
d o m o w y  h y d r o m a s a ¿

b¹belki
strugi, bbicze

O regeneruj¹cym dzia³aniu masa¿u 

wodnego nie trzeba nikogo przekonywaæ.

Dziœ dziêki wannom i panelom 

masuj¹cym te koj¹ce doznania dostêpne

s¹ dla ka¿dego i na co dzieñ – nie trzeba

jechaæ po nie poci¹giem do sanatorium.

fot. Technic Industry, Victory Spa

Hydroterapia, jako jeden z elementów idei

wellness, trafia pod strzechy. Wszech-

stronny masa¿ wodny, podobnie jak se-

ans w saunie czy ³aŸni parowej, od kilku

lat systematycznie podbija serca Pola-

ków. Sprzyja temu moda na zdrowy tryb

¿ycia i narastaj¹ca w nas œwiadomoœæ, jak

bardzo nasze dobre samopoczucie, efek-

tywnoœæ dzia³ania i sukcesy zwi¹zane s¹

z codzienn¹ dawk¹ relaksu i odprê¿enia.

Pokus¹ dla wielu jest tak¿e to, ¿e

hydroterapia –  w odró¿nieniu od biegania

czy mozolnych æwiczeñ – nie wymaga

wysi³ku. Trzeba jedynie wygospodarowaæ

trochê czasu. Do tego obok drogich wie-

loosobowych wanien z systemem hydro-

masa¿u pojawi³y siê ich mniejsze siostry,

niedu¿e, ergonomiczne, a równie komfor-

towe. I jeszcze wyposa¿one w dysze pa-

nele prysznicowe – tak naprawdê to one

wywo³a³y utylitarn¹ rewolucjê; wielofunk-

cyjny panel mo¿na przecie¿ zainstalowaæ

w ka¿dej bez wyj¹tku, nawet najciaœniej-

szej ³azience.

W POZIOMIE

Poniewa¿ wyposa¿enie wanny w system

hydromasa¿u wymaga monta¿u w jej

dnie i œciankach kilkunastu lub kilkudzie-

siêciu dysz, króluj¹ tu niepodzielnie niec-

ki z akrylu – tworzywa bardzo ³atwego

w obróbce. Koniecznoœæ zainstalowania

pompy i przewodów doprowadzaj¹cych

wymaga z kolei monta¿u obudowy. Ob-

murowanie wanny bloczkami czy os³oniê-

cie giêt¹ p³yt¹ na stela¿u jest znacznie

mniej praktyczne – trzeba pozostawiæ

2
0
0
8

56

£
A

Z
I

E
N

K
A

hydromasaz.qxd  2007-12-09  19:00  Page 56



stosunkowo du¿e otwory rewizyjne, które

umo¿liwi¹ kontrolê, konserwacjê i, w razie

czego, naprawê systemu. 

Akryl, podobnie jak kilka innych opatento-

wanych przez producentów tworzyw

sztucznych, ma jeszcze jedn¹ zaletê: ³a-

two z niego ukszta³towaæ ergonomiczn¹

formê, sytuuj¹c¹ cia³o w najdogodniejszej

pozycji, a tak¿e uformowaæ siedziska czy

pó³eczki. Taka wanna „skrojona na miarê”

to prawdziwy przybytek luksusu. 

Kupuj¹c wannê z hydromasa¿em, zwróæ-

my uwagê na liczbê dysz, mo¿liwoœæ

ukierunkowania strumieni i zamykania

okreœlonych sekcji wylotów. Systemy naj-

bardziej uniwersalne pozwalaj¹ re¿ysero-

waæ seans masa¿u, koncentruj¹c zabieg

na wybranych strefach cia³a. Poniewa¿

w instalacjach hydromasa¿owych woda

z regu³y kr¹¿y w uk³adzie zamkniêtym,

warto wybraæ wannê z grza³k¹ zapewnia-

j¹c¹ sta³¹ temperaturê k¹pieli. W standar-

dzie dostaniemy zwykle wszystko, co nie-

zbêdne do uruchomienia systemu, czyli

wannê z dyszami, pompê, przewody wod-

ne oraz sterownik mechaniczny lub pneu-

matyczny. Czasem tak¿e stela¿ podwan-

nowy, rzadziej – obudowê. Za sterowanie

elektroniczne, umo¿liwiaj¹ce programo-

wanie trybu i sekwencji masa¿u, tempera-

tury wody oraz czasu i natê¿enia zabiegu,

z regu³y trzeba dodatkowo zap³aciæ. Po-

dobnie jak za wewnêtrzne lampki haloge-

nowe (mo¿na do nich dokupiæ filtry kolo-

ryzuj¹ce przydatne w chromoterapii), do-

zownik olejków aromatycznych, zag³ówki,

uchwyty czy relingi na rêczniki, mocowa-

ne do zewnêtrznej krawêdzi wanny. 

fot. Technic Industry, Victory Spa1 Uroda prostoty. Owalna masuj¹ca wanna Pareva 770 z linii wzorniczej Pharo 

pomieœci a¿ 390 l wody. Wymiary: 190 x 100 cm

2 Zag³ówki niezbêdne! Seans hydromasa¿u w wannie rzadko trwa tyle, co zwyk³a 

k¹piel; mo¿e przeci¹gn¹æ siê na d³ugie kwadranse, a nawet godziny. 

Dlatego warto dokupiæ poduszki

3 Niezwyk³e wymiary – niezwyk³y komfort. Wanna Claudia 

(190 x 120 cm) jest wyposa¿ona w dwa silniki hydro i jeden aero,

16 dysz, dwa zag³ówki, pó³kê i wewnêtrzne oœwietlenie, 

które opcjonalnie mo¿na zast¹piæ systemem chromoterapii

4 Prawie jak w Nautilusie: szklane okno w wypuk³ej 

œciance frontowej dodaje urody wannie Alcor firmy 

Victory Spa. W zag³ówku ukryto szeœæ ma³ych 

dysz rotacyjnych do masa¿u pleców i karku. Oprócz 

tego jest tu piêæ du¿ych dysz bocznych oraz automatycz-

ny program dezynfekcyjny. Do wanny mo¿na dobraæ 

jeden z piêciu systemów masa¿u, st¹d rozpiêtoœæ cen: 

od ok. 9000 do 17 000 z³. Wymiary 190 x 90 cm

5 Dwustronnie przeszklona wanna Pulsar (Victory Spa) w przekroju

1

fot. Hansgrohe

fot. Minibaseny.pl

2

3

4

5

fot. Riho

fot. Technic Industry,

Victory Spa
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Wielk¹ wygod¹ jest automatyka samo-

czyszcz¹ca – najlepiej z systemem osu-

szania przewodów i dysz oraz ozonowa-

nia powietrza. W przeciwnym razie bê-

dziemy musieli dbaæ o czystoœæ sami, po

ka¿dej k¹pieli dodaj¹c do wody cyrkuluj¹-

cej w instalacji specjalny preparat dezyn-

fekuj¹cy – czystoœæ jest warunkiem

sprawnoœci i d³ugowiecznoœci systemu,

a tak¿e… dobrej ³azienkowej atmosfery,

pozbawionej przykrego zapachu. 

W PIONIE

Panel do hydromasa¿u to wygodna alter-

natywa dla masuj¹cej wanny – rozwi¹zuje

problem ograniczonego metra¿u, ponie-

wa¿ mieœci siê bez problemu w standar-

dowej kabinie natryskowej (dostaniemy

wersje naœcienne i naro¿ne). Jednak nie

tylko dlatego warto go mieæ; seans masa-

¿u w pozycji pionowej (lub na siedz¹co,

o ile urz¹dzenie wyposa¿one jest w sk³a-

dane siedzisko) zapewnia doznania nieco

innej natury, ni¿ statyczna k¹piel. Ma te¿

nad ni¹ jedn¹ wyraŸn¹ przewagê: korzy-

staj¹c z panelu mo¿emy stosowaæ

naprzemiennie masa¿ cie-

p³¹ i zimn¹ wod¹.

Taki natrysk

dzia³a
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6 Piêkna niczym Ferrari. Nic dziwnego – to w³oskie 

studio Pininfarina nada³o nieziemsk¹ formê dwuosobowej

wannie Alpha z serii Morphosis firmy Jaccuzi. 

W standardzie: cztery dysze do klasycznego hydromasa¿u,

dwa zestawy czterech dysz obrotowych do masa¿u pleców, 

system do chromoterapii Cromodream z gam¹ piêciu 

„terapeutycznych” kolorów, radio stereofoniczne i ³adowany indukcyjnie

pilot – wszystko pod kontrol¹ wyrafinowanej elektroniki 

7 Kaskada uwolni nasz kark i ramiona od napiêcia

8 Symetria, harmonia, ergonomia. G³eboka dwuosobowa wanna Tamara ma 

d³ugoœæ 190 cm przy szerokoœci 1 m. Mo¿na w niej zainstalowaæ jeden z trzech

systemów masuj¹cych

9 To ju¿ nie wanna, to luksusowy minibasen spa firmy Sundance Spas

– urz¹dzenie odpowiednie na wodny bankiet w zaufanym gronie. Wypocznie w nim 

wygodnie 7-8 osób. Ale uwaga, ten kolos wype³niony wod¹ wa¿y ok. 2,7 t. Wewn¹trz: trzy pom-

py, 55 zró¿nicowanych dysz wodnych (strumieñ silny, delikatny, pulsuj¹cy, oscylujacy, wirowy,

prosty, kilkukierunkowy oraz naprzemienny: napowietrzony lub nie), a do tego dwa wodospady,

14 dysz powietrznych do aromaterapii i ergonomiczna le¿anka terapeutyczna. Nad wszystkim

czuwa cyfrowy dotykowy panel sterowania. Cena od ok. 70 000 z³

10 A mo¿e k¹piel w balii? W dodatku mo¿liwa w towarzystwie; œrednica niecki wynosi 

ok. 180 cm. Cena od ok. 42 000 do 46 300 z³

9

10

fot. Pool Spa

fot. Minibaseny.pl

fot. Artweger

8

7

6

fot. Herbeæ

fot. Kohler
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zdecydowanie bardziej o¿ywczo; to ideal-

ny sposób na rozbudzenie organizmu

u progu nowego dnia. 

Warunkiem monta¿u panelu jest idealna

szczelnoœæ kabiny – woda z dysz pompo-

wana jest pod doœæ du¿ym ciœnieniem.

Wybieraj¹c, zwróæmy uwagê na liczbê

dysz – mniej ni¿ trzy to jeszcze nie hydro-

masa¿, wiêcej ni¿ osiem mo¿e skutkowaæ

os³abieniem ciœnienia wypompowywanej

wody, a wtedy zabieg stanie siê zupe³nie

nieefektywny. Warto by wyloty umieszczo-

ne by³y w dwóch pionowych symetrycz-

nych rzêdach – takie ustawienie zapewnia

najwy¿sz¹ skutecznoœæ wodnej terapii:

cia³o masowane jest wszechstronnie

i równomiernie. Najtañszy system stero-

wania – manualny – nie daje mo¿liwoœci

programowania seansu. Ustawianie si³y,

temperatury i kierunku strumieni (o ile dy-

sze osadzone s¹ na przegubach) odbywa

siê rêcznie i mo¿e byæ doœæ mozolne.

fot. Pool Spa

12

11 Drewniany panel Zena wyposa¿ony jest

w górn¹ g³owicê o œrednicy 20 cm, szeœæ

dysz masuj¹cych oraz zintegrowan¹

bateriê termostatyczn¹. Cena – ok. 8500 z³.

Mo¿na wybraæ wariant z jasnozielonego

szk³a za ok. 6600 z³ 

12 Designerski graficzny Tubos – panel

wykonany z aluminium – bêdzie wyrazis-

tym akcentem w ka¿dej nowoczesnej 

³azience. W ofercie od czterech do oœmiu

dysz; mo¿na dokupiæ bateriê termostatycz-

n¹. Wysokoœæ 194 cm, cena od ok. 4000

do 4600 z³ (za wersjê z termostatem)

13 Panel 434 TH wykonano z matowego

giêtego szk³a hartowanego gruboœci 8 mm.

Wymodelowana szklana „p³achta” zapew-

nia optymalnie du¿o miejsca pod natrys-

kiem. Panel wyposa¿ony jest w termostat,

trzy regulowane dysze boczne oraz rucho-

m¹ g³owicê z czterema rodzajami strumie-

nia: deszczowym, miêkkim, masuj¹cym

oraz witalizuj¹cym R
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fot. Kludi

13

fot. Ideal 

Standard

11
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Dro¿szy sterownik elektroniczny pozwala

okreœliæ tryb i czas k¹pieli masuj¹cej (w tym

tak¿e sekwencje pracy dysz oraz zmian tem-

peratury wody) przed wejœciem do kabiny.

Wygodne s¹ tak¿e zintegrowane pó³ki

i uchwyty. Dla wymagaj¹cych – panele wypo-

sa¿one w lustro.

14 Dobre polskie wzornictwo: 

nieco drapie¿ny w wyrazie panel 

Jaguar Line projektu Paw³a Dudziaka dostêpny jest

w czterech kolorach: grafitowym, szarym, antracytowym

i piaskowym. Jego korpus wykonano z opatentowanego

przez firmê Deante tworzywa o nazwie Solid Surface.

Ka¿da z mosiê¿nych chromowanych dysz ma 16

punktów natryskowych. Dolna wygiêta krawêdŸ panelu to

wygodna pó³ka. Nowoczesna forma zdoby³a wyró¿nienie

w presti¿owym konkursie £azienka – wybór roku 2007.

Cena ok. 3500 z³

15 Podtynkowy system natryskowy Water Tail. Dziêki 

54-otworowym dyszom zamontowanym w suficie 

i œcianie, ³agodny deszczowy masa¿ obejmuje ca³e cia³o

16 Minimalistyczna listwa natryskowa Moments ze

szczotkowanego aluminium ma wymiary standardowej

baterii prysznicowej, trzy sekcje poziomych dysz 

(po 20 otworów w ka¿dej) oraz g³ówkê z kolejnymi 

20 dyszami. Cena – ok. 8000 z³

fot. Deante

fot. Ideal 

Standard

fot. Kohler
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