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Wanny 

z hydromasa em

Olimpia Wolf

Hydromasa  relaksuje, od-

pr a, dzia a korzystnie na 

organizm, dotlenia go, jest 

dobry na kr enie, stawy, 

kr gos up i skór . A dzi ki 

coraz przyst pniejszym 

cenom wanien mo na si

nim cieszy  równie

w swoim domu. Co musi-

my wiedzie , aby je kupi ?

K piel 
z b belkami
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Z jednej strony s yszymy, e komfortowo jest mie  w domu ma e spa, w którym mo na 

si  relaksowa , z drugiej – e czyszczenie takich wanien jest pracoch onne, a pompy zbyt 

ha asuj . Na forach internetowych jedni przekonuj  do zakupu, inni odradzaj . Czym 

wi c si  kierowa ? Aby rozwia  w tpliwo ci, zapraszamy do lektury artyku u.

Jednym z wa nych wyborów, jaki podejmuje si  podczas zakupu wanny z hydromasa-

em, jest jej wielko . Co nam oferuj  producenci? Mniejsze wanny maj  1,5 m d ugo ci, 

35 cm g boko ci i 150 l pojemno ci, du e wanny mog  mie  3 m d ugo ci, 50 cm g -

boko ci i 450 l pojemno ci. Wanny o g boko ci do 40 cm s  popularne ze wzgl du

na oszcz dno  wody podczas k pieli. 

Wanny z hydromasa em – tak samo jak 

zwyk e – mog  mie  ró ne kszta ty i wy-

miary:

prostok tne od 120 × 70 do 190 × 90 cm;

asymetryczne od 145 × 100 do 160 ×

100 cm;

owalne od 165 × 130 do 190 × 100 cm;

naro ne od 125 × 125 do 153 × 153 cm.

Je li podobaj  si  nam formy asyme-

tryczne, sprawd my, czy w ofercie firmy 

s  „prawe” i „lewe” modele: do prawego 

lub lewego naro nika azienki.

 Aby zas oni  wewn trzne cz ci wanny, war-

to kupi  gotowe, atwe do demonta u obudowy. 

Je li przydarzy aby si  awaria, mo na wtedy 

szybko dosta  si  do pompy i innych elementów

fo
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1599 z

CERSANIT

model Diuna

wymiary: 150 × 100 cm

materia : akryl sanitarny

wyposa enie: 6 dysz wodnych

gwarancja: 2 lata

1749 z

NORD-SPA

model TLP

wymiary: 140 × 80 cm

materia : akryl sanitarny

wyposa enie: 6 dysz wodnych

gwarancja: 2 lata
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5375 z

POOLSPA

model Klio

wymiary: 140 × 

80 cm, g . 39 cm

pojemno : 150 l

materia : akryl sa-

nitarny

wyposa enie: 

4 dysze wodne na 

plecy, 2 dysze wod-

ne na stopy, 4 dy-

sze wodne boczne 

z mo liwo ci  ustawie-

nia kierunku, regulator 

si y masa u wodnego, dmu-

chawa z podgrzewaczem powietrza i ozona-

torem, czujnik poziomu wody zabezpiecza-

j cy przed prac  pompy „na sucho”, k piel 

pere kowa (masa  powietrzny), automatycz-

ne osuszanie powietrzem systemu powietrz-

nego po k pieli

gwarancja: 2 lata, 5 lat na akryl

Warto jednak pami ta , e wielko czy si

z pojemno ci , a ta z kolei z mo liwo ci  przy-

gotowania odpowiedniej ilo ci ciep ej wody do 

nape nienia wanny oraz z kosztami jej zu ycia. 

Wielko  wanny ma tak e wp yw na to, ile osób 

b dzie mog o z niej korzysta  jednocze nie.

Dysze
W zale no ci od modelu wanny, montu-

je si  w niej zazwyczaj od kilku do kilkuna-

stu dysz, przez które wyp ywaj  strumienie 

wody. W najdro szych modelach jest ich na-

wet ponad 20. Najcz ciej producenci propo-

nuj  standardow  liczb  dysz okre lonego ro-

dzaju, a dodatkowe dysze mo na zamówi  jako 

opcj  i trzeba za nie dop aci . A jaka powinna 

by   minimalna liczba dysz? Aby hydromasa

przynosi  odpowiednie efekty, w wannie po-

winny by  co najmniej 3–4 dysze. 

Dysze ró ni  si  wielko ci  i moc , z jak

wyp ywa z nich strumie  wody. S  dysze re-

gulowane: strumie  mo na kierowa  w dowol-

ne miejsce cia a i dostosowa  go do indywidual-

nych potrzeb. Niektóre dysze mo na zamyka ,

co umo liwia punktowe ustawienie masa u

lub zwi kszenie jego intensywno ci w dyszach 

otwartych.  

Dysze mog  by  montowane w specjalnych 

zag bieniach lub równo z powierzchni  wan-

ny. Warto wiedzie , e montowane w zag -

bieniach nie ograniczaj  w aden sposób wy-

gody korzystania z k pieli. Rozmieszczenie 

dysz w ciankach wanny z hydromasa em nie 

jest przypadkowe – s  one tak ustawione, by 

efekt masa u by  najlepszy. Zale nie od licz-

by dysz nakierowywane s  one na najbardziej 

nara one na napi cie mi nie cia a: kark, ple-

cy, ramiona, uda, ydki i stopy. Wi cej dysz 

sprawia, e masa  jest bardziej precyzyjny.

Przyk adowo – do masa u pleców wystarcza 

jedna du a dysza i kilka mniejszych (zwanych 

minidyszami), które rozmieszczone s  syme-

trycznie po obu stronach pleców. Aby masa

by  skuteczny, odleg o  cia a od dyszy po-

winna wynosi  oko o 10 cm. 

Masa e podstawowe
Masa  wodny polega na dzia aniu strumieni 

wody wyp ywaj cych przez dysze zainstalowa-

ne w cianach i na dnie wanny. Pompa t ocz ca 

wod  jest mocowana pod wann . Dysz mo e by

kilka lub kilkana cie, a ich rodzaj i rozmieszcze-

nie zale  od stopnia zaawansowania urz dze-

nia. Za pomoc  regulatora – manualnego albo 

elektronicznego – mo na zwi ksza  lub zmniej-

sza  si  masa u. W niektórych dyszach jest 

mo liwo  indywidualnego, r cznego ustawia-

nia si y i kierunku strumienia wody.

Masa  wodny ma dzia anie pobudzaj ce 

– masuje i rozlu nia mi nie; niweluje zakwa-

sy mi ni po wysi ku fizycznym; stymuluje 

mi nie do pracy, powoduj c ich rozgrzanie; 

poprawia samopoczucie.

Wanny z hydromasa em wodnym s  naj-

ta sze – mo na je kupi  za 1,5–3,5 tys. z .

Cz  takich wanien nie ma systemu podgrze-

wania wody, automatycznej dezynfekcji i wli-

czonej w cen  obudowy.

Masa  powietrzny, inaczej nazywany pe-

re kowym, polega na wt aczaniu przez dmu-

chaw  powietrza do wanny nape nionej wod .

Tworz ce si  dzi ki temu drobne p cherzyki po-

wietrza delikatnie masuj  skór . Powietrze mo e

by  doprowadzane do wanny na dwa sposoby: 

przez po czone ze sob  rurki – do dysz po-

wietrznych w dnie wanny. W wannie zwykle 

instaluje si  od 4 do 18 takich dysz; 

do komory powietrznej pod dnem wanny 

(ma ona podwójne dno), a stamt d rozchodzi 

si  przez ma e otworki w dnie wanny.

Liczba otworków zawiera si  w granicach 

mi dzy 60 a 140. W zale no ci od modelu, 

wanny z masa em powietrznym maj  dmu-

chaw  z podgrzewaczem powietrza, regulacj

nat enia nadmuchu oraz z mo liwo ci  usta-

wienia masa u pulsacyjnego.

Masa  powietrzny ma dzia anie relaksuj ce 

– dotlenia skór , wspomaga zapobieganie cel-

lulitowi, rozst pom, uj drnia skór  po odchu-

dzaniu, dzia a koj co na uk ad nerwowy, po-

maga w usuwaniu stresu, pobudza receptory 

skóry, polepsza krwiobieg.

W wannach, w których s  dysze powietrz-

ne, zazwyczaj s  tak e dysze wodne. Takie 

wanny kosztuj  3,5–7 tys. z   i maj  zwykle 

6–12 dysz powietrznych i 8–12 dysz wodnych. 

 Woda systemem rurek t oczona jest do dysz wod-

nych, a z nich wyp ywa do wanny

fo
t.
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od 7973  z

SANPLAST

model Altus, (typ: WOW-ALT/EX z systemem 

wodnym AQC4)

wymiary: 100 × 190 cm, g boko : 50 cm

pojemno : 228 l

materia : akryl sanitarny

wyposa enie: system hydromasa u Aqua 

Komfort: sterowanie elektroniczne, pilot, 

18 dysz wodnych, regulacja nat enia masa u

wodnego, napowietrzanie systemu wodnego, 

programowanie czasu masa u, o wietlenie 

podwodne, termometr

gwarancja: 7 lat 

c
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6548 z

RAVAK

model Rossa z systemem Classic Plus

wymiary: 105 × 150 cm, g . 45 cm

pojemno : 235 l

materia : akryl sanitarny

wyposa enie: 6 dysz wodnych ABS, 4 mi-

krodysze na plecy, 2 mikrodysze na stopy, 12 

dysz powietrznych, korek automatyczny z sy-

fonem, w cznik elektroniczny, czujnik pozio-

mu wody, regulator intensywno ci hydroma-

sa u, stela , dmuchawa powietrza

gwarancja: 2 lata

od 7015 z

SANPLAST

model ERGO (typ: WP/ER z mieszanym 

wodno-powietrznym systemem 

hydromasa u MXER)

wymiary: 70 × 170 cm, g . 45 cm

pojemno : 201 l

materia : akryl sanitarny

wyposa enie: stela  w standardzie, system 

hydromasa u Mix Ergo: sterowanie elektro-

niczne, 14 dysz wodnych, 12 dysz powietrz-

nych, regulacja nat enia masa u powietrz-

nego, efekt fali z dysz powietrznych, masa

pulsacyjny 

gwarancja: 7 lat 

W cenie tego rodzaju wanien jest zwykle rów-

nie  obudowa, system odprowadzania resztek 

wody, sterowanie elektroniczne, a tak e regu-

lowana praca pompy. 

Masa  wodno-powietrzny – uzyskuje si  go 

w momencie do czenia powietrza do wody 

dop ywaj cej do dyszy. Efektem jest zwi ksze-

nie intensywno ci strumienia, podobnie jak 

w kranie z perlatorem. Ten rodzaj hydroma-

sa u szczególnie dobrze oddzia uje na skór ,

poprawiaj c jej ukrwienie.

Dodatkowe funkcje
Masa  falami ultrad wi kowymi – specjalne 

dysze umo liwiaj  po czenie masa u wod-

nego z emisj  fal ultrad wi kowych. Dysze 

mog  by  nieruchome lub wiruj ce – do g -

bokiego masowania cia a strumieniem ru-

bowym (doskona e do masowania karku). 

Niektóre dysze mo na zamyka , co umo li-

wia punktowe ustawienie masa u. Taki ma-

sa  rozgrzewa tkanki i poprawia ich ukrwie-

nie, poprawia te  ich elastyczno , co pomaga 

w walce z cellulitem. W wannach wyposa-

onych w takie dysze mo na korzysta  z obu 

masa y jednocze nie albo tylko z masa u

wodnego, niemo liwe jest natomiast urucho-

mienie samych ultrad wi ków.

Powietrze ozonowane – zaawansowane 

technologicznie systemy masa u powietrzne-

go wyposa one s  w ozonator, który zwi k-

sza efektywno  masa u pere kowego przez 

ozonowanie powietrza. Ozonowane powie-

trze pomaga w leczeniu ylaków, chorób skó-

ry, a tak e w usuwaniu rozst pów, cellulitu 

i zmarszczek. Dotlenia skór , poprawia jej ko-

loryt oraz wspomaga prac  uk adu kr enia. 

Ma tak e dzia anie bakteriobójcze, co w prak-

tyce oznacza atwe utrzymanie wanny z hy-

dromasa em i jej urz dze  w czysto ci.

Wyposa enie
Producenci zwykle okre laj  standard ka -

dej wanny. Przewa nie w standardzie jest 

– oprócz wanny – pompa, urz dzenia do 

sterowania automatycznego, zestaw dysz 

i przewodów. Niektóre modele wanien maj

w standardzie stela  i obudow .

Dodatkowo mo na zamówi  wi ksz  liczb

dysz, urz dzenia do automatycznego osusza-

nia i dezynfekcji, zag ówki, np. elowe, pod-

okietniki, relingi zewn trzne do powieszenia 

r czników, uchwyty wewn trzne, które mog

  Wanny z hydromasa em dobrze wygl daj  w salonach k pielowych

Jako  wanien. Na forach internetowych 

trwaj  dyskusje m.in. o jako ci wanien. Warto 

pami ta , e na rynku jest sporo modeli 

z Chin oraz od renomowanych producen-

tów. I cho  wanny z hydromasa em wodnym 

mo na kupi  nawet za 1000 z , to warto wy-

da  wi cej i kupi  markow , by potem nie 

mie  problemów z prac  pomp, zanieczysz-

czeniem elementów orurowania czy innymi 

elementami oraz w razie potrzeby móc sko-

rzysta  z serwisu.

Mycie myd em. Jest wiele w tpliwo ci, czy 

mo na si  my  myd em i elem w wannie 

z hydromasa em. Otó  zaleca si , aby nie 

stosowa rodków piel gnacyjnych podczas 

w czonego systemu hydromasa u, ponie-

wa  mog oby to spowodowa  jego uszko-

dzenie. Je li natomiast chcemy si  my , gdy 

system jest wy czony, to pami tajmy o re-

gularnym czyszczeniu wanny i dezynfekcji 

preparatami polecanymi w instrukcji obs u-

gi danego modelu.

W tpliwo ci 
internautów 

fo
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s u y  jako pó ki w wannie np. na myd o lub 

u atwia  wstawanie z k pieli, o wietlenie, 

dno antypo lizgowe i urz dzenia automa-

tycznie dozuj ce olejki.

Warto si  zastanowi , które artyku y z wy-

posa enia dodatkowego s  nam niezb dne i po-

prawi  znacz co komfort k pieli, a które mog

by  mniej istotnym dodatkiem do wanny.

Dezynfekcja
Cz stotliwo  dezynfekcji zale y w du ym 

stopniu od intensywno ci za ywania k pie-

li, rodzaju u ywanych rodków myj cych, 

a tak e od jako ci wody, ale nie powinna 

by  rzadsza ni  raz na dwa miesi ce, a najle-

piej – co 3–6 tygodni. 

Automatyczna. Niektóre wanny z hy-

dromasa em maj  wmontowany system 

automatycznej dezynfekcji. Jego obs uga 

ogranicza si  do uzupe niania p ynu de-

zynfekuj cego w zbiorniku, którego zawar-

to  starcza na cztery dezynfekcje, oraz 

wci ni cia w a ciwego przycisku na pane-

lu sterowania. System automatycznie dozu-

je odpowiedni  ilo  p ynu i samodzielnie 

steruje procesem dezynfekcji, który trwa 

oko o 30 minut. Po jego zako czeniu wan-

n  nale y opró ni  i wyp uka  letni  wod .

Po 30 minutach od spuszczenia wody na-

st puje automatyczne przedmuchanie 

i osuszanie kana ów powietrznych. Tak

dezynfekcj  mo na przeprowadza  z u y-

ciem wie ej wody albo tej, która pozosta-

a po k pieli.

Manualna. W przypadku braku automa-

tycznej dezynfekcji przeprowadza si  j

r cznie. Nie jest to trudne: polega na nape -

nieniu wanny czyst , zimn  wod  powy-

ej poziomu dysz, dodaniu do niej p ynu de-

zynfekuj cego, w ilo ci 50 ml na ka de 100 

litrów wody oraz w czeniu masa u wodne-

go i powietrznego na ok. trzy minuty.

Nast pnie nape nion  wod  wann  pozo-

stawia si  na ok. 10–20 minut, po czym po-

nownie w cza si  urz dzenie na trzy minu-

ty i spuszcza wod .

Uwaga! Do mycia wanny z hydromasa em 

nale y u ywa  dost pnych na rynku rod-

ków czysto ci niezawieraj cych substancji 

ciernych.

Monta  wanny 
z hydromasa em
Wanny z hydromasa em montuje si  na ste-

la u. Urz dzenia zapewniaj ce prac  dysz 

instaluje si  na zewn trz i zakrywa specjal-

nym panelem. Nie nale y wanny zabudowy-

wa  na sta e, bo to uniemo liwi oby dost p

do urz dze .

Wann  pod cza si  do pr du, wi c wa ne 

jest zabezpieczenie przed pora eniem pr dem. 

Niektóre modele maj  wbudowany wy cznik 

ró nicowo-pr dowy. 

Bardzo istotne jest, aby monta  wanny by

precyzyjny i zgodny z zaleceniami producen-

ta. T  prac  trzeba pozostawi  fachowcom 

– najlepiej poleconym przez firm , w której 

wanna by a kupiona. Skorzystanie z takie-

go serwisu jest warunkiem otrzymania pe nej 

gwarancji na urz dzenie. Pod o e, na którym 

ma stan  wanna, powinno by  wypozio-

  Oparcia na g ow  i szyj  poprawiaj  wygod  k pieli

  Terapia wiat em, inaczej chromoterapia, odpowiednio dobrana, mo e dzia a  koj co lub stymuluj co, 

np. barwa niebieska odpr a. Jest stosowana w wannach, które maj  wbudowane wielokolorowe diodowe 

o wietlenie sterowane pilotem

Funkcje wanny mog  by  sterowane 

pneumatycznie lub elektronicznie (dro -

szy system). Sterowanie pneumatyczne

jest prostym systemem, ogranicza si  je-

dynie do w czania i wy czania konkretne-

go rodzaju masa u. S u  do tego przyciski 

umieszczone na brzegu wanny. 

Sterowanie elektroniczne odbywa si  za 

pomoc  panelu, umieszczonego równie  na 

obrze u wanny. Ale tego typu rozwi zanie 

ma o wiele wi cej mo liwo ci. Podstawowa 

jego funkcja to, podobnie jak w sterowaniu 

pneumatycznym, uruchamianie i wy czanie 

pracy systemu do hydromasa u. Poza tym za 

pomoc  panelu mo na m.in. ustawia  czas 

i nat enie masa u, temperatur  k pieli oraz 

wybra  masa  pulsacyjny, zarówno wodny, 

jak i powietrzny. Niektóre panele sterowania 

dodatkowo umo liwiaj  programowanie in-

dywidualnych sekwencji masa u. 

Sterowanie 
hydromasa em 

  15–25 minut

Zalecany czas k pieli to

fo
t.
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mowane. Wanny s  najcz ciej ustawiane na 

specjalnych stela ach aluminiowych lub na 

nó kach. Podczas hydromasa u ca a niec-

ka wanny delikatnie drga, dlatego nie powin-

na by  ona sztywno po czona ze cian  ani 

pod og . W skie szczeliny dystansowe mo na

wype ni  spr ystym silikonem sanitarnym. 

Z jednej strony zapewni to szczelno  na sty-

ku wanny ze cian , a z drugiej – nie pozwo-

li na odkszta canie si  obu tych powierzchni 

na skutek tarcia czy drga . Przód wanny jest 

najcz ciej obudowany. Najpraktyczniejsze s

gotowe obudowy, dostosowane do okre lone-

go typu wanny. W razie awarii mo na je bez-

problemowo zdemontowa , a dost p do wn -

trza urz dzenia nie jest ograniczony. Mo na 

jednak obudowa  wann  p ytkami, pod wa-

runkiem pozostawienia otworów rewizyj-

nych, przez które w razie awarii b dzie 

mo na dosta  si  do elementów instalacji. 

Oczywi cie wann  mo na równie  wpu ci

w pod og , pami taj c o odpowiedniej wen-

tylacji przestrzeni pod urz dzeniem i dost p-

no ci do elementów systemu. 

Zamontowanie wanny z hydromasa em nie 

wymaga szczególnych rozwi za  wodno-ka-

nalizacyjnych.  Przewody, w których kr y

woda, musz  by  u o one ze spadkiem w kie-

runku odp ywu, a pompa powinna mie  tak 

zwany drena .

Woda do dysz t oczona jest przez pomp  zasi-

lan  silnikiem elektrycznym. Pompa ta, spe-

cjalnym przewodem ss cym, zako czonym 

otworem wlotowym, zasysa wod  z wan-

ny i wt acza j  przez dysze z powrotem do jej 

wn trza. Przewody, którymi p ynie woda, s

najcz ciej wykonane z PVC lub innych two-

rzyw gi tkich. 

Dobra pompa pracuje na tyle cicho, e nie 

powinno to przeszkadza  w rozmowie. Ha as 

najcz ciej powodowany jest prac  dmuchaw 

t ocz cych wod  z powietrzem do dysz oraz 

niew a ciwym monta em samej niecki wan-

ny. Dla zapewnienia komfortu akustycznego, 

warto zainwestowa  w izolacj  akustyczn

u o on  pomi dzy wann  a cian , a czasem 

równie  w obudowie wanny.

Wi kszo  wanien do u ytku domowego 

ma niedu e pompy, do zasilania których wy-

starczy 230 V. Zasilanie trójfazowe (inaczej 

si ) stosuje si  zwykle do wanien typu spa 

(4–7 osobowych), w których zamontowane s

podgrzewacze wody o du ej mocy. Czasem te

w du ych i dro szych wannach z hydromasa-

em (najcz ciej powy ej 8–10 tys. z ) s  wi k-

sze, silniejsze pompy i wtedy równie  wyma-

gane jest zasilanie trójfazowe. Rodzaj zasilania 

nie wp ywa na  komfort hydromasa u.

Koszt monta u wanny z hydromasa em

zale y od jej wielko ci – nie ma wi c sta ych 

cen, ale zazwyczaj wynosi on ok. 10% war-

to ci urz dzenia. 

Z hydromasa u nie nale y korzysta

wcze niej ni  2 godziny po posi ku

  Przekrój wanny z hydromasa em

  Warto kupi  wann  z masa em wodnym i po-

wietrznym

im wi ksze pochylenie oparcia, tym wygodniejsza pozycja do hydromasa u

dno powinno by  nie za d ugie, aby nogi by y zgi te, zapewniaj c rozlu nienie mi ni, oraz 

aby podeszwy stóp opiera y si  na dyszach do ich masa u

przyciski do sterowania powinny by  na wyci gni cie r ki, tak aby nie wykonywa  zb dnych 

ruchów i nie podnosi  si  do ich obs ugi (najlepszy jest pochylony panel sterowania)

zbyt p ytka wanna uniemo liwia skuteczny masa  karku oraz powoduje dyskomfort k pieli

je li zale y nam na „towarzystwie” i przestrzeni w wannie, to wybierzmy wann  dwuosobow

je li zale y nam na najwy szej skuteczno ci i intensywno ci masa u, to wybierzmy wann

jednoosobow  – b dziemy mieli zapewniony kontakt ze wszystkimi strumieniami z dysz

je li chcemy kupi  wann  wi kszych rozmiarów oraz lubimy d ugie k piele, wskazane jest 

wyposa enie systemu w podgrzewacz wody.

Rady u ytkowników wanien 
z hydromasa em dotycz ce wyboru: 

azienka powinna mie  bardzo dobr

wentylacj , gdy  w trakcie za ywania hy-

dromasa u wydziela si  znacznie wi cej 

wilgoci ni  podczas tradycyjnej k pie-

li. Powierzchnia azienki nie powinna by

mniejsza ni  7–8 m². Tylko wówczas, przy 

za o eniu sprawnej i efektywnej wentylacji, 

mamy pewno , e woda nie b dzie wykra-

pla a si  na cianach pomieszczenia. 

Zamiast tradycyjnej wylewki (kranu) mo-

emy pod czy ród o wody do orurowania 

hydromasa u i nape nia  wann  przez dysze. 

Opcja ta pe ni jednocze nie funkcj  przep u-

kiwania systemu po zako czeniu k pieli, tzn. 

po wypuszczeniu wody z wanny otwieramy 

na ok. 1 min wyp yw wody, która przep uku-

je  dysze i orurowanie z myd a, t uszczu i in-

nych resztek pok pielowych, zapobiegaj c

tworzeniu si  ognisk bakteryjnych.

Warto wiedzie

fo
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