
Máte v plánu pořídit 

si hydromasážní 

vanu a nevyznáte 

se v masážních 

systémech a jejich 

možnostech?

Nevíte, jaký je rozdíl mezi 

jednotlivými ovladači?

Zvolit osvětlení COOLIGHT, 

CHROMO SLIM nebo 

CHROMO PLANE?

V několika krocích vás provedeme výběrem 

vhodného hydromasážního systému.



Výběr vany

V našem sortimentu naleznete více než 140 druhů van různého tvaru, typu, velikosti a ceny. Zcela jistě si vybere každý tu svou.



Výběr masážního systému

Masážní systémy se dělí do 3 základních kategorií dle funkčnosti. Vzduchová masáž, vodní masáž nebo pak kombinace obojího.

TURBO AIR HYDRO POOL

HYDRO LUX

KOMBI POOL

KOMBI LUX



TURBO AIR

Perličkový systém TURBO AIR masíruje tělo pomocí 

předehřátého stlačeného vzduchu, který proniká ze dna vany 

malými otvory.

TURBO AIR je patentovaný systém vrtaných kanálků. 

Nespornou výhodou tohoto řešení je absence klasických 

trysek ve dně vany.

Vybavení:

30-50 vzduchových kanálků na dně dle velikosti a typu vany.



HYDRO POOL

Vířivý systém HYDRO 

POOL je založen na 

principu cirkulace vody. 

Tělo je masírováno vodou 

smíšenou se vzduchem, 

která proudí 

z trysek umístěných po 

boku vany.

HYDRO LUX

Vířivý systém HYDRO 

LUX má oproti systému 

HYDRO 20 zádových 

trysek NANO místo 4 

trysek MICRO SLIM.

Vybavení:

trysky MICRO SLIM 8+4+2 

ks (8 po bocích, 4 na záda 

a 2 na chodidla), respektive 

pro symetrické vany 8+4+4 

ks (8 po bocích, 4+4 na 

záda-viz obrázek).

Vybavení:

trysky MICRO SLIM 8+2 ks (8 

po bocích, 2 na chodidla) 

a 20 ks NANO (na záda) nebo 

pro symetrické vany 

(viz obrázek) MICRO SLIM

8 ks po bocích a 20+20 ks 

NANO (na záda).



KOMBI POOL

Vířivý a perličkový 

systém KOMBI POOL 

využívá přednosti 

systémů HYDRO a 

TURBO AIR.

KOMBI LUX

Vířivý a perličkový 

systém KOMBI LUX 

využívá přednosti 

systémů HYDRO LUX 

a TURBO AIR.

Vybavení:

trysky MICRO SLIM 8+4+2 ks

(8 po bocích, 4 na záda 

a 2 na chodidla) respektive 

pro symetrické vany 8+4+4 ks

(8 po bocích, 4+4 na záda), 

30-50 vzduchových kanálků 

na dně vany.

Vybavení:

trysky MICRO SLIM 8+2 ks

(8 po bocích, 2 na chodidla) 

a 20 ks NANO

(na záda) nebo pro symetrické 

vany MICRO SLIM 8ks po 

bocích a 20+20 ks NANO

(na záda), 30-50 vzduchových 

kanálků na dně vany.



Výběr ovladače

Typ P – pneumatické

Základní výbava se vyznačuje jednoduchým ovládáním při zachování plné funkčnosti.



Typ N – piezoelektrické

Piezoelektrické tlačítko z nerez oceli. Elegantní, ploché prstencové provedení s podsvícením. 

Jedno tlačítko = jedna funkce.



Typ L – elektronické s podsvícením

Tento elektronický ovladač nevyniká jen svým precizním zpracováním, ale také svou výbavou.

Lze jím ovládat spuštění hydromasáže a turboair masáže, jejich pulsaci včetně regulace intenzity, 

dále osvětlení a dezinfekční proplach.



Typ Z – dálkové ovládání

Dálkové ovládání hydromasážního systému pod označením Z přináší více pohodlí při koupeli.

S touto novinkou máte ovládání vždy po ruce. Ovládání komunikuje se senzorem umístěným na okraji 

vany na bázi infračerveného signálu.



Výběr volitelných doplňků

COOLIGHT SLIM osvětlení

COOL LIGHT LED je velmi příjemným a relaxačním doplňkem pro koupel.

Osvětlení lze použít do jakékoli vany Polysan a není nutno instalovat celý hydromasážní systém. 

Vana je podsvícena bílým LED osvětlením, které navozuje příjemnou, uklidňující a relaxační 

atmosféru koupele. Osvětlení se aktivuje krátkým stiskem ovládání na okraji vany.



CHROMO SLIM osvětlení

CHROMO SLIM je velmi příjemným a relaxačním doplňkem pro koupel.

Osvětlení lze použít do jakékoli vany Polysan a není nutno instalovat celý hydromasážní systém. 

Princip chromoterapie spočívá v podsvícení vody barvami, případně jejich prolínáním. LED osvětlení 

navozuje příjemnou, uklidňující a relaxační atmosféru koupele. Osvětlení se aktivuje krátkým stiskem 

ovládání na okraji vany. Systém má 4 základní barvy včetně bílé.



CHROMO PLANE osvětlení

CHROMO PLANE (bodová RGB chromoterapie) je velmi příjemným a relaxačním doplňkem pro koupel.

Osvětlení lze použít do jakékoli vany Polysan a není nutno instalovat celý hydromasážní systém. 

Princip chromoterapie spočívá v podsvícení vody barvami, případně jejich prolínáním. Po celém obvodu 

vany jsou umístěny bodové LED diody, které jsou zapuštěné do stěny vany (hladký povrch). Systém má 

12 volitelných funkcí, které se aktivují krátkým stiskem ovládání na okraji vany.

1. červená

2. zelená

3. modrá

4. žlutá

5. světle modrá

6. oranžová

7. fialová

8. bílá

9. režim barev

10. prolínání barev

11. bílý stroboskop (kmitající světlo)

12. prolínání barev

Popis funkcí:



Dohřev teploty lázně bez možnosti vypnutí pro ovládání L, Z, N.

Dohřev teploty je pro ty z vás, kteří si užívají relaxaci ve vaně plnými doušky bez nežádoucího 

chladnutí vody. Integrovaný termostat neustále reguluje nastavenou teplotu ohřevu a vy si tak 

můžete vychutnávat koupel bez starostí. Ideální teplota lázně by se měla pohybovat okolo 38   C.



STREAM CLEAN desinfekční proplach potrubí.

Jedná se o desinfekční systém s proplachem rozvodů potrubí (vodní/hydro masáže), který vyniká jednoduchostí 

používání a extrémně nízkou spotřebou vody. Systém proplachu je napojen přímo do hadicových rozvodů vodní 

masáže a tudíž ho lze použít pouze u systémů, které mají ve výbavě vodní/hydro masážní systém (HYDRO, KOMBI, 

HYDRO LUX nebo KOMBI LUX).

Ovládání desinfekčního proplachu Stream Clean je již integrováno v ovladači hydromasážních van TYPU L a Z.




