia energii elektrycznej zależy od stawek dostawców oraz częstotliwości korzystania z urządzenia.

Gold

Platinum
40
Tak

Elektronika
Pompa 230 v 50 hz
4KM 3KM + 3KM
Sterowniki elektroniczne
Gold Platinum
Ochrona przed zamarzaniem
Tak
Tak
Tryb czuwania
Tak
Tak
Programowalne cykle filtrowania
Tak
Tak
Elektroniczny sterownik temperatury Tak
Tak
Standardowe oświetlenie LED
Tak
Tak

* Koszt zużycia energii elektrycznej zależy od stawek dostawców oraz częstotliwości korzystania z urządzenia.
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Minibasen SPA Serenity

Minibasen SPA Serenity

Liczba osób: 5
Wymiary zewnętrzne:
212 cm x 212 cm x 93 cm
Pojemność: 1253 l
Waga z wodą: 1579 kg

Liczba osób: 5-6
Wymiary zewnętrzne:
212 cm x 212 cm x 93 cm
Pojemność: 1533 l
Waga z wodą: 1837 kg

*+/- 0.635 cm przy wymiarach jacuzzi. Specyfikacje mogą ulec zmianie

*+/- 0.635 cm przy wymiarach jacuzzi. Specyfikacje mogą ulec zmianie

Model 5500

Specyfikacja:
Seria

Gold

Dysze i instalacja hydrauliczna
Wszystkie dysze hydroterapeutyczne 30
3-kierunkowy zawór przełączający Tak

Platinum
40
Tak

Elektronika
Pompa 230 v 50hz
4KM 3KM + 3KM
Sterowniki elektroniczne
Gold Platinum
Ochrona przed zamarzaniem
Tak
Tak
Tryb czuwania
Tak
Tak
Programowalne cykle filtrowania
Tak
Tak
Elektroniczny sterownik temperatury Tak
Tak
Standardowe oświetlenie LED
Tak
Tak

* Koszt zużycia energii elektrycznej zależy od stawek dostawców oraz częstotliwości korzystania z urządzenia.

Model 6000

Specyfikacja:
Seria

Gold

Dysze i instalacja hydrauliczna
Wszystkie dysze hydroterapeutyczne 30
3-kierunkowy zawór przełączający Tak

Platinum
40
Tak

Elektronika
Pompa 230 v 50hz
4KM 3KM + 3KM
Sterowniki elektroniczne
Gold Platinum
Ochrona przed zamarzaniem
Tak
Tak
Tryb czuwania
Tak
Tak
Programowalne cykle filtrowania
Tak
Tak
Elektroniczny sterownik temperatury Tak
Tak
Standardowe oświetlenie LED
Tak
Tak

* Koszt zużycia energii elektrycznej zależy od stawek dostawców oraz częstotliwości korzystania z urządzenia.
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Minibasen SPA Serenity

Model 7000
Silver
Marble

Liczba osób: 7
Wymiary zewnętrzne:
212 cm x 212 cm x 93 cm
Pojemność: 1430 l
Waga z wodą: 1727 kg
*+/- 0.635 cm przy wymiarach jacuzzi. Specyfikacje mogą ulec zmianie

Specyfikacja:
Seria

Gold

Dysze i instalacja hydrauliczna
Wszystkie dysze hydroterapeutyczne 30
3-kierunkowy zawór przełączający Tak

Platinum
40
Tak

Elektronika
Pompa 230 v 50hz
4KM 3KM + 3KM
Sterowniki elektroniczne
Gold Platinum
Ochrona przed zamarzaniem
Tak
Tak
Tryb czuwania
Tak
Tak
Programowalne cykle filtrowania
Tak
Tak
Elektroniczny sterownik temperatury Tak
Tak
Standardowe oświetlenie LED
Tak
Tak

Od hydromasażu całego ciała
po hydromasaż koniuszków
Twoich palców, każda dysza zapewnia
zoptymalizowane i wyjątkowe
doświadczenia
* Koszt zużycia energii elektrycznej zależy od stawek dostawców oraz częstotliwości korzystania z urządzenia.
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Wybierz kolor niecki*

Wodospad Serenity

Wszystkie modele Minibasenu SPA są wykonywane z najwyższej jakości akrylu, który doskonale się prezentuje i jest bardzo wytrzymały.

Alpine Mist

Silver Marble

Midnight Canyon

Tuscan Sun

Pure White

Sky Blue

Quartz Mist

Black Opal

Wybierz kolor obudowy

Wodospad Serenity zapewnia kojące dźwięki wpływającej do Minibasenu SPA wody i jest atrakcyjnym elementem
wizualnym, co w jeszcze większym stopniu uprzyjemnia korzystanie z Minibasenu SPA.

Dźwięk

Minibaseny SPA są dostępne w obudowach niewymagających konserwacji w standardzie. Obudowy najwyższej jakości są instalowane
na stabilnej ocynkowanej stalowej ramie, aby zapewnić wyjątkową wytrzymałość. Obudowy są wytłaczane, aby jak najbardziej przypominały
drewno. Niezwykle rzadko potrzebny jest dostęp do instalacji hydraulicznej lub sprzętu, dlatego nasze panele można łatwo zdemontować
w celu przeprowadzenia naprawy.
Standardowe

Serenity Sound
Wodoodporna stacja dokująca MP3 wraz z radiem ze wzmacniaczem i głośnikami o brzmieniu przestrzennym.

Premium. Zapytaj Doradcę o cenę.

Hydromasaż
Espresso Dura

Natural Cedar

System kąpieli perełkowej HydroFlex Air Therapy

Black Cherry Everlast

Każdy system Air Therapy z regulacją prędkości jest zaprojektowany, aby zaoferować
Ci te cudowne chwile, kiedy ponad 10 tysięcy pęcherzyków powietrza perfekcyjnie masuje
Twoje ciało.
Driftwood Dura

Midnight Everlast

Driftwood Everlast

Dostępne kolory pokrywy termoizolacyjnej

Oświetlanie

Hydrotherapy

Wytrzymała, twarda pokrywa termoizolacyjna z możliwością zamknięcia przed niepowołanym otwarciem.

Oświetlenie Deluxe LED i Garden FX
Wariant oświetlenia Deluxe LED posiada trzy dodatkowe światła LED
i pomaga Ci zrelaksować się w jeszcze większym stopniu. Oświetlenie Garden FX
zapewnia bezpieczne wejście i wyjście z Minibasenu SPA.
Chestnut

Grey

Opcje dodatkowe

I Command System

Pokrywy i systemy podnoszenia pokryw

Aplikacja mobilna, która jest zaprojektowana do zdalnej kontroli jacuzzi. Pozwala ona na wybranie ustawień oczyszczania
wody, które idą w parze z twoim planem dnia. Dostosuj także opcje filtracji, temperatury i zapewnij sobie idealne chwile
w Minibasenie SPA z każdego miejsca na świecie.

Standard
Najpopularniejszy system zsuwania pokryw Hydropool.
Posiada jedną część ruchomą i wbudowany mechanizm blokujący.

Schody

Hydrotherapy

Schody dwustopniowe
Hydraulic
System wykonany z proszkowanego aluminium, co zapewnia lata użytkowania.
Pokrywę możną odsunąć częściowo, odsuwanie pokrywy do końca wspomagają tłoki.

Dodatkowe dwustopniowe schody sprawiają, że wchodzenie i wychodzenie z Minibasenu SPA staje się proste
i bezpieczne. Schody dostępne są w wersji z drewna cedrowego oraz w kolorach w kolorach Driftwood
oraz Midnight Everlast.

Oczyszczanie wody

.

Low Profile
Bardzo łatwy w obsłudze i użytkowaniu. Zapewnia najbardziej dyskretny wygląd w trakcie korzystania z minibasenu.

System ozonowania EZ Ultra Pure Ozone
Po zmieszaniu z wodą, ozon staje się wysoce efektywnym utleniaczem, który pomaga usunąć wszelkie
zanieczyszczenia z wody w naszym jacuzzi.

Pakiet StarFall

Ten wspaniały dodatek pozwala Ci cieszyć się Minibasenem SPA w jeszcze większym stopniu.

Oświetlenie Star Lights
Ten dodatek oferuje strategicznie umiejscowione oświetlenie LED. Światła oświetlają krawędź Minibasenu SPA.
Wspaniałe kolory zachwycają i mogą się zmieniać automatycznie. Można również wybrać jeden ulubiony kolor.
Przy wyborze wodospadu Serenity, światła Star Light oświetlą wpadający do Minibasenu SPA strumień wodospadu.
*Kolory niecki i obudów mogą się nieznacznie różnić od pokazanych na zdjęciach.

Automatyczny dozownik środków chemicznych
Po oczyszczeniu wody ozonem, woda jest uzdatniana chlorem lub aktywnym tlenem. To sprawia,
że kąpiący się są w pełni chronieni, a woda jacuzzi jest wolna od bakterii i bezpieczna w użytkowaniu.

24.

Minibasen SPA Serenity

Minibasen SPA Serenity

Liczba osób: 5
Wymiary zewnętrzne:
190,5 cm x 202 cm x 89 cm
Pojemność: 1152 l
Waga z wodą: 1396 kg

Liczba osób: 2
Wymiary zewnętrzne:
210 cm x 120 cm x 74 cm
Pojemność: 635 l
Waga z wodą: 875 kg

*+/- 0.635 cm przy wymiarach jacuzzi. Specyfikacje mogą ulec zmianie

*+/- 0.635 cm przy wymiarach jacuzzi. Specyfikacje mogą ulec zmianie

Life Style II

Economy S5

Specyfikacja:
Seria		Gold
Dysze i instalacja hydrauliczna
Wszystkie dysze hydroterapeutyczne
3-kierunkowy zawór przełączający
Elektronika
Pompa 230 v 50 hz 		
Sterowniki elektroniczne		
Ochrona przed zamarzaniem		
Tryb czuwania		
Programowalne cykle filtrowania		
Elektroniczny sterownik temperatury		
Standardowe oświetlenie LED		

Specyfikacja:
Seria		Gold
Dysze i instalacja hydrauliczna
Wszystkie dysze hydroterapeutyczne
3-kierunkowy zawór przełączający

20
Tak

Elektronika
Pompa 230 v 50 hz 		
Sterowniki elektroniczne		
Ochrona przed zamarzaniem		
Tryb czuwania		
Programowalne cykle filtrowania		
Elektroniczny sterownik temperatury		
Standardowe oświetlenie LED		

4KM
Gold
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
DOSTĘPNE KOLORY:

OPCJE DODATKOWE:
SYSTEM OCZYSZCZANIA WODY
- ozonator “Ultra Pure Ozone System”
- dozownik środków uzdatniających “Ultra Pure Chemical Feeder”
SCHODY
- schody 2-stopniowe uniwersalne

30
Tak
4KM
Gold
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

DOSTĘPNE KOLORY:

OPCJE DODATKOWE:

Silver Marable

* Koszt zużycia energii elektrycznej zależy od stawek dostawców oraz częstotliwości korzystania z urządzenia.

Driftwood

Espresso

SYSTEM OCZYSZCZANIA WODY
- ozonator “Ultra Pure Ozone System”
SCHODY
- schody 2-stopniowe uniwersalne

* Koszt zużycia energii elektrycznej zależy od stawek dostawców oraz częstotliwości korzystania z urządzenia.

Silver Marable

Driftwood
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Hydropool Ekologicznie

Ulepszamy Twoje życie jeszcze bardziej
Zaangażowanie Hydropool w kwestie ekologii pozwala Wam wypoczywać z poczuciem,
że korzystacie z najlepszego Minibasenu SPA lub Swim SPA, dbając także o środowisko.
Pierwsze na świecie bezemisyjne Minibaseny SPA i Swim SPA

Hydropool jest zaangażowany w minimalizowanie i neutralizowanie emisji dwutlenku węgla w procesie produkcji.
Stale prowadzi projekty, mające na celu stałą redukcję emisji tego związku. Program sadzenia drzew wspiera inne projekty
środowiskowe, które neutralizują emisję dwutlenku węgla w czasie produkcji.

Pierwszy na świecie producent Minibasenów SPA i Swim SPA, który otrzymał aprobatę CEC
Hydropool zawsze stara się opracowywać i udoskonalać technologie pozwalające na oszczędzanie energii.
Unikatowe systemy Self-Cleaning i HydroWise Thermal Shield umożliwiają spełnienie rygorystycznych standardów
Komisji Energetycznej St. Kalifornia (CEC) w zakresie energooszczędności.

Redukcja, ponowny użytek i przetworzenie

Hydropool stara się redukować liczbę odpadów, które wysyła na składowiska. Wprowadza inicjatywy z oszczędną produkcją,
które zmniejszają ilość odpadów i zużywają je, ale także bierze udział w korporacyjnych programach dotyczących recyclingu.
Nawet obudowy naszych Minibasenów SPA i Swim SPA mogą być przetworzone.

izolacji HydroWise

Obudowy Everlast

ogrzewanie.

Nasze programy redukowania,
System oczyszczania
Self-Cleaning zapewnia
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Wyłączny importer oraz dystrybutor Minibasenów SPA z hydromasażem
oraz basenów z przeciwprądem wody Swim SPA, renomowanej
kanadyjskiej marki Hydropool w Polsce.
„Jako firma Meadow Group na rynku istniejemy
od 1999 roku i nieustannie dążymy do perfekcji.
Doradzamy i dostarczamy wyposażenie oraz
wyjątkowe rozwiązania, które pomagają tworzyć
niepowtarzalne miejsca odpoczynku, relaksu,
i wyciszenia. Szeroka gama produktów została
stworzona na potrzeby prestiżowych hoteli, ośrodków
SPA, gabinetów medycyny estetycznej, a także
klientów indywidualnych. Tutaj każdy znajdzie produkt
dostosowany do swoich potrzeb. Doskonale wiemy,
że w obecnych czasach Klienci oczekują czegoś
więcej niż usług i produktów o najwyższej jakości.
Dlatego marka Hydropool dołącza do tego szeroką gamę niepowtarzalnych
propozycji, które wykreują wyjątkową przestrzeń relaksu i wyciszenia. Baseny
i wanny SPA Hydropool to rozwiązania szyte na miarę, które zyskały uznanie
w ponad 60 krajach na całym świecie. Główną zasługą sukcesu marki Hydropool
jest najwyższej jakości technologia oraz opatentowany system oczyszczania wody
Self - Cleaning, którym marka Hydropool może się pochwalić jako jedyna na
świecie.”

Hydropool to uznany światowy lider doskonałości i innowacji.
Przez 35 lat Swim SPA i Minibaseny SPA zostały docenione na całym świecie
za wytyczanie branżowych standardów w zakresie projektów i produkcji
Swim SPA oraz Minibasenów SPA. Firma Hydropool została nagrodzona
wieloma branżowymi certyfikatami i wyróżnieniami.

ALGERIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BARBADOS
BELARUS
BELGIUM
BERMUDA
BULGARIA
CANADA
CAYMAN ISLANDS
CHINA
CROATIA
CURACAO
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
DUBAI
DUTCH CARIBBEAN
ENGLAND
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
FRENCH POLYNESIA
GERMANY
GREECE
GUADELOUPE
HUNGARY
ICELAND
INDONESIA
IRELAND
ISRAEL
ITALY

LATVIA
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MALTA
MEXICO
MONACO
MOROCCO
NETHERLANDS
NEW-CALEDONIA
NORTH IRELAND
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
QUATAR
REUNION ISLANDS
ROMANIA
RUSSIA
SAUDI ARABIA
SCOTLAND
SERBIA
SLOVAK REPUBLIC
SPAIN
ST. BARTHELEMY
ST.MARTIN
SWEDEN
SWITZERLAND
TAHITI
THAILAND
TURKEY
UKRAINE
UNITED STATES
WALES

KOREA
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Zapraszamy do naszego salonu ekspozycyjnego

Na rynku od 1999 r.

Meadow Group Polska Sp. z o. o. Sp. k.
Ul. Zygmunta Vogla 2
02-963 Warszawa
Tel. +48 22 832-31-75

Dział sprzedaży
Tel. +48 22 832-31-75
Tel. +48 662-034-503
Tel. +48 605-666-829
sprzedaz@meadowgroup.pl
Dział marketingu
Tel. +48 535-034-369
marketing@meadowgroup.pl
www.meadowgroup.pl I www.hydropool.pl

facebook.com/meadowgroup
instagram.com/meadowgroup

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR MARKI

