
LUXUSNÍ VÍŘIVÉ VANY



Posláním společnosti 
HANSCRAFT a mezinárodního 
projektu 100 + je zvyšovat 
životní úroveň. Usilujeme o to, 
aby každý jednotlivec prožil 
skvělý, úspěšný, zdravý 
a alespoň 100 let dlouhý život, 
který bude naprosto úžasný. 

Vířivá vana, která má hodnotu
Výrobky společnosti HANSCRAFT 
byly za poslední čtyři roky 
odměněny cenou Consumers 
Digest „Best Buy“ v USA. Toto 
rozhodnutí našich zákazníků 
upevňuje naši dobrou pozici 
na trhu. Když zvažujete kvalitu, 
funkčnost a spolehlivost, 
HANSCRAFT  je správnou volbou!

Pro řadu HANSCRAFT AMERICAN+ 
jsme připravili světovou inovaci 
Soft-Touch™, protiskluzový 
bezpečnostní povrch, který 
nabízí více než dvojnásobnou 
bezpečnost oproti jakémukoli 
konkurenčnímu povrchu vířivé 
vany. Naším primárním cílem 
je bezpečnost a zdraví rodiny 
a jsme rádi, že naši zákazníci 
tyto hodnoty rozpoznávají. Na 
tento revoluční povrch Vám 
rádi poskytneme záruku deseti let!

Bezpečnost především!
Naše výrobky jsou hrdým part-
nerem HOME SAFETY COUNCIL© 
v USA. Tímto partnerstvím 
zaručujeme nejbezpečnější 
hydromasážní zážitek každému 
majiteli naší vířivé vany HANS-
CRAFT AMERICAN+.

HANSCRAFT PREMIUM+
Využíváme akrylát společnosti 
Lucite International, která je 
světovým lídrem v designu, 
vývoji a výroby produktů na 
akrylové bázi. Spojení s lead-
rem v tomto oboru zaručuje 
špičkový design a kvalitu.

Jsme profesionální výrobce, 
a proto jsme spojeni s americ-
kým leadrem v oblasti řídicích 
systémů vířivých van BALBOA 
WATER GROUP. S více než 30ti 
letou zkušeností s vířivými vana-
mi světové úrovně společně 
nabízíme přesně to, co hledáte. 



vířívé vany
HANSCRAFT PREMIUM+



HANSCRAFT PREMIUM+
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rozměr: 2,28 × 2,28 m
výška: 0,93 m
objem vody: 1600 l
celková kapacita vany: 5 osob
počet míst k sezení: 4
počet lehátek: 1
váha vany bez vody: 350 kg
celkový počet trysek: 86 
hydromasážních trysek: 14 (odstupňovaná velikost)
vzduchových trysek (mikrobublinky): 72
hydromasážní čerpadlo: 3×
cirkulační čerpadlo: 1×
ohřev vody: 3 kW
filtr: 2×
materiál skořepiny: Lucite Acrylic

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

hydromasáž
ozonizátor
barevné LED osvětlení
anatomické opěrky hlavy
nerezové trysky
trysková technologie "RELAX COMFORT"
vodopád
řídící systém a titanový ohřev vody
termokryt
úchyt termokrytu
boční panely z odolného syntetického dřeva

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ – NYNÍ ZDARMA!

výsuvná voděodolná 17" LCD TV
výsuvné reproduktory
SPA Audio System: CD/DVD, USB, SD 
card, MP3, FM Radio
subwoofer 

NOVINKA!

Nyní si k Vaší vířivé vaně HANSCRAFT SANTA 
MONICA můžete pořídit i elegantní zastřešení 
SPA RESIDENT

Vířivá vana HANSCRAFT SANTA MONICA je skvě-
lou příležitostí, jak si vychutnat relaxaci se svými 
blízkými přáteli. Díky své velké kapacitě pěti míst 
v kombinaci s 86 masážními tryskami a zabudo-
vaným LED osvětlením je výborným řešením pro 
Vaši zahradní party. Zážitek z relaxace umožní 
i vestavěná voděodolná 17" LCD TV.

VÝSUVNÁ TV 17”
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PARAMETRY A VYBAVENÍ

rozměr: 2,28 × 2,28 m
výška: 0,92 m
objem vody: 1500 l
celková kapacita vany: 5 osob
počet míst k sezení: 4
počet lehátek: 1
váha vany bez vody: 300 kg
celkový počet trysek: 49
hydromasážních trysek: 11 (odstupňovaná velikost)
vzduchových trysek (mikrobublinky): 38
hydromasážní čerpadlo: 2×
cirkulační čerpadlo: 1×
ohřev vody: 3 kW
filtr: 2×
materiál skořepiny: Lucite Acrylic

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

hydromasáž
ozonizátor
barevné LED osvětlení
anatomické opěrky hlavy
nerezové trysky
trysková technologie “RELAX COMFORT”
vodopád
řídící systém a titanový ohřev vody
termokryt
úchyt termokrytu
boční panely z odolného syntetického dřeva

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ – NYNÍ ZDARMA!

výsuvná voděodolná 17” LCD TV
výsuvné reproduktory
SPA Audio System: CD/DVD, USB, SD 
card, MP3, FM Radio
subwoofer 

PROVEDENÍ MODELU

barva vany: bílý mramor
barva panelu: tmavě hnědá
trysky: nerezové – s odstupňovanou velikostí

Luxusní vířivá vana HANSCRAFT VICTORIA nabízí 
neuvěřitelný komfort a radost z relaxace. Nechte 
se rozmazlovat 49 nerezovými tryskami s odstup-
ňovanou velikostí, které vám dopřejí neodolatel-
nou masáž celého těla. K umocnění jedinečného 
zážitku si navíc můžete pustit výsuvnou voděodol-
nou 17” LCD TV, kterou nyní obdržíte zdarma jako 
součást balení!

VÝSUVNÁ TV 17”
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rozměr: 2,29 × 2,29 m
výška: 0,94 m
objem vody: 1400 l
celková kapacita vany: 5 osob
počet míst k sezení: 4
počet lehátek: 1
váha vany bez vody: 300 kg
celkový počet trysek: 78
hydromasážních trysek: 13 (odstupňovaná velikost)
vzduchových trysek (mikrobublinky): 65
hydromasážní čerpadlo: 3×
cirkulační čerpadlo: 1×
ohřev vody: 3 kW
filtr: 2×
materiál skořepiny: Lucite Acrylic

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

hydromasáž
ozonizátor
barevné LED osvětlení
anatomické opěrky hlavy
nerezové trysky
trysková technologie "RELAX COMFORT"
vodopád
řídící systém a titanový ohřev vody
termokryt
úchyt termokrytu
boční panely z odolného syntetického dřeva

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ – NYNÍ ZDARMA!

výsuvné reproduktory
SPA Audio System: CD/DVD, USB, SD card, MP3, 
FM Radio
subwoofer

NOVINKA!

Nyní si k Vaší vířivé vaně HANSCRAFT SHELBY 
můžete pořídit i elegantní zastřešení SPA RESIDENT

Vytvořte si denně oázu klidu, kterou s s rodinou 
můžete vychutnávat po celý rok. Vířivka s mo-
derním kruhovým designem HANSCRAFT SHELBY 
vám poskytne jedinečný a skutečný zážitek 
z relaxace. Vytvořte si doma své vlastní wellness 
centrum!

HANSCRAFT PREMIUM+
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S vířivou vanou HANSCRAFT FLORENCE si nyní 
můžete přímo u Vás doma vychutnat uklidňující 
oázu relaxace. Budete si užívat nezapomenu-
telných 50 nerezových trysek s odstupňovanou 
velikostí dokonale umístěných na 3 místech 
k sezení a 2 lehátkách. Neustále čistou vodu 
Vám zaručí zabudovaný ozonizátor. Vaše vířivka 
HANSCRAFT FLORENCE se tak stane místem, kte-
ré nebudete chtít nikdy opustit.

PARAMETRY A VYBAVENÍ

rozměr: 1,91 × 1,91 m
výška: 0,82 m
objem vody: 800 l
celková kapacita vany: 6 osob
počet míst k sezení: 3
počet lehátek: 2
váha vany bez vody: 250 kg
celkový počet trysek: 50 
hydromasážních trysek: 6 (odstupňovaná velikost)
vzduchových trysek (mikrobublinky): 44
hydromasážní čerpadlo: 2×
cirkulační čerpadlo: 1×
ohřev vody: 3 kW
filtr: 2×
materiál skořepiny: Lucite Acrylic

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

hydromasáž
ozonizátor
barevné LED osvětlení
anatomické opěrky hlavy
nerezové trysky
trysková technologie "RELAX COMFORT"
vodopád
řídící systém a titanový ohřev vody
termokryt
úchyt termokrytu
boční panely z odolného syntetického dřeva

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ – NYNÍ ZDARMA!

výsuvné reproduktory
SPA Audio System: CD/DVD, USB, SD card, MP3, 
FM Radio
subwoofer

NOVINKA!

Nyní si k Vaší vířivé vaně HANSCRAFT FLORENCE
můžete pořídit i elegantní zastřešení SPA RESIDENT



HANSCRAFT PREMIUM+

Dopřejte svým smyslům uvolňující relaxaci 
ve vířivé vaně HANSCRAFT Lily. Tato vířivka 
je vybavena 12 hydromasážními a 11 vzducho-
vými tryskami, jenž Vám dopřejí nezapomenu-
telnou blahodárnou masáž uvolňující celé Vaše 
tělo. Užívejte si každý okamžik!

PARAMETRY A VYBAVENÍ

rozměr: 2 × 2 m
výška: 0,85 m
objem vody: 1000 l
celková kapacita vany: 6 osob
počet míst k sezení: 5
počet lehátek: 1
váha vany bez vody: 250 kg
celkový počet trysek: 23 
hydromasážních trysek: 12 (odstupňovaná velikost)
vzduchových trysek (mikrobublinky): 11
hydromasážní čerpadlo: 2×
cirkulační čerpadlo: 1×
ohřev vody: 3 kW
filtr: 2×
materiál skořepiny: Lucite Acrylic

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

hydromasáž
ozonizátor
barevné LED osvětlení
anatomické opěrky hlavy
nerezové trysky
trysková technologie "RELAX COMFORT"
vodopád
řídící systém a titanový ohřev vody
termokryt
úchyt termokrytu
boční panely z odolného syntetického dřeva

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ – NYNÍ ZDARMA!

výsuvné reproduktory
SPA Audio System: CD/DVD, USB, SD card, MP3, 
FM Radio
subwoofer

NOVINKA!

Nyní si k Vaší vířivé vaně HANSCRAFT LILY 
můžete pořídit i elegantní zastřešení SPA RESIDENT

LI
LY
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Vířivka HANSCRAFT VERONA Vám poskytne 
notnou dávku svěží uvolňující relaxační 
masáže, která bude blahodárně působit 
na Vaše tělo i mysl. 51 nerezových trysek 
s odstupňovanou velikostí Vám zmírní stres 
a napětí z každodenního shonu. Navíc, díky 
zabudovanému systému samočištění, 
se prakticky jedná o bezúdržbové lázně.

PARAMETRY A VYBAVENÍ

rozměr: 2,05 × 1,55 m
výška: 0,77 m
objem vody: 900 l
celková kapacita vany: 3 osoby
počet míst k sezení: 2
počet lehátek: 1
váha vany bez vody: 200 kg
celkový počet trysek: 41 
hydromasážních trysek: 6 (odstupňovaná velikost)
vzduchových trysek (mikrobublinky): 35
hydromasážní čerpadlo: 2×
cirkulační čerpadlo: 1×
ohřev vody: 3 kW
filtr: 2×
materiál skořepiny: Lucite Acrylic

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

hydromasáž
ozonizátor
barevné LED osvětlení
anatomické opěrky hlavy
nerezové trysky
trysková technologie "RELAX COMFORT"
vodopád
řídící systém a titanový ohřev vody
termokryt
úchyt termokrytu
boční panely z odolného syntetického dřeva

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ – NYNÍ ZDARMA!

SPA Audio System: CD/DVD, USB, SD card, MP3, 
FM Radio
subwoofer

NOVINKA!

Nyní si k Vaší vířivé vaně HANSCRAFT VERONA
můžete pořídit i elegantní zastřešení SPA RESIDENT



Facelift 2013! DIAMOND znamená dokonalost 
bez kompromisu. 58 rotačních SuperChrome™ 
dvoutónových – černostříbrných trysek, austral-
ský SPA POWER poháněn třemi Davey čerpadly, 
LED chromoterapie, výkonné hydraulické repro-
duktory patentované v USA, dvojitá Arctic izola-
ce, sekční ovládání. Vše navrženo dle přísného 
5* standardu, dle amerických POOL & SPA. Tento 
prémiový a nadčasový model dokonale uspoko-
jí nejnáročnější klienty.

PARAMETRY A VYBAVENÍ

rozměr: 2,30 × 2,30 m
výška: 0,88 m
objem vody: 1480 l
celková kapacita vany: 5 osob
počet míst k sezení: 3
počet lehátek: 2
váha vany bez vody: 390 kg
celkový počet hydromasážních a vzduchových trysek: 58
čerpadla: 3× (1,9 kW každé)
ohřev vody, výkon titanového výměníku: 3,5 kW
filtr: 2×
Bezpečnostní zpětné sání vody: 4× Magic Plastic™
materiál skořepiny: Aristech Acrylic USA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

hydromasáž
separované
ozonizátor
barevné LED osvětlení, chronoterapie
anatomické opěrky hlavy
nerezové trysky – SuperChrome™, dvoutónové, 
černostříbrné
trysková technologie RELAX COMFORT™
podsvícený kaskádový vodopád

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ – NYNÍ ZDARMA!

SPA Audio System: USB, MP3, FM Radio
subwoofer
řídící systém a titanový ohřev: Davey SPA POWER, 
Austrálie zakázkově pro HANSCRAFT
termokryt: Lite & Hard Cover, USA
Power Storm Jet package – zvýšený výkon trysek

PROVEDENÍ MODELU

Barva vany: Bílý mramor, Stříbrná Perleť, 
Midnight Opal, Ocean wave
Barva panelu: Tmavě hnědá, šedá, Kanadský 
cedr - imitace 
Trysky: nerezové – s odstupňovanou velikostí
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HANSCRAFT PREMIUM+



Facelift 2013! DIAMOND SPIRIT je tak jako její vět-
ší varianta DIAMOND navržen dle přísného 
5* standardu amerických POOL & SPA. 52 rotač-
ních SuperChrome™ dvoutónových – černostří-
brných trysek, australský SPA POWER poháněn 
dvěma Davey čerpadly, LED chromoterapie, 
výkonné hydraulické reproduktory patentované 
v USA, dvojitá Arctic izolace, sekční ovládání. 
Pokud jste obdivovatelé dokonalých věcí, tato 
je vířivá vana přesně pro Vás.

PARAMETRY A VYBAVENÍ

rozměr: 2,10 × 2,10 m
výška: 0,88 m
objem vody: 1290 l
celková kapacita vany: 5 osob
počet míst k sezení: 3
počet lehátek: 2
váha vany bez vody: 340 kg
celkový počet hydromasážních a vzduchových trysek: 52
čerpadla: 2× (1,9 kW každé)
ohřev vody, výkon titanového výměníku: 3,5 kW
filtr: 2×
Bezpečnostní zpětné sání vody: 2× Magic Plastic™
materiál skořepiny: Aristech Acrylic USA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

hydromasáž
separované
ozonizátor
barevné LED osvětlení, chronoterapie
anatomické opěrky hlavy
nerezové trysky – SuperChrome™, dvoutónové, 
černostříbrné
trysková technologie RELAX COMFORT™
podsvícený kaskádový vodopád

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ – NYNÍ ZDARMA!

SPA Audio System: USB, MP3, FM Radio
subwoofer
řídící systém a titanový ohřev: Davey SPA POWER, 
Austrálie zakázkově pro HANSCRAFT
termokryt: Lite & Hard Cover, USA
Power Storm Jet package – zvýšený výkon trysek

PROVEDENÍ MODELU

Barva vany: Bílý mramor, Stříbrná Perleť, 
Midnight Opal, Ocean wave
Barva panelu: Tmavě hnědá, šedá, Kanadský 
cedr - imitace 
Trysky: nerezové – s odstupňovanou velikostí
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Tato exklusivní vířivá vana je unikátní svou ve-
likostí a otevřeným prostorem až pro 10 osob. 
Hydroterpaie je detailně zaměřena pro všechny 
oblasti Vašeho těla: krční páteř, bederní a zádo-
vá oblast, trapézové svalstvo, kyčelní a hýžďové 
svalstvo, zadní strany stehen, a dále i chodidlo-
vá masáž. Monte Rey je navržen tak, aby všem 
pozicím dával dostatečný prostor. Samozřejmostí 
je trysková technologie RELAX COMFORT™, LED 
světelná chromoterapie i MP3 audio systém pro 
zvýšení účinku relaxace a zbavení se veškerého 
stresu.

PARAMETRY A VYBAVENÍ

rozměr: 2,75 × 2,20 m
výška: 0,90 m
objem vody: 1800 l
celková kapacita vany: 10 osob
počet míst k sezení: 10
váha vany bez vody: 380 kg
celkový počet trysek: 66 
hydromasážních trysek: 9 (odstupňovaná velikost)
vzduchových trysek (mikrobublinky): 57
hydromasážní čerpadlo: 3×
cirkulační čerpadlo: 1×
ohřev vody: 3 kW
filtr: 2×
materiál skořepiny: Lucite Acrylic

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

hydromasáž
ozonizátor
barevné LED osvětlení
anatomické opěrky hlavy
nerezové trysky
trysková technologie „RELAX COMFORT“
řídící systém a titanový ohřev vody 
termokryt
úchyt termokrytu
boční panely z odolného syntetického dřeva

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ – NYNÍ ZDARMA!

výsuvné reproduktory
SPA Audio System: MP3, USB, DVD, CD
subwoofer
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vířívé vany
HANSCRAFT AMERICAN+



Novinka roku 2012! MANHATTAN je řešením pro 
zákazníky, kteří hledají velikost, luxus a relaxaci 
bez kompromisů. Vybaveno 71 profi nerezovými 
tryskami, včetně Turbo a Volcano relaxačních 
gejzírů, s dámskou a pánskou CAPTAIN masážní 
pozicí, které umožňují relax v extrémním kom-
fortu: dlaňové trysky, chodidlové trysky, kyčelní 
trysky, lýtkové trysky, zádové trysky, ramenní 
trysky, krční a trapézové trysky. Dále Soft-touch™ 
bezpečnostní systém protiskluzového povrchu, 
americké ovládání Balboa GS 502 a MP3 Audio 
společně s JBL Sound systémem, dokonalou 
chromoterapii s patentovaným LED světelným 
systémem. Naprosto dokonalý relaxační zážitek.

PARAMETRY A VYBAVENÍ

rozměr: 2,38 × 2,38 m 
výška: 0,965 m 
objem vody: 1900 l 
celková kapacita vany: 7 osob 
počet míst k sezení: 5 
počet lehátek: 2 (kombinované polohy relaxace)
váha vany bez vody: 305 kg 
celkový počet hydromasážních a vzduchových trysek: 71 
Waterway čerpadla: 2× (4,5 kW každé) 
ohřev vody, výkon titanového výměníku: 3 kW 
filtr: 2× 
bezpečnostní zpětné sání vody: 4× 
materiál skořepiny: Soft-Touch™, USA. Protiskluzový 
bezpečnostní. Záruka 10let 

STANDARDNÍ VYBAVENÍ 

hydromasáž 
separované multipozice 
ozonizátor 
barevné LED osvětlení, chronoterapie 
anatomické opěrky hlavy 
nerezové trysky 
trysková technologie Storm Jet™ USA 
podsvícený kaskádový vodopád 

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ - NYNÍ ZDARMA! 

JBL® Stereo System, USA 
SPA Audio System: MP3, USB, DVD, CD
subwoofer 
boční panely z odolného syntetického dřeva: 
Vikashield®Cabinet, USA 
řídící systém a titanový ohřev: BALBOA POWER 
SYSTEM GS 501, USA zakázkově pro HANSCRAFT 
termokryt: Lite & Hard Cover, USA 
power Storm Jet package – zvýšený výkon trysek 
podsvícení pozic pro sklenice na drink

PROVEDENÍ MODELU 

barva vany: Bílá perleť, Opal 
barva panelu: Mocha, šedá 
trysky: nerezové – s odstupňovanou velikostí
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HANSCRAFT AMERICAN+
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rozměr: 2,38 × 2,38 m 
výška: 0,965 m 
objem vody: 1700 l 
celková kapacita vany: 6 osob 
počet míst k sezení: 5 
počet lehátek: 1 
váha vany bez vody: 295 kg 
celkový počet hydromasážních a vzduchových trysek: 61 
Waterway čerpadla: 2× (4,5 kW každé) 
ohřev vody, výkon titanového výměníku: 3 kW 
filtr: 2× 
bezpečnostní zpětné sání vody: 4× 
materiál skořepiny: Soft-Touch™, USA. Protiskluzový 
bezpečnostní. Záruka 10let

STANDARDNÍ VYBAVENÍ 

hydromasáž 
ozonizátor 
barevné LED osvětlení, chronoterapie 
anatomické opěrky hlavy 
nerezové trysky 
trysková technologie Storm Jet™ USA 
podsvícený kaskádový vodopád 

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ – NYNÍ ZDARMA!

JBL® Stereo System, USA 
SPA Audio System: MP3, USB, DVD, CD
subwoofer 
boční panely z odolného syntetického dřeva: 
Vikashield®Cabinet, USA 
řídící systém a titanový ohřev: BALBOA POWER 
SYSTEM GS 501, USA zakázkově pro HANSCRAFT 
termokryt: Lite & Hard Cover, USA 
power Storm Jet package – zvýšený výkon trysek 
podsvícení pozic pro sklenice na drink

PROVEDENÍ MODELU

barva vany: Bílá perleť, Opal 
barva panelu: Mocha, Šedá 
trysky: nerezové – s odstupňovanou velikostí

Novinka roku 2012! Vyvinuto inženýry společně 
s předními světovými odborníky na hydrotera-
pii a masáže. Lehátko s 18ti tryskami doplňuje 
uvolňující dlaňová trysková masáž a chodidlová 
masáž., čtyři krční a trapézové trysky doplňují 
Dámské a Pánské CAPTAIN lehátko. Tento 61trys-
kový goliáš je vybaven přepínačem trysek, který 
aktivuje všechen tryskový výkon do libovolných 
pozic. Soft-touch™ bezpečnostní systém pro-
tiskluzového povrchu, americké ovládání Balboa 
GS 502 a MP3 Audio, JBL Sound system. 
CONCORD je nejlepší volbou pro každého, kdo 
chce jen to nejlepší.



PARAMETRY A VYBAVENÍ

rozměr: 2 × 2 m 
výška: 0,89 m 
objem vody: 1135 l 
celková kapacita vany: 6 osob 
počet míst k sezení: 5 
počet lehátek: 1 
váha vany bez vody: 227 kg 
celkový počet hydromasážních a vzduchových trysek: 31 
Waterway čerpadla: 2× (3kW – jedno dvourychlostní, 
druhé jednorychlostní) 
ohřev vody, výkon titanového výměníku: 3 kW 
filtr: 2× 
bezpečnostní zpětné sání vody: 2× 
materiál skořepiny: Soft-Touch™, USA. Protiskluzový 
bezpečnostní. Záruka 10let 

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

hydromasáž 
ozonizátor 
barevné LED osvětlení, chronoterapie 
nerezové trysky 
trysková technologie Storm Jet™ USA 
podsvícený kaskádový vodopád 

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ – NYNÍ ZDARMA! 

MP3 Audio Systém
subwoofer 
boční panely z odolného syntetického dřeva: 
Vikashield®Cabinet, USA 
řídící systém a titanový ohřev: BALBOA POWER 
SYSTEM GS 501, USA zakázkově pro HANSCRAFT 
termokryt: Lite & Hard Cover, USA

PROVEDENÍ MODELU 

barva vany: Bílá perleť, Opal 
barva panelu: Mocha, Šedá 
trysky: nerezové – s odstupňovanou velikostí

Nabízíme také rozměrově totožnou variantu
PHOENIX SPIRIT, která obsahuje 18 Storm Jet™ 
hydromasážních trysek.
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Vítěz CONSUMERS DIGIST BEST BUY 2011! Luxusní 
a rodinná vířivka PHOENIX obsahuje lehát-
ko a dvě CAPTAIN masážní pozice. Odlišuje ji 
americký systém protiskluzového povrchu Soft-
touch™, ovládání BALBOA power systém 
VS 500, USA Vikashield® Cabinet, MP3 audio 
system a LED barevná chromoterapie. PHOENIX 
znamená relaxaci, pohodu a bezpečnost pro 
všechny členy rodiny. Dokonalý rozměr této 
vířivé vany z ní dělá nejlepší volbu pro každého, 
který požaduje luxus, komfort a nejvýhodnější 
vířivku v poměru cena/výkon/hodnota.



PARAMETRY A VYBAVENÍ

rozměr: 2,13 × 1,52 m 
výška: 0,89 m 
objem vody: 640 l 
celková kapacita vany: 3 osob 
počet míst k sezení: 2 
počet lehátek: 1 
váha vany bez vody: 125 kg 
celkový počet hydromasážních a vzduchových trysek: 31 
Waterway čerpadlo: 3 kW, dvourychlostní 
ohřev vody, výkon titanového výměníku: 3 kW 
filtr: 2× 
bezpečnostní zpětné sání vody: 2× 
materiál skořepiny: Soft-Touch™, USA. Protiskluzový 
bezpečnostní. Záruka 10let 

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

hydromasáž 
ozonizátor 
barevné LED osvětlení, chronoterapie 
nerezové trysky 
trysková technologie Storm Jet™ USA
kaskádový vodopád 

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ – NYNÍ ZDARMA! 

MP3 Audio Systém
subwoofer 
boční panely z odolného syntetického dřeva: 
Vikashield®Cabinet, USA 
řídící systém a titanový ohřev: BALBOA POWER 
SYSTEM GS 501, USA zakázkově pro HANSCRAFT 
termokryt: Lite & Hard Cover, USA

PROVEDENÍ MODELU

barva vany: Bílá perleť, Opal 
barva panelu: Mocha, Šedá 
trysky: nerezové – s odstupňovanou velikostí

Nabízíme také rozměrově totožnou variantu 
BOSTON SPIRIT, která obsahuje 17 Storm Jet™ 
hydromasážních trysek.
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BOSTON je jedinečnou volbou pro ty, kteří hleda-
jí více soukromí a zároveň chtějí vlastnit vířivou 
vanu skvělé hodnoty! Pro soukromou terapii 2 -3 
lidí je to bezkonkurenční volba. 31 speciálně 
designovaných trysek se postará o dokonalou 
masáž celého těla. Chodidlová masáž, dla-
ňová masáž a spoustu dalších detailů jako je 
Soft-touch™ , BALBOA power system VS 500, USA 
Vikashield® Cabinet, MP3 audio system a LED 
barevná chromoterapie. V tomto případě menší 
velikost vířivky neznamená menší terapeutický 
účinek!



Kruhová vířivá vana byla poprvé vyrobena 
v USA v naší výrobní továrně. V jednoduchosti je 
síla – všichni mohou být jednoduše zapojeni do 
konverzace a užívat si nadstandardní hydrote-
rapie celého Vašeho těla. Zároveň se zaměřuje 
i na bublinkovou masáž Vašich chodidel. I zde je 
standardem Soft-touch™, BALBOA power system 
VS 500, USA Vikashield® Cabinet, MP3 audio sys-
tem a LED barevná chromoterapie. Pro všechny, 
kteří mají rádi dokonale funkční a hodnotné věci.

PARAMETRY A VYBAVENÍ

rozměr: 1,83 m – průměr 
výška: 0,89 m 
objem vody: 950 l 
celková kapacita vany: 4-5 osob 
počet míst k sezení: 4 
váha vany bez vody: 181 kg 
celkový počet hydromasážních a vzduchových trysek: 20 
Waterway čerpadlo: 3kW, dvourychlostní 
ohřev vody, výkon titanového výměníku: 3 kW 
filtr: 2× 
bezpečnostní zpětné sání vody: 1× 
materiál skořepiny: Soft-Touch™, USA. Protiskluzový 
bezpečnostní. Záruka 10let 

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

hydromasáž 
ozonizátor 
barevné LED osvětlení, chronoterapie 
nerezové trysky 
trysková technologie Storm Jet™ USA

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ - NYNÍ ZDARMA! 

MP3 Audio Systém
subwoofer 
boční panely z odolného syntetického dřeva: 
Vikashield®Cabinet, USA 
řídící systém a titanový ohřev: BALBOA POWER 
SYSTEM GS 501, USA zakázkově pro HANSCRAFT 
termokryt: Lite & Hard Cover, USA

PROVEDENÍ MODELU

barva vany: Bílá perleť, Opal 
barva panelu: Mocha, Šedá 
trysky: nerezové – s odstupňovanou velikostí

Nabízíme také rozměrově totožnou variantu 
PORTLAND SPIRIT, která obsahuje 9 Storm Jet™ 
hydromasážních trysek.
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vířívé vany
 HANSCRAFT SWIM SPA



HANSCRAFT SWIM SPA

HANSCRAFT SWIM SPA 
Hydro fitness & Relaxace

V našich vířivkách Swim Spa jsou 
Vám nabídnuty výhody hydroterapie 
nejlepších vířivých van a kompaktní 
vodní fitness v jednom prostoru.

Pokud rádi plavete, ale chybí Vám 
prostor na bazén nebo rozpočet pro 
plnou velikost bazénu, vířivky 
HANSCRAFT Swim Spa je pro Vás. 
Dokonalou relaxaci doplňuje i MP3 
audio systém v každé vířivé vaně.

Cvičení, Rodinná zábava a relaxace 
v jednom balíčku

Naše Swim spa kombinují fitness 
cvičení a plavání v plnohodnotném 
bazénu s luxusní vířivou vanou, vše 
v jedné ceně.

Využijte výhod cvičení ve vodě

Cvičení na vodní bázi Hydrofitne-
ss nabízí obrovské výhody oproti 
tradičnímu fitness nebo posilování. 
Voda podporuje Vaše tělo tak, aby 
bylo možné dělat lehčí pohyby díky 
vodnímu vztlaku. Zde je největší vý-
hoda: velmi šetrné na klouby, odpor 
vody nabízí jemný, ale intenzivnější 
trénink, masážní účinek vody vám 
pomůže uvolnit více stresu a napětí. 
Hydrotrénink vyhovuje potřebám lidí 
všech věkových kategorií a všech 
kondičních kategorií.

Cvičení v našem SwimSpa vám po-
může zlepšit fyzickou kondici a snížit 
hladinu stresu. Je to skvělý nadstan-
dardně zařízený masážní bazén pro 
pohodový a společně strávený čas 
s celou rodinou.
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Vířivka HANSCRAFT SUPERIOR představuje ele-
gantní kombinaci vířivky a bazénu s výkonným 
protiproudem. Již se nemusíte rozhodovat, zda si 
pořídíte bazén nebo vířivku. Swim spa HANSCRAFT 
SUPERIOR vám poskytne výhody bazénu a vířivky 
v jednom. Můžete si užívat jak příjemné masáže 
78 tryskami, tak plavání v bazénové části, která 
je vybavena protiproudem. Luxusní vířivá vana 
HANSCRAFT SUPERIOR je určena k celoročnímu 
provozu. 

PARAMETRY A VYBAVENÍ

rozměr: 5,85 × 2,23 m
výška: 1,26 m
objem vody: 9200 l
celková kapacita vany: 4 osob
počet míst k sezení: 2
počet lehátek: 2
váha vany bez vody: 980 kg
celkový počet trysek: 78 
hydromasážních trysek: 8 (odstupňovaná velikost)
vzduchových trysek (mikrobublinky): 66
trysky protiproudu: 4
hydromasážní čerpadlo: 6×
cirkulační čerpadlo: 1×
ohřev vody: 3 kW
filtr: 4×
materiál skořepiny: Lucite Acrylic

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

protiproud
hydromasáž
ozonizátor
barevné LED osvětlení
anatomické opěrky hlavy
nerezové trysky
trysková technologie "RELAX COMFORT"
vodopád
řídící systém a titanový ohřev vody
termokryt
úchyt termokrytu
boční panely z odolného syntetického dřeva

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ – NYNÍ ZDARMA!

výsuvné reproduktory
DVD/CD přehrávač
subwoofer



HANSCRAFT OLYMPIA je luxusní vířivý bazén ma-
jící moderní design a velký prostor pro plavání. 
Swim spa HANSCRAFT OLYMPIA je kombinací ba-
zénu a luxusní vířivé vany v jednom. Tato vířivka 
je vybavena třemi výkonnými profesionálními 
protiproudovými tryskami. Samozřejmostí 
je možnost celoročního použití.

PARAMETRY A VYBAVENÍ

rozměr: 4 × 2,28 m
výška: 1,26 m
objem vody: 7500 l
celková kapacita vany: 3 osob
počet míst k sezení: 2
počet lehátek: 1
váha vany bez vody: 800 kg
celkový počet trysek: 43 
hydromasážních trysek: 8 (odstupňovaná velikost)
vzduchových trysek (mikrobublinky): 31
trysky protiproudu: 4
hydromasážní čerpadlo: 5×
cirkulační čerpadlo: 1×
ohřev vody: 3 kW
filtr: 2×
materiál skořepiny: Lucite Acrylic

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

protiproud
hydromasáž
ozonizátor
barevné LED osvětlení
anatomické opěrky hlavy
nerezové trysky
trysková technologie "RELAX COMFORT"
vodopád
řídící systém a titanový ohřev vody
termokryt
úchyt termokrytu
boční panely z odolného syntetického dřeva

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ – NYNÍ ZDARMA!

výsuvné reproduktory
DVD/CD přehrávač
subwoofer

HANSCRAFT SWIM SPA
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PARAMETRY A VYBAVENÍ

rozměr: 3,9 × 2,28 m
výška: 1,37 m
objem vody: 6 950 l
celková kapacita vany: 3 pozice pro masáž, 
1 plavecká pozice s protiproudem
WaterWay protiproud: 3 protiproudé trysky
váha vany bez vody: 850 Kg
celkový počet hydromasážních a vzduchových trysek: 38
Dawey Pumps® čerpadla: 3× (1,9 kW každé, dvě 
dvourychlostní)
Dawey Controler® ohřev vody, výkon titanového 
výměníku: 3,5 kW
filtr: 2× 
bezpečnostní zpětné sání vody: 4× Magic Plastic™
materiál skořepiny: Aristech Acrylic USA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

SPORT Protiproud WaterWay, libovoná regulace výkonu
BODY hydromasáž
nerezové trysky – SuperChrome™, dvoutónové, 
černostříbrné
trysková technologie RELAX COMFORT™
ozonizátor
barevné LED osvětlení, chronoterapie
anatomické opěrky hlavy

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ

MP3 Audio System
iPod Audio Systém + iPod reproduktory
subwoofer
řídící systém a titanový ohřev: Davey SPA POWER, 
Austrálie zakázkově pro HANSCRAFT
termokryt: Lite & Hard Cover, USA
Power Storm Jet package – zvýšený výkon trysek

PROVEDENÍ MODELU

barva vany: Bílý mramor, Stříbrná Perleť, Midnignt Opal
barva panelu: Tmavě hnědá, šedá, Kanadský 
cedr – imitace 

OLYMPIA NEXUS je téměř 4 metrový plnohodnotný 
plavecký bazén v kombinaci s nadstandardní 
vířivou vanou. Tento nejmodernější designový 
model, který je ideální pro skutečné sportov-
ce i příležitostné plavce. Vzhledem k tomu, že 
obsahuje 2 + 1 CAPTAIN masážní pozice s 38 
SuperChrome™ tryskami, je to vhodná volba pro 
každého, kdo chce mít v zahradě dokonalou 
vířivku bez kompromisu i fitness plavecké zařízení 
s výkonným protiproudem. Obsahuje také dvoji-
tou izolaci nebo Davey SPA POWER a MP3 audio 
systém. Skvělá zábava pro celou rodinu. O
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PARAMETRY A VYBAVENÍ

rozměr: 4,8 × 2,28 m
výška: 1,37 m
objem vody: 8 600 l
celková kapacita vany: 3 pozice pro masáž, 1 plavec-
ká pozice s protiproudem
WaterWay protiproud: 4 protiproudé trysky
váha vany bez vody: 1050 Kg 
celkový počet hydromasážních a vzduchových trysek: 38
Dawey Pumps® čerpadla: 4× (1,9 kW každé, jedno 
dvourychlostní)
Dawey Controler® ohřev vody, výkon titanového 
výměníku: 3,5 kW
filtr: 2× 
Bezpečnostní zpětné sání vody: 4× Magic Plastic™
materiál skořepiny: Aristech Acrylic USA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

SPORT Protiproud WaterWay, libovoná regulace výkonu
BODY hydromasáž
nerezové trysky – SuperChrome™, dvoutónové, 
černostříbrné
trysková technologie RELAX COMFORT™
ozonizátor
barevné LED osvětlení, chronoterapie
anatomické opěrky hlavy

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ

MP3 Audio System
iPod Audio Systém + iPod reproduktory
subwoofer
řídící systém a titanový ohřev: Davey SPA POWER, 
Austrálie zakázkově pro HANSCRAFT
termokryt: Lite & Hard Cover, USA
Power Storm Jet package – zvýšený výkon trysek

PROVEDENÍ MODELU

barva vany: Bílý mramor, Stříbrná Perleť, Midnignt Opal
barva panelu: Tmavě hnědá, šedá, Kanadský 
cedr – imitace 

OLYMPIA NEXUS 2 je téměř 5ti metrový plno-
hodnotný plavecký bazén v kombinaci s nad-
standardní vířivou vanou. Tento nejmodernější 
designový model, který je ideální pro skuteč-
né sportovce i příležitostné plavce. Vzhledem 
k tomu, že obsahuje 2 + 1 CAPTAIN masážní 
pozice s 38 SuperChrome™ tryskami, je to vhod-
ná volba pro každého, kdo chce mít v zahradě 
dokonalou vířivku bez kompromisu i fitness 
plavecké zařízení s výkonným protiproudem. 
Obsahuje také dvojitou izolaci nebo Davey SPA 
POWER a MP3 audio systém. Skvělá zábava pro 
celou rodinu.O
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HANSCRAFT SWIM SPA



mobilní vířívé vany



PARAMETRY PRODUKTU

vnitřní průměr: 1,30 m
vnější průměr: 1,80 m
výška: 0,70 m 
kapacita: 4 osoby
objem: 800 l
počet trysek: 115
hmotnost: 32 kg (bez vody), 832 kg (naplněná vodou)
ohřev vody: 1500 W / 2,04 HP
čas ohřevu: 1,2 –1,8 °C/hod
max. teplota vody: 42 °C
napájení: 230V 50Hz
masážní čerpadlo: 720 W
cirkulační čerpadlo: 2000 L/h, 60 W
rozměry balení: 65 (š) × 63 (v) × 57 (h) cm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

ochranný kryt se zipem
nafukovací ochranný kryt
2× kartušový filtr 
manometr (tlaku vzduchu) 
termopodložka
číselný zámek

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ

anatomické sedátko
vanička na nohy
komfortní set (2× opěrka hlavy, 1× držák na sklenice)
designové schůdky
kartušový filtr
ochranný kryt

Nemyslíme si, že existuje lepší mobilní vířivá 
vana pro 4 osoby, která nabízí masážní terapii, 
než je CAMARO B –130. Tato vířivka je nejenom 
krásná na pohled, jelikož má moderní a ele-
gantní design, ale je vyrobena z prvotřídní 
syntetické kůže a obsahuje všechny funkce, 
které budete pro vaši hydroterapii potřebovat. 
CAMARO B –130 je navržena tak, aby bylo každé 
použití skutečně radostným zážitkem pro celou 
rodinu. Je to Bestseller na všech světových trzích.
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vnitřní průměr: 1,60 m
vnější průměr: 2,04 m
výška: 0,70 m
kapacita: 6 osob
objem: 1200 l
počet trysek: 135
napájení: 230V 50Hz 
hmotnost: 38 kg (bez vody), 1238 kg (naplněná vodou)
ohřev vody: 1500 W / 2,04 HP 
rychlost ohřevu vody: 0,5 –1,5 °C/hod
max. teplota vody: 42 °C
napájení: 230V / 50Hz 
masážní čerpadlo: 720 W / 1 HP
cirkulační čerpadlo: 2000 L/h, 60 W 
rozměry balení: 76 (š) × 63 (v) × 57 (h) cm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

ochranný kryt se zipem
zabudovaná anatomická sedátka (4×) 
nafukovací ochranný kryt
kartušový filtr (2×)
manometr (měřič tlaku vzduchu) 
termopodložka
číselný zámek

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ

Anatomická sedátka
vanička na nohy
komfortní set (2× opěrka hlavy, 1× držák na sklenice)
designové schůdky
kartušový filtr
ochranný kryt

SUPER CAMARO B –150 udává standardy luxus-
ních mobilních vířivých van. Relaxaci si můžete 
užívat nejen s Vaší rodinou ale i s přáteli, proto-
že vířivka je určena až pro 6 osob. Ti si mohou 
vychutnat masáž 135 vzduchovými tryskami, jež 
blahodárně působí na omlazení těla a proti kaž-
dodennímu stresu. SUPER CAMARO B –150 
má nejmodernější design a je vyrobena z prvot-
řídní syntetické kůže. Jedinečná volba!



Mobilní vířivá vana MSpa LUXURY EXOTIC je 
určena pro 4 osoby a poskytne Vám osobní 
wellness a spa centrum přímo u Vás doma 
nebo ve Vaší zahradě. Tento vysoce elegantní 
model s designem 2012 je vybaven jedinečným 
vzorem z krokodýlí kůže se zlatým saténovým 
lemem. Vířivka LUXURY EXOTIC uspokojí i ty nej-
náročnější klienty.

PARAMETRY PRODUKTU

vnější průměr: 1,80 m 
výška: 0,7 m 
kapacita: 4 osoby 
objem: 800 l 
počet trysek: 115 
hmotnost: 32 kg (bez vody), 832 kg (naplněná vodou) 
ohřev vody: 1500 W / 2,04 HP 
čas ohřevu: 1,2 – 2 °C/hod 
max. teplota vody: 42 °C 
napájení: 230V 50Hz 
masážní čerpadlo: 720 W 
cirkulační čerpadlo: 2000 L/h, 60 W 
rozměry balení: 64 (š) × 63 (v) × 53 (h) cm 

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

dálkové ovládání vířivé vany
ochranný kryt se zipem
nafukovací ochranný kryt
2× kartušový filtr
manometr (tlaku vzduchu)
termopodložka
číselný zámek 

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ

anatomické sedátko
vanička na nohy
komfortní set (2× opěrka hlavy, 1× držák na sklenice)
designové schůdky
kartušový filtr
ochranný kryt
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PARAMETRY PRODUKTU

vnější průměr: 1,80 m 
výška: 0,7 m 
kapacita: 4 osoby 
objem: 800 l 
počet trysek: 115 
hmotnost: 30 kg (bez vody), 830 kg (naplněná vodou) 
ohřev vody: 1500 W / 2,04 HP 
čas ohřevu: 1,5 – 2 °C/hod 
max. teplota vody: 42 °C 
napájení: 230V 50Hz 
masážní čerpadlo: 720 W 
cirkulační čerpadlo: 2000 L/h, 60 W 
rozměry balení: 64 (š) × 63 (v) × 53 (h) cm 

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

ochranný kryt se zipem
nafukovací ochranný kryt
2× kartušový filtr
manometr (tlaku vzduchu)
termopodložka
číselný zámek 

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ

anatomické sedátko
vanička na nohy
komfortní set (2× opěrka hlavy, 1× držák na sklenice)
designové schůdky
kartušový filtr
ochranný kryt

Hledáte skutečný odpočinek? Novinka roku 
2012 MSpa PREMUIM OASIS je pro Vás to pravé. 
Tento model je určen až pro 4 osoby. Masáž 115 
vzduchovými tryskami Vám pomůže zapomenout 
na všední starosti. PREMIUM OASIS je plně funkční 
vířivka s výhodou snadné údržby a manipulace. 
Tato mobilní vířivka je navržena tak, abyste si při 
každém jejím použití vychutnali neocenitelný 
zážitek relaxace. Mobilní vířivka je vhodná nejen 
na zahradu nebo terasu, ale také přímo do jaké-
hokoli interiéru.
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Mobilní vířivá vana MSpa PREMUIM ALPINE 
je určena pro 2 osoby a hodí se tam, kam jiné 
vířivky nemohou. Oválný tvar této vany je pro 
relaxaci považován za ideální a poskytuje 
dostatek prostoru právě pro dvě osoby. Kom-
paktní vířivka PREMIUM ALPINE je jednoduchá 
na údržbu, má levný provoz a snadno se 
vyrovná svým větším konkurenčním modelům. 
A co je nejdůležitější? Všechny MSpa modely 
jsou mobilní a snadno přenositelné. O PREMIUM 
ALPINE to platí dvojnásob.

PARAMETRY PRODUKTU

vnější rozměry: 1,86 × 1,25 m 
výška: 0,68 m 
kapacita: 2 osoby 
objem: 700 l 
počet trysek: 105 
hmotnost: 27 kg (bez vody), 727 kg (naplněná vodou) 
ohřev vody: 1500 W / 2,04 HP 
čas ohřevu: 2 – 2,5 °C/hod 
max. teplota vody: 42 °C 
napájení: 230V 50Hz 
masážní čerpadlo: 720 W 
cirkulační čerpadlo: 2000 L/h, 60 W 
rozměry balení: 63,5 (š) × 60,5 (v) × 49,5 (h) cm 

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

ochranný kryt se zipem
nafukovací ochranný kryt
2× kartušový filtr
manometr (tlaku vzduchu)
termopodložka
číselný zámek 

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ

anatomické sedátko
vanička na nohy
komfortní set (2× opěrka hlavy, 1× držák na sklenice)
designové schůdky
kartušový filtr
ochranný kryt
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bazény & vířivé vany
ZASTŘEŠENÍ



COVERLUX 1

PARAMETRY A VYBAVENÍ

vnější rozměry: 3 726 × 6 300 mm
vnitřní rozměry: 3 300 × 6 240 mm
výška: 750 mm
počet pojezdných modulů: 3
max délka bazénu: 6 180 mm
max šíře bazénu: 3 110 –3 200 mm
vnitřní vzdálenost kolejí: 3 300 mm
vnější vzdálenost kolejí: 3 726 mm
délka pochozích kolejí: 6 350 mm
počet ukotvení: 32
pochozí nízké koleje Elox: 213 × 14 × 6 350 mm
čelní pantové dveře – šířka: 800 mm
AL profily ELOX: kulaté, Exclusive
krytina: čirý, průhledný SAN

COVERLUX 2

PARAMETRY A VYBAVENÍ

vnější rozměry: 4 850 × 8 380mm
vnitřní rozměry: 4 286 × 8 300mm
výška: 800 mm
počet pojezdných modulů: 4
max délka bazénu: 8 260 mm
max šíře bazénu: 4 100 – 4 180 mm
vnitřní vzdálenost kolejí: 4 286 mm
vnější vzdálenost kolejí: 4 850 mm
délka pochozích kolejí: 8 450 mm
počet ukotvení: 48
pochozí nízké koleje Elox: 282 × 14 × 8 450 mm
čelní pantové dveře – šířka: 800 mm
AL profily ELOX: kulaté, Exclusive
krytina: čirý, průhledný SAN

Zastřešení bazénu HANSCRAFT Coverlux je no-
vinkou na Evropském trhu. Díky své nízké výšce 
a eleganci zastřešení se jednoduše hodí do 
jakékoliv zahrady a nenarušuje její architekturu. 
Již v základním provedení nabízí nízké pochozí 
koleje a bezpečnostní krytinu z 3mm čirého 
polykarbonátu. Rám a lišty jsou vyrobeny z elo-
xovaného odolného hliníku, v čele jsou pantové 
bezrámové dveře, které dokreslují lehkost a čistý 
design celého zastřešení. I přes nižší výšku máte 
možnost ve Vašem bazénu plavat i se zakrytou 
střechou v jakémkoli počasí. COVERLUX vydrží 
zátěž až 40 kg / m 2 zatížení sněhem. Toto zastře-
šení bude ozdobou Vaší zahrady.
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COVERLUX 3

PARAMETRY A VYBAVENÍ

vnější rozměry: 5 700 × 10 465mm
vnitřní rozměry: 4 996 × 10 390mm
výška: 900 mm
počet pojezdných modulů: 5
max délka bazénu: 10 345 mm
max šíře bazénu: 4 830 – 4 950 mm
vnitřní vzdálenost kolejí: 4 996 mm
vnější vzdálenost kolejí: 5 700 mm
délka pochozích kolejí: 10 520 mm
počet ukotvení: 84
pochozí nízké koleje Elox: 215 × 14 × 6 350 mm
čelní pantové dveře – šířka: 800 mm
AL profily ELOX: kulaté, Exclusive
krytina: čirý, průhledný SAN



SPA RESIDENT bude opravdovou ozdobou ve 
Vaší zahradě, která chrání Vaší vířivou vanu 
před přímým slunečním svitem nebo nepřízní 
počasí. Zastřešení má pravidelný kruhový tvar, 
který doplňuje zaoblená konstrukce z vertikál-
ních profilů. SPA RESIDENT se skládá z obvodo-
vých částí, dveřních částí a kolejiště. Otáčivého 
pohybu dociluje v rozmezí 360° v obou smě-
rech. Průhledná čirá varianta s organickým 
sklem dovolí vychutnat si výhled na Vaši zahra-
du přímo z vířivé vany.
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průměr: 4 950 mm
výška: 2 500 mm
konstrukce STRONG LIFE: AL konstrukce s povr-
chovou eloxovanou úpravou, dlouhá životnost
krytina zasklení: SAN – odolné čiré organické 
sklo 3 mm, UV stabilizace
osa posuvu: mechanická, 14 mm výška, AL 
eloxovaná
posuvná kolečka: ložisková kolečka s odol-
noustí proti kyselým dešťům i korozi
zabezpečení: zamykací systém dveří s bez-
pečnostním zámkem
těsnění: EPDM a silikonová pryž odolná che-
mikáliím a zaručující těsnost
otevírání: 3 segmenty, otevírání 0° – 90° – nebo 
do 180°, rotace 360°
záruka kvality: ISO 9001/2008 factory norma, 
made in EU

BARVA ZA PřÍPLATEK

bílá (RAL 9010)
antracit (RAL 7016)
slonová kost (RAL 1015)

ZASTŘEŠENÍ
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