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Wodna

Z dobrodziejstw hydromasa u coraz 

wi cej osób korzysta nie tylko 

podczas pobytu w sanatoriach 

i o rodkach spa. Dzi ki coraz 

przyst pniejszym cenom 

specjalnych wanien, paneli i kabin 

mo na si  nim cieszy  tak e na co 

dzie  – we w asnych domach.

Hydromasa

Agnieszka Ko ogrecka, Olimpia Wolf
Hydromasa  nie tylko relaksuje i odpr a. Dzia a równie  ko-

rzystnie na organizm, dotlenia go i pomaga w leczeniu wielu 

schorze .

Ciep a woda i rytmiczny masa  rozszerzaj  naczynia krwio-

no ne, powoduj c szybsze kr enie krwi. Stymuluj  tak e wy-

dzielanie endorfin, któremu towarzyszy uczucie b ogo ci. 

Dzi ki temu mo na wypocz , co z kolei przyspiesza naturalne 

procesy regeneracyjne zachodz ce w organizmie. Hydromasa

u mierza bóle kr gos upa, stawów, agodzi niektóre z objawów 

cukrzycy, leczy tak e migren  i bezsenno . Ponadto agodzi 

dolegliwo ci spowodowane przez naderwania ci gien, zwich-

ni cia, nadmierne forsowanie mi ni i przyspiesza ich odno-

w  po m cz cych treningach. Masa  wodny dzia a te  korzyst-

nie na skór : nawil a j , dotlenia, wyg adza i czyni spr yst ,

a wi c nadaje jej o kilka lat m odszy wygl d. 

przyjemno

PRZEGL D RYNKU

fot. Poolspa

BD9_hydromasaz.indd 129BD9_hydromasaz.indd   129 2008-08-20 09:19:202008-08-20   09:19:20



BUDUJEMY DOM 9/2008130

 Przekrój wanny z hydromasa em

fo
t.
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Hydromasa  nie jest zalecany jedy-

nie osobom starszym i kobietom w ci y. 

Osoby chore na serce i cukrzyc  nie powin-

ny z niego korzysta  bez konsultacji z leka-

rzem. 

   W ród produktów z hydromasa em sto-

sowanych do u ytku domowego, dost pne 

s  wanny z hydromasa em, kabiny masa-

owo-parowe, panele do masa u oraz ma e

wanny spa.

Wanny z hydromasa em
W zale no ci od wyposa enia i klasy, wan-

ny z hydromasa em oferowane s  z syste-

mem masa u wodnego lub z systemem ma-

sa u wodno-powietrznego.  

Masa  wodny. Polega na dzia aniu strumie-

ni wody wyp ywaj cych przez dysze za-

instalowane w cianach i na dnie wanny. 

Pompa t ocz ca wod  jest zainstalowana pod 

wann . Dysz mo e by  kilka lub kilkana cie, 

a ich rodzaj i rozmieszczenie zale  od stop-

nia zaawansowania urz dzenia. Za pomoc

regulatora – manualnego albo elektronicz-

nego – mo na zwi ksza  lub zmniejsza  si

masa u. W niektórych dyszach jest mo li-

wo  indywidualnego, r cznego ustawiania 

si y i kierunku strumienia wody.

Masa  powietrzny. Zwany inaczej pere ko-

wym, polega na wt aczaniu przez dmucha-

w  powietrza do wanny nape nionej wod .

Tworz ce si  dzi ki temu drobne p che-

rzyki powietrza delikatnie masuj  skór .

Powietrze mo e by  doprowadzane do wan-

ny na dwa sposoby:

 przez po czone ze sob  rurki – do dysz 

powietrznych 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 rozcho-

dzi 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  dmuchaw  z pod-

grzewaczem powietrza, regulacj  nat enia 

nadmuchu oraz z mo liwo ci  ustawienia 

masa u pulsacyjnego. 

Powierze ozonowane. Bardziej zaawan-

sowane technologicznie systemy masa-

u powietrznego wyposa one s  w ozona-

tor, który zwi ksza efektywno  masa u

pere kowego przez ozonowanie powietrza. 

Ozonowane powietrze pomaga w leczeniu 

ylaków, chorób skóry, a tak e w usuwaniu 

rozst pów, cellulitu i zmarszczek. Dotlenia 

skór , poprawia jej koloryt oraz wspo-

maga prac  uk adu kr enia. Ma tak e

dzia anie bakteriobójcze, co w prak-

tyce oznacza atwe utrzymanie 

wanny z hydromasa em i jej urz -

dze  w czysto ci. 

Fale ultrad wi kowe. Masa  fa-

lami ultrad wi kowymi umo -

liwiaj  specjalne dysze wodne 

z ich emiterami. Fale te wni-

kaj  g boko do warstw podskórnych cia a

i powoduj  kurczenie si  oraz rozszerzanie 

komórek, przez co rozgrzewaj  tkanki, po-

prawiaj  ich ukrwienie i elastyczno  skóry. 

Dysze mog  by  nieruchome lub wiruj ce 

– do g bokiego masowania cia a strumie-

niem rubowym (doskona e do masowania 

karku). Niektóre dysze mo na zamyka , co 

umo liwia punktowe ustawienie masa u.

Uwaga! Kiedy kupuje si  wann , warto 

zwróci  uwag  na liczb  i rozmieszczenie 

dysz: powinny by  zainstalowane w takich 

miejscach, by wyp ywaj cy z nich strumie

wody masowa  kr gos up, plecy, kark oraz 

nogi. Im dysz jest wi cej, tym lepiej. 

Dezynfekcja

Wann  z hydromasa em trzeba co pewien 

czas dezynfekowa . Cz stotliwo  dezyn-

fekcji zale y w du ym stopniu od inten-

fo
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 Wanna z zag ówkami i metalow

r czk  zwi ksza komfort 

korzystaj cych z k pieli

fo
t.
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 Woda systemem rurek t oczona jest do dysz 

wodnych, a z nich wyp ywa do wanny

 Wanny z hydromasa em dobrze wygl daj

w salonach k pielowych
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sywno ci za ywania k pieli, rodzaju u ywa-

nych rodków myj cych, a tak e od jako ci 

wody, ale nie powinna by  rzadsza ni   raz 

na dwa miesi ce, a najlepiej – co 3–6 tygodni.

Automatyczna. Niektóre wanny z hydroma-

sa em maj  wmontowany system automa-

tycznej dezynfekcji. Jego obs uga ogranicza 

si  do uzupe niania p ynu dezynfekuj ce-

go w zbiorniku, którego zawarto  starcza 

na cztery procesy dezynfekcji, oraz wci ni -

ciu w a ciwego przycisku na panelu stero-

wania. System automatycznie dozuje odpo-

wiedni  ilo  p ynu i samodzielnie steruje 

procesem dezynfekcji, który trwa oko o 30 

minut. Po jego zako czeniu, wann  nale y

opró ni  i wyp uka  letni  wod . Po 30 mi-

nutach od spuszczenia wody nast puje auto-

matyczne przedmuchanie i osuszanie kana-

ów powietrznych. Tak  dezynfekcj  mo na 

przeprowadza  z u yciem 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 wod-

nego 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 mi-

nuty i spuszcza wod .

 Do mycia wanny z hydromasa em 

nale y u ywa  dost pnych na rynku 

rodków czysto ci niezawieraj cych 

substancji ciernych.

Monta  wanny

Wanny z hydromasa em sprzedawane s

ze stela em, który usztywnia je, stabili-

zuje i podtrzymuje zamontowane na ze-

wn trz wanny urz dzenia do masa u. Takie 

wanny powinien instalowa  specjalista. 

Kupuj cy wann  z hydromasa em otrzymu-

je list  autoryzowanych instalatorów, któ-

rzy wiadcz  takie us ugi. Skorzystanie 

z autoryzowanego serwisu jest warunkiem 

otrzymania pe nej gwarancji na urz dzenie. 

Wanien z hydromasa em nie zabudowu-

je si  na sta e, tylko zakrywa akrylow  obu-

dow , która zapewnia w a ciw  wentylacj

urz dzenia, a tak e dost p do systemu hy-

dromasa u w razie awarii.

Jak du a wanna?

 Wanny mog  mie  równie  nietypowe kszta ty

Wanny z masa em maj  rozmaite wymia-

ry i kszta ty, mo na wi c dobra  odpowied-

ni  do ka dej azienki – nie mniejszej ni  6 m2

powierzchni, ale ten warunek wynika z tego, 

e w mniejszej trudno by oby zapewni  dobr

wentylacj  podczas k pieli. Do wyboru s  na-

st puj ce kszta ty wanien z hydromasa em:

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).

Zale nie od wielko ci i g boko ci wanny 

maj  pojemno  od 150 do 450 l. Te wi ksze 

mog  by  równie  dwuosobowe.

fo
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W wannach z hydromasa em mo na korzysta  z licznych zabiegów. Powstaje pytanie, czy 

mo na si  w nich równie  my ? Producenci informuj  w gwarancjach, aby u ywa  wanien 

zgodnie z ich przeznaczeniem. Zaleca si , aby nie stosowa rodków piel gnacyjnych (myd a, 

p ynów, itp.) podczas w czonego systemu hydromasa u. Je li chcemy si  my , gdy system 

jest wy czony, nale y pami ta  o regularnym czyszczeniu wanny i dezynfekcji preparatami 

polecanymi w instrukcji obs ugi danego modelu.

Jak z myciem?

R
E

K
L

A
M

A
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Kabiny masa owo-parowe
Zajmuj  znacznie mniej miejsca ni  wanna 

i zapewniaj  zdecydowanie wi cej wodnych 

zabiegów ni  panel, ale s  te  od niego zde-

cydowanie dro sze.

W kabinach mo na korzysta  z kilku ro-

dzajów masa u i terapii. 

Masa  ci g y – regularnym strumieniem 

wody podawanym z kilku dysz. Mo na 

z niego korzysta  w pozycji stoj cej lub sie-

dz cej. Ma dzia anie rozlu niaj ce i relak-

susj ce. 

Masa  limfatyczny – naprzemienne bar-

dzo silne strumienie wody z kilku dysz, 

uruchamiane z okre lon  cz stotliwo ci .

Masa owi takiemu mo na si  poddawa

w pozycji siedz cej lub stoj cej, rozpoczy-

naj c zawsze od cz ci cia a najbardziej od-

dalonych od serca. Masa  ten poprawia kr -

enie, wzmacnia odporno  organizmu, 

uj drnia skór  oraz mocno pobudza do dzia-

ania podskórne warstwy cia a, co pomaga 

w zwalczaniu cellulitu i zmniejszaniu tkan-

ki t uszczowej.

Bicze szkockie – silne strumienie wody, 

naprzemiennie zimne i ciep e, w cyklach 

po 1–2 minuty. Zabieg ten wzmacnia od-

porno  organizmu, wp ywa stabilizuj -

co na uk ad nerwowy, poprawia kr enie 

i przemian  materii. Bicze wspomaga-

j  równie  kuracj  odchudzaj c , dzia a-

j  uj drniaj co i regeneruj co na naskórek 

oraz tkank  podskórn .

Masa  stóp – regularny strumie  wod-

ny podawany z dna kabiny, który stymulu-

je znajduj ce si  na stopach receptory od-

powiedzialne za poprawne funkcjonowanie 

ca ego organizmu. Przyspiesza powrót do 

dobrej formy, redukuje stres i zm czenie.

a nia parowa. Zalecany czas trwania 

k pieli parowej to 15–30 minut. Po jej za-

ko czeniu dobrze jest wzi  letni natrysk 

lub k piel. K piel parowa oczyszcza or-

ganizm: przyspiesza przemian  materii, 

a przez to szybciej usuwa toksyny oraz od-

blokowuje pory. Dodatkowo relaksuje i przy-

wraca dobre samopoczucie oraz nawil a

uk ad oddechowy; w niektórych kabinach 

oprócz k pieli parowej mo liwe jest tak e

rozpylanie wody w postaci mg y, która ma 

bardzo dobre dzia anie nawil aj ce, a jed-

nocze nie nie obci a systemu krwiono ne-

go organizmu.

Aromaterapia. Niektóre kabiny masa o-

wo-parowe wyposa one s  w specjalne do-

zowniki z olejkami zapachowymi, dzi ki 

czemu mo na korzysta  z uzdrawiaj cych 

w a ciwo ci tego zabiegu.

Najbardziej zaawansowane technologicz-

nie kabiny wyposa ane s  tak e w telefon 

z systemem g o nomówi cym, cyfrowe ra-

dio stereo, odtwarzacz CD, a nawet telewi-

zor.

Wszystkie funkcje i urz dzenia kabiny 

sterowane s  umieszczonym wewn trz niej 

panelem, najcz ciej elektronicznym.

Panele do masa u
Panele te dobrze sprawdzaj  si  w niewiel-

kich azienkach, w których nie ma mo liwo-

ci zainstalowania wanny ani kabiny masa-

owo-parowej. Monta  panelu nie wymaga 

uci liwego i kosztownego remontu. Aby 

korzysta  z hydromasa u, panel wystarczy 

zamontowa  w miejscu dotychczasowej ba-

terii prysznicowej.

Dost pne na rynku panele produkowane 

s  zwykle z akrylu sanitarnego lub alumi-

nium. Wyposa one s  w kilka dysz do masa-

u (które powinny mie  mo liwo  zmiany 

kierunku i si y strumienia wody), a ponad-

to w górn  g owic  prysznicow  oraz r czn

s uchawk  prysznicow  – najlepiej z kilko-

ma stopniami ustawienia, nadaj cymi wo-

dzie strumie  o ró nej sile masa u. Niektóre 

modele wyposa one s  w elementy dodat-

kowo zwi kszaj ce komfort ich u ytkowa-

 Miejsce siedz ce w kabinach prysznicowych 

sprawdza si  podczas d u ej trwaj cych masa y

fo
t.
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 Dysze w panelach powinny mie  mo liwo

zmiany kierunku i si y strumienia wody

Najnowsze badania organizmu ludzkiego 

dowodz , e kolorystyka otoczenia wp ywa 

na zdrowie i nastrój cz owieka. Barwa wiat-

a wp ywa nie tylko na nasz nastrój, ale ma 

tak e dzia anie terapeutycznie. Odpowiednio 

dobrana, mo e dzia a  koj co lub stymuluj co

np. barwa niebieska agodzi, czerwona dzia-

a pobudzaj co, zielona przywraca równowa-

g  wewn trzn , a ó ta dzia a wzmacniaj -

co. Terapia kolorami, zwana chromoterapi ,

wp ywa na witalno , przyspiesza przemia-

n  materii i regeneracj  tkanek. Stosowana 

jest w nowoczesnych wannach i kabinach 

masa owo-parowych, które maj  wbudowa-

ne wielokolorowe diodowe o wietlenie stero-

wane pilotem.

Chromoterapia w k pieli

fo
t.

 A
rt
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e
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e

r

Chromoteriapia 

kolorem ó tym 

wzmacnia orga-

nizm, usuwaj c

przem czenie 

i stres
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nia. Takim praktycznym rozwi zaniem jest 

pó ka na kosmetyki lub rozk adane siedzi-

sko, umo liwiaj ce zaj cie wygodnej pozycji 

tym, który lubi  d ugie k piele pod prysz-

nicem.

Panele do masa u oferowane s  z dwoma 

rodzajami mieszacza wody. Ta sze s  z tra-

dycyjnym mieszaczem. Dro sze wyposa ane 

s  w mieszacz z termostatem, który automa-

tycznie dobiera proporcje wody ciep ej i zim-

nej, tak aby wyp ywaj cy strumie  mia  za-

wsze sta  temperatur . Dzi ki temu k pi ca 

si  osoba nie jest nara ona na nag e zmiany 

temperatury. Jednocze nie mo na znacz co 

zmniejszy  zu ycie wody, gdy  nie traci si

jej na ustawianie w a ciwej temperatury.

Hydromasa
na wie ym powietrzu
Niebanaln  propozycj  dla w a cicieli do-

mów z ogrodem jest przeno na wanna spa. 

Nie wymaga skomplikowanego monta u

i specjalnie przygotowanego pomieszczenia, 

bo nie jest wbudowywana na sta e, a jej sto-

sunkowo lekka konstrukcja umo -

 R czna s uchawka prysznicowa powinna mie

kilka stopni ustawienia

 Panel mo na zamontowa  zamiast dotychczaso-

wej baterii prysznicowej

fo
t.

 R
a
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t.
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d
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Warto wiedzie :

Z hydromasa u nie nale y korzysta  wcze -

niej ni  dwie godziny po posi ku.

Temperatura wody powinna by  dobra-

na indywidualnie: wa ne, by woda nie by a

zbyt gor ca. Im wy sza temperatura wody, 

tym krócej powinna trwa  k piel. 

Zbyt d ugi hydromasa  mo e obni y  ci -

nienie krwi lub spowodowa  nadmierne roz-

lu nienie mi ni. Zalecany czas k pieli to 

15–25 minut. 

W wannie z hydromasa em mo na równie

przygotowa  k piel z dodatkiem aromatycz-

nych olejków lub zió  (pod warunkiem e pro-

ducent wanny tego nie zabrania). Taka k piel

powinna trwa  ok. 20 minut.

REKLAMA
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liwia przenoszenie i ustawianie jej w do-

wolnym miejscu. W zale no ci od potrzeb 

i indywidualnych upodoba , wanna mo e

sta  zarówno na dworze, jak i w pomiesz-

czeniu. Dzi ki temu zim  mo na ulokowa

j  w salonie k pielowym, a latem – w ogro-

dzie lub na tarasie.

Do funkcjonowania takiej wanny wy-

starczy zasilanie elektryczne 220 V. Wa ne

jest jednak zabezpieczenie przed pora e-

niem pr dem. Niektóre modele maj  wbudo-

wany wy cznik ró nicowo-pr dowy, który 

w razie zwarcia natychmiast odcina do-

p yw pr du. Nie ma te  potrzeby instalowa-

nia sta ego pod czenia wodnego. Wann

nape nia si , u ywaj c tymczasowego ró-

d a wody, najpro ciej zwyk ym w em ogro-

dowym. Podgrzewacz umieszczony w wan-

nie zapewnia dan  temperatur  wody. 

Automatyczny system filtracji gwarantu-

je czysto  wody i pe n  higien  k pieli. 

Woda jest na bie co dezynfekowana, wi c

nie trzeba jej cz sto wymienia : w razie in-

tensywnego u ytkowania wystarczy raz na 

miesi c.

Wanna spa pozwala na wodny relaks kil-

ku osobom jednocze nie, ka dej zapewnia-

j c wygodn  pozycj  k pieli. Obs uga takiej 

wanny jest bardzo atwa. Elektroniczny sys-

tem sterowania umo liwia k pi cemu si  re-

gulacj  temperatury wody oraz nat enia 

i czasu masa u. Zaawansowane technolo-

gicznie przeno ne wanny spa wyposa ane 

s  w nowoczesny system antifrost, który nie 

pozwala zamarza  wodzie i dlatego pozwala 

na ich u ytkowanie nawet podczas mrozów. 

Z uroków hydromasa u mo na wi c korzy-

sta  na wie ym powietrzu niezale nie od 

pory roku. 

Komfortowo wyposa one wanny spa s

sterowane elektronicznie i maj :

 funkcj  automatycznego ozonowania 

wody, 

funkcj  napowietrzania masa u wodnego,

 elektryczny podgrzewacz wody,

 regulator temperatury wody, 

 o wietlenie podwodne,

 poduszki poliuretanowe, które zwi kszaj

komfort k pieli.   

Dane teleadresowe wiod cych producen-

tów oraz przyk adowe ceny produktów poda-

jemy na str. 135–136.

Pomieszczenie, w którym ma by  postawio-

na wanna z hydromasa em, powinno mie :

minimum 6–7 m2 powierzchni,  

doprowadzone napi cie 220 V, 

dop yw i odp yw wody,

wypoziomowane pod o e,

sprawn  wentylacj ,

je li wanna ma by  naro na – naro nik

azienki o k cie prostym.

Wymagania

Podczas relaksuj cej k pieli w ekskluzywnej wannie z hydromasa em mo na nawet ogl da

telewizj

fo
t.
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Rodzinna miniwanna spa umo liwia korzystanie 

z k pieli kilku osobom jednocze nie

fo
t.

 M
in

ib
a

s
e

n
y.

p
l

po dostarczeniu wanny nale y si

upewni , e opakowanie nie zosta o na-

ruszone,

w czasie instalacji powierzchnia wanny 

powinna by  zabezpieczona kartonami, by 

zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu po-

wierzchni akrylu,

nie powinno si  dopuszcza  dzieci do 

samodzielnej obs ugi systemu hydroma-

sa u bez towarzystwa osób doros ych,

nie nale y u ywa  ani dotyka  elektrycz-

nych urz dze  w chwili korzystania z hy-

dromasa u, nawet, je li urz dzenia te s

od czone od sieci.

Zapami taj:
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