
Cenník hydromasážnych 
systémov 

BUĎTE V KĽUDE
UŽITE SI KÚPEĽ

Platí od 16. 2. 2021, uvedené ceny sú vrátane DPH.

Hydroterapeutické systémy
Hydromasážny systém 
Využíva pri terapii uzatvorený obeh vody, ktorá je čerpadlom tlačená cez rozvodné potrubie a trysky 
späť do vane. Je vhodný na liečbu svalových a kĺbových ochorení alebo na relax po fyzickej námahe. 

Airmasážny systém (perlička) 
Vháňa do vody predhriaty vzduch cez trysky na dne vane, a tým jemne masíruje pokožku. Pomáha 
na odstránenie duševnej únavy a stresu.
Ideálnou kombináciou je spojenie oboch systémov v jednej vani. Pri použití oboch systémov by 
teplota vody mala mať teplotu tela, maximálne 40 °C. Doba masáže je 15-20 minút.

Classic Line
Klasické trysky 
a komponenty Koller

Flat Line
Unikátne nízke trysky 
a komponenty Koller 
(1 mm)



Pneumatické ovládanie umožňuje ovládať čerpadlo alebo dúchadlo v režime zap/vyp. Intenzita hydromasáže sa nastavuje 
vzduchovým regulátorom.

Hydromasáž  WPS1 a WPS1 FLAT obsahuje:
6 ks minitryska
4 ks mikrotryska
ovládacie tlačidlo 
vzduchový regulátor

Hydromasáž  Whirpool Flat a Classic obsahuje:
6 ks minitryska
6 ks mikrotryska
4 ks future tryska
elektronické ovládacie tlačidlo
vzduchový regulátor

Hydromasáž+perlička WPS3 a WPS3 FLAT obsahuje:
6 ks minitryska
4 ks mikrotryska
10 ks perličková tryska
2 ks ovládacie tlačidlo
vzduchový regulátor 

Hydromasáž+perlička Combipool Flat a Classic obsahuje:
6 ks minitryska
4 ks mikrotryska
4 ks future tryska
10 ks perličková tryska
elektronické  ovládacie tlačidlo
vzduchový regulátor 

Perlička WPS2 a WPS2 FLAT obsahuje:
10 ks perličková tryska
ovládacie tlačidlo

Perlička Airpool Flat a Classic obsahuje:
10 ks perličková tryska
elektronické ovládacie tlačidlo

Súčasťou vane je aj podporná konštrukcia s antikoróznou úpravou, odtoková súprava a montážna sada pre uchytenie k stene. 

Súčasťou vane je aj podporná konštrukcia s antikoróznou úpravou, odtoková súprava a montážna sada pre uchytenie k stene. 

Komponenty hydromasážnych systémov WPS (presah nad povrch vane 5 až 7 mm)

Ovládanie systémov WPS a WPS FLAT

Odtoková súpravaHydromasážna 
minitryska Ø 72 mm

Hydromasážna 
mikrotryska Ø 30 mm

Perličková tryska 
Ø 27 mm

Pneumatický ovládač 
Ø 42 mm

Vzduchový regulátor 
Ø 40 mm

Hydromasážne systémy WPS a WPS FLAT s pneumatickým ovládaním

Hydromasážne systémy FLAT LINE a CLASSIC s elektronickým ovládaním
Elektronické ovládanie obsahuje združené tlačidlo s nízkonapäťovými mikrospínačmi, riadiacu jednotku, ovládací obvod so 
zníženým napätím, hladinový snímač, prípadne ďalšie príslušenstvo.

Elektronické tlačítko pre systém 
Combipool Flat

WPS1 - Stlačením pneumatického 
ovládacieho tlačidla sa zapne 
čerpadlo. Opakovaným stlačením 
sa agregát vypne. Intenzita masáže 
sa ovláda vzduchovým regulátorom 
otáčaním z jednej krajnej polohy 
do druhej. 

WPS2 - Stlačením pneumatického 
ovládacieho tlačidla sa zapne 
dúchadlo. Opakovaným stlačením sa 
agregát vypne. Systém nie je možné 
regulovať, jeho optimálny výkon je 
nastavený pri výrobe vane.

WPS3 - Stlačením pneumatického ovládacieho 
tlačidla hydromasážneho systému sa zapne čerpadlo. 
Opakovaným stlačením sa vypne. Intenzita hydromasáže 
sa ovláda vzduchovým regulátorom otáčaním 
z jednej krajnej polohy do druhej. Stlačením druhého 
ovládacieho tlačidla sa zapne dúchadlo airmasážneho 
systému. Opakovaným stlačením sa dúchadlo vypne.

Combipool 
Classic 

2 140 €

WPS3 
Classic 

1 440 €

Airpool 
Classic 

1 160 €

WPS2 
Classic 
810 €

Whirpool
 Classic 

1 290 €

WPS1
 Classic 
850 €

Combipool 
FLAT 

2 299 €

WPS3 
FLAT 

1 840 €

Airpool  
FLAT 

1 220 €

WPS2
FLAT 

960 €

Whirpool
FLAT 

1 420 €

WPS1
FLAT 

990 €



Hydromasážna SUPERJET 
tryska Ø 74 mm

Hydromasážna minitryska 
Ø 49 mm

Hydromasážna 
mikrotryska Ø 28 mm

Hydromasážna NANO 
tryska a perličková 
WHISPER tryska Ø 9 mm

Hydromasážna FUTURE 
tryska Ø 27 mm

Kombinovaná MAGIC 
tryska Ø 28 mm

SUPERJET tryska, pohľad 
na FLAT vyhotovenie

Vzduchový regulátor 
Ø 50 mm

Elektronické tlačidlo 
Ø 53 mm
rôzne symboly

Perličková tryska 
Ø 27 mm

Komponenty hydromasážnych systémov FLAT LINE (presah nad povrch vane iba 1 mm)

Voliteľné príslušenstvo k hydromasážnym vaniam
Základné zostavy hydromasážnych systémov je možné doplniť o prvky, ktoré zvyšujú úžitkovú hodnotu vane. S výberom 
systému a príslušenstva vám poradia vyškolení pracovníci. Obráťte sa na nich na predajných miestach alebo priamo u nás.

ŠTANDARD 
Ø 52 mm

AQUALINE FLAT LINE

FLAT 
Ø 50 mm

SUPERTURBO – skvelý zážitok
Inštaluje sa do kombinovaných systémov. Využíva dúchadlo perličky na zvýšenie 
účinku hydromasáže tým, že sa vzduch z dúchadla privádza do hydromasážnych trysiek 
pod tlakom a dosahuje sa tak maximálne zosilnenie hydromasáže vysoko nad úroveň 
dosiahnuteľnú bežným privzdušnením.
(Len pre kombinovaný systém)
Cena: 197 €

NANO efekt
Batéria 24 ks masážnych vodných nano trysiek.
Spolu so 6 mikrotryskami tvorí úžasnú pocitovú masáž chrbta.
(Len hydromasážny a kombinovaný systém)
Cena: 349 €

Kombinovaná MAGIC 
tryska Ø 28 mm

mAgIC efekt
Unikátna masáž vodou a vzduchom zo dna vane s intenzívnym účinkom na povrchové 
tkanivá tela. Má vynikajúci vplyv na činnosť lymfatického systému a prekrvenie svalov.
Magic trysky s množstvom malých otvorov s lievikovým prídelníkom umožňujú veľmi 
príjemnú turbo masáž.
(Len pre kombinovaný systém)
Cena: 349 €

Výhody elektronického ovládania:
• Hladinový snímač blokuje spustenie čerpadla bez vody, čím sa zabráni jeho poškodeniu pri náhodnom spustení, napr. dieťaťom.
• Regulácia otáčok dúchadla umožňuje plynulú zmenu intenzity air masáže, čo je dôležité na dosiahnutie optimálneho relaxačného 

efektu. 
• Automatické vysúšanie systému – o vypustení vody z vane teplý vzduch vysuší rozvodné potrubie a zabráni tým usadzovaniu nečistôt 

v systéme. 
•	Možnosť	doplniť	hydromasážny	systém	o príslušenstvo zvyšujúce úžitkové vlastnosti vane.

Colorterapia
Sada vzájomne prepojených menších svetelných telies zvnútra vane umiestnených 
tak, aby vytvárali svetelný pás po obvode vane. Môžu byť osadené pod alebo nad 
úrovňou hladiny. Všetky telesá svietia rovnakou farbou. Farebný cyklus je možné zastaviť 
na požadovanej farbe. Vhodné do každej akrylátovej vane aj bez hydromasážneho 
systému.
Cena: 460 €



Odtoková armatúra s napúšťaním cez prepad
Štandardná odtoková armatúra môže byť nahradená upravenou armatúrou, ktorá umožňuje 
napustenie vane cez ovládacie teleso. Výhodou tohto riešenia je elegantný čistý dizajn vane 
bez napúšťacích systémov na jej okraji, alebo na stene. 
Cena: 143 €

Štrbinové napúšťanie
Štrbinové napúšťanie je ďalšou alternatívou ku štandardnému napúšťaniu vane zo steny 
alebo cez napúšťací systém na okraji vane. Musí mu byť predradená ovládacia armatúra 
(napr. podomietková alebo zmiešavač s prepínačom z našej ponuky), kde sa nastaví teplota 
a prietok vody a tá potom prúdi do vane cez štrbinu. Napúšťacie teleso sa dodáva v chrómovom 
vyhotovení. Jeho rozmer je 170 x 25mm.
Cena: 165 €

Zmiešavač s prepínačom
Tieto prvky sa inštalujú na okraj vane a umožňujú pohodlné ovládanie napúšťania vane 
a sprchy. V zmiešavači sa nastaví teplota a prietok vody a prepínač vodu nasmeruje do vane 
alebo do sprchy.
Cena: 349 €
 

Dezinfekčný prostriedok POLYSAN
Používa sa na pravidelné čistenie a dezinfekciu hydromasážneho 
systému ako doplnok k dezinfekcii preplachom alebo ako jej náhrada. 
Balenie 1000 ml 
Cena: 11 €

Dezinfekcia preplachom
Hydromasážny systém pracuje vo vlhkom prostredí, čím sa stáva náchylný na tvorbu 
rias, plesní a iných mikroorganizmov. Preto je potrebné systém vane pravidelne čistiť 
a dezinfikovať. Systém dezinfekcie preplachom sa aktivuje automaticky po každom 
vypustení vody z vane. Vtedy sa potrubie prepláchne vodou obohatenou a dezinfekčnú 
látku uloženú vo forme tabletiek v zásobníku pod vaňou. Voda pretečie cez potrubie 
hydromasážneho systému a trysky do vane a následne odtečie do odpadu. Pokiaľ sa 
rozhodnete vykonať dezinfekciu manuálne, použite špeciálny prípravok POLYSAN.
Cena: 349 €

Kúrenie – dohrev
Počas terapie sa teplota vody vo vani postupne znižuje. Tepelná strata sa môže 
kompenzovať dopustením horúcej vody alebo montážou zariadenia s dohrevom. 
Kúrenie nezohrieva studenú vodu, preto je potrebné napustiť do vane dostatočne teplú 
vodu. Kúrenie odporúčame použiť vo vaniach s väčším objemom vody a je funkčné iba pri 
zapnutom čerpadle.
(Len hydromasážny a kombinovaný systém)
Cena: 299 €

Hydromasážne systémy Poly System®

Tradícia – Poly System je 1. slovenský výrobca 
hydromasážnych systémov. Od roku 1995 sme vyrobili viac 
ako 10 000 HMS vaní. 

Inovácia a dizajn – garantujeme kvalitu, maximálny 
terapeutický účinok, užívateľský komfort a tichý chod. 
Používame iba značkové komponenty KOLLER so skvelým 
dizajnom,  bezkonkurenčnou spoľahlivosťou a životnosťou 
a čerpadlá KOLLER novej generácie, najtichšie na trhu, so 
zvýšeným objemovým prietokom a vysokou účinnosťou. 

Individuálny prístup – poskladajte si v spolupráci 
s nami „vašu” vlastnú hydromasážnu vaňu s optimálnym 
počtom trysiek a super výbavou. Hydromasážny systém vám 
namontujeme do akejkoľvek akrylátovej vane.

Servis – vždy zabezpečený záručný a pozáručný servis.

Váš predajca:


