Vždy si uděláme čas na to,
na čem nám nejvíce záleží ...
na Vás

www.canadiana.cz

Přiznejme si to, život je
náročnějším a rušnějším
každým dnem ...
Zdá se, že nikdy nebudete mít
čas na odpočinek. Představte
si své vlastní relaxační místo,
kde si můžete odpočinout,
meditovat a zažit klidnou
chvilku ... sami, s rodinou
nebo prátěli.
Vnitřní i venkovní samočistící
vířivky Hydropool pomáhají
vytřářet čas na to, na čem
nejvíce záleží. Ať už máte
vířivku doma, v soláriu, zimní
zahradě nebo na zahrádce,
samočistící vířivka Hydropool
Vám pomůže oživit romatiku
a obnovit vžtahy s rodinou a
přáteli. Stres a napětí opustí
Vaše tělo, když si sednete
nebo se natáhnete a necháte
působit kombinaci teplé vody,
pulsujících trysek a přírodního
vztlaku vody.
Ať už venkovní nebo interiérové, samočistící vířivky
Hydropool Vám budou
vytvářet čas na to, na čem
nevíce záleží.

Time to Reconnect.

Brian & Wendy Chin Quan,
Proud Owner’s of a Hydropool Hot Tub
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Čas na relax.

Začněte správě svůj den

Zbavte se stresu a relaxujte

Úleva pro unavané a bolavé svaly

Lepší spánek

Představte si o kolik by mohl být lepší Váš den,
kdybyste strávili každé ráno ve své vlastní
samočistící vířivce Hydropool. Váš krevní oběh se
zlepší, Vaše svaly se uvolní, cítíte se lépe a Vaše
mysl bude posílena. Budete lépe připraveni čelit
hektickému dni v práci, posilování v posilovně nebo
hře v golfém klubu.

Když se uvolníte, můžete si život lépe vychutnat. Bude
pro Vás snažší hovořit, sdílet důvěrnosti, usmívat se a
smát se. Budete se těšit na čas strávený ve Vaší
vířivce. Samočistí vířivky Hydropool jsou taky skvělé
pro zábavu. Vaši hosté budou odcházet s příjemnými
vzpomínkami na čas strávený s Vámi ve Vaší vířivce.

Teplo ze samočistí vířivky Hydropool dělá kolagenovou tkáň
flexibilnější, což je přínosem pro lidi s příznaky artritidy. Lékaři
radí lidem trpícím artritidou, aby se několikrát denně koupali v
horké vodě. Pomáhá to uvolňovat svaly, klouby a umožní Vám to
navodit klidný spánek. Pobyt ve vířivce taky pomáhá uvolnění
stresu a odstranění bolesti hlavy.

Teplo pomáhá zlepšení krevního tlaku, uvolnit
napětí, a rychlejší odbourání kyseliny mléčné. To
má za následek dokonalé uvolnění a pomůže
Vám to v noci lépe spát.
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Čas pro rodinu
a přátele.

”Se dvěma dětmi , které
se věnují různým sportům,
je naše vířivka jediné
místo, kde můžeme trávit
společné rodinné chvíle.
Boyd & Debbie Richardson,
Calgary, Alberta
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Komfort od
Hydropoolu
Překonáme Vaše očekávání špičkovým ergonomickým
designem, všechna sedátka i lehátka jsou navržena pro plnou
podporu těla a pohodlí. Měkké a pohodlné polštáře jemně podpírají hlavu a krk, zatím co široká pohodlná sedátka podpírají
Vaše tělo. Unikátní masážní systém firmy Hydropool dotváří
dokonalý pocit z masáže každého centimetru Vašeho těla.
Široká škála hlubokých křesel, vyšších ochlazovacích sedátek a
pohodlných lavicových sedátek a lehátek zformovaných podle
lidského těla, které jsou dostupné u všech samočistících vířivek
Hydropool, umožní každému zvolit si sezení podle chuti a extra
velký prostor pro nohy umožní uvolnit se, relaxovat a užívat si.

Ponořte se do luxusu.

ERGONOMICKY TVAROVANÉ
SEZENÍ A LEŽENÍ

PODPŮRNÉ LEHÁTKA

ZAPUŠTĚNÉ TRYSKY

STUPŇOVITÉ SEZENÍ

D OSTATEK MÍSTA PRO NOHY

K BELÍK NA LED
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CHRÁNĚNÉ PATENTY:
- SAMOČISTÍCÍ SYSTÉM
- ODHLUČNĚNÍ ČERPADEL
- AROMATERAPIE
- VLASTNÍ HYDROMASÁŽ
VERSA MASÁŽ

Jedinečný design

PATENTOVANÉ
POLŠTÁŘKY
S VODOPÁDY

Společnost Hydropool je jedním
z největších výrobců vířivek na světě.
Filozofii firmy je uplatňovat nejmodernější
technologie ruku v ruce s maximálním
důrazem na ochranu životního prostředí.
Náš výzkum a vývoj se snaží být na
vedoucích pozicích v inovaci a designu.
Nasloucháme Vašim požadavkům
a přáním.

Zvyšujeme standardy.
OPTIMALIZOVANÝ
HYDROSYSTÉM

S AMONOSNÝ PODPŮRNÝ
SYSTÉM

10 LET ZÁRUKA NA
SKOŘEPINU, 7 LET
NA HYDROMASÁŽNÍ
SYSTÉMY, 5 LET NA
TECHNOLOGII

BEZPEČNOSTNÍ
ÚPRAVA VSTUPNÍCH
SCHODŮ
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Vědecké poznatky o masáži od Hydropoolu
Vyberte si ...

Vyberte si ...

SVÉ KŘESLO.

SVOU MASÁŽ.

 

Průvodce wellness od Hydropoolu hraje kritickou roli v uvolnění stresu a hydroterapii.
Je taktéž navržen pro dlouhé i krátké terapeutické programy jako jsou - léčba nespavosti,
odstranění bolesti hlavy, detoxikace a hluboká relaxace. Náš tvůrčí tým zahrnuje
chiropraktiky, fyzioterapeuty a průmyslové designéry, kteří vkládají své znalosti

2

do výrobků Hydropoolu.

5

Podpůrné lehátko

3

Extrémní křeslo
Otočné křeslo
Ochlazovací křeslo
Opěrky na ramena
s tryskami

1

4

Vyberte si Vaši edici
(tím, že personalizujete
Vaši hydromasáž)

Vyberte si typ
trysek

Vyberte si ...

Vyberte si Vaše
terapeutické možnosti
(variabilní rychlost perličkové terapie
nebo akupresurní sekveční masáž)

VAŠI NÁLADU.
Hydropool pozvedne Vaši náladu. Designéři v Hydropoolu vytvořili řadu funkcí
a možností jak proměnit Váš čas ve vířivce v to nejlepší z Vašeho života.

Aromaterapie

Polárání záře a
LED osvětlení

Vodopády přes
polštářek

Kaskádové
vodopády

Věděli jste, že ...
Relaxace ve vířivé vaně urychluje přirozený léčící proces.
“
Zklidňuje bolest svalů a uvolňuje svalová vlákna pro optimální
relaxaci.”
Dr. Mike Prebag
Certifikovaný sportovní lékař

www.canadiana.cz
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Exkluzivní samočistící technologie Hydropoolu
Nejméně náročné vířivkana údržbu.
Samočistící systém vyčistí 100% vody každých 15 minut, to je neuvěřitelných 8 krát za 2 hodiny.
TLAKOVÁ MIKROFILTRACE

HYDROCLEAN FILTRACE

Nový dvoujádrový filtr s Mikroban
a vnitřním jádrem pro zvýšení filtrace.
K filtraci je snadný přístup a je mimo
dohled koupajícího.
Neuniká žádný zápach během používání
vířivky.
Zavedením volitelného ozonátoru
se sníží spotřeba chemie.

OPTIMALIZOVANÁ
HLADINOVÁ FILTRACE:
Návrh našeho sezení a strategicky
umístěné trysky vytvářejí souvislý
proud vody, který tlačí všechny
plovoucí nečistoty k vysokoprůtokovému skimmeru.
Zvyšuje efektivitu samočistícího
systému.

VYSOKOPROUDÝ SKIMMER

NASTAVTE SVŮJ SYSTÉM PEČE
O VODU

VYČISTÍ HLADINU:
Odsává všechny plovoucí
nečistoty, oleje a brání větším
nečistotám ucpání čerpadla
a topení.
Vylepšuje filtraci.
Přesune nečistoty do pre-filtru
a prodlouží tak mikrofiltrační
cykly.

DNOVÉ SÁNÍ

VYČISTÍ 100% VODY
ZA 40 MINUT:

INDIKACE SAMOČISTĚNÍ

BEZSTAROSTNÝ A SPOLEHLIVÝ:
Salt Water Technology
EZaquazure Watercare System
EZcare Watercare System
automatický chemický dávkovač

VŽDY JEN PRÁCE:
Bezstarostná indikace.
Indikuje, když je samočistění
a systém Eco výměny tepla aktivní.
Zajišťuje Vaší rodině bezpečnost a
ochranu.

VYČISTÍ DNO:
Není potřeba vysávat vířivku.
Lepší distribuce chemie.
Odstraňuje těžké nečistoty
(např. písek nebo kamínky).
Filtrační nožní trysky ženou
nečistoty přímo do dnového
sání.

Věděli jste že ...
S rychlo-vypouštěcím systémem:
Není potřeba kanálové čerpadlo.
Čerpadlo Swim Spa odčerpá vodu do
jakékoliv vzdálenosti a úrovně.
Šetří čas a starosti spojené s údržbou vířivky.

Vždy jsme se zavazovali k vytváření času na to, na čem nám nejvíce záleží ... na Vás.
n
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Exkluzivní technologie
tepleného štítu
HydroWise!

Hydropool vířivka je navržena
tak, aby byla enegeticky
nejúčinnější na světě, poskytuje
30°C za pár korun denně.

Samočistící technologie

ENERGETICKY EFEKTIVNÍ FILTRACE
Samočistící vířivky Hydropool přefiltruje 100%
objemu vody každých 15 minut. To znamená,
že vířivka přefiltruje stejné množství vody za
méně času, než ostatní vířivé vany
Nejvíce energeticky efektivní filtrace na světe.

Tepelný kryt

VYROBEN PRO KANADSKOU ZIMU
Bezpečnostní zámky pro vyšší bezpečnost.
Izolované je i místo ohybu.
Uchovává teplo uvnitř a chrání před
chladem.

Izolační vrstva s tepelným štítem

Věděli jste, že...
Používáme stejnou izolační
technologii jako N.A.S.A.,
která chrání své astronauty
ve vesmíru před vysokými
mrazy (-273°C).

Filtrační čerpadlo HydroClean

Technologie Eco výměny tepla

Vždy jsme hledali nové způsoby, jak vylepšit naši energetickou účinnost ...

Překonává CEC normy

TECHNOLOGIE INSPOROVÁNÁ POSTUPY
N.A.S.A.
Technologie dvojité tepelné ochrany (kabinet,
skořepina).
Hliníková fólie na vnitřní straně vířivky odráží
zbytkové teplo čerpadel zpět do vody.

VYSOKOPRŮTOKOVÉ NÍZKOENERGETICKÉ
ČERPADLO
Využívá o 40% méně energie než standardní
čerpadlo.

PLNĚ NASTAVITELNÉ VĚTRÁNÍ
Každé čerpadlo vytváří 1,5 kW zbytkového
tepla a náš systém tepelné izolace umí toto
teplo využít.
HydroWise Thermal mřížky maximalizují
energetickou účinnost pro všechny období
a klimata.
URČUJEME STANDARDY
Zařazeni mezi 3 nejlepší výrobce světa, kteří
dosáhli nízké spotřeby a energetické efektivity.
Firma Hydropool byla jako jedna z prvních autorizována podle přísných pravidel Kalifornské
energetické komise.

www.canadiana.cz
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Historie vývoje vířivek od Hydropoolu
Vývoj energetické efektivity ...
1990, BEZ IZOLACE
1992, ZMĚNA Z ŽÁDNÉ IZOLACE NA PLNOU
PĚNOVOU IZOLACI
Proč?
• Lepší izolace.
• Podpora pro potrubí.
1996, ZMĚNA Z PLNÉ PĚNOVÉ IZOLACE NA
OBVODOVOU PĚNOVOU IZOLACI
Proč?
• Při netěsnosti potrubí se těžko určuje postižené místo.
• Obtížně se provádějí opravy, protože pěkně obklopuje
veškeré potrubí a trysky.
• Nelze se dostat k potrubí, aniž by byla porušena izolace.
• Každý motor produkuje v přepočtu 1,5kW tepla, ale vše
je ztraceno, místo toho, aby bylo využito k ohřevu lázně.
2000, ZMĚNA Z OBVODOVÉ PĚNOVÉ IZOLACE
NA TEPLENÝ ŠTÍT HYDROWISE
Proč?
• Může dojít k úniku z důvodu nedostatečné podpory
instalace.
• Mezery mezi panely mohou vést k úniku tepla.
• Motor bez ventilačních otvorů se může přehřát a poškodit.
2005 - 2012, TECHNOLOGIE TEPELNÉHO ŠTÍTU
Proč?
• Polyfilm bariéra podporuje instalaci.
• Snadný přístup pro servis.
• Získávání tepla motoru, ze skořepiny
a potrubí.
• Ventilační systém Eco umožní horkému vzduchu
během léta uniknout a drží teplo v chladném ročním období.

Vývoj samočistící technologie ...
1980,
VYTVOŘEN SKIMMER/
GRAVITAČNÍ ČISTÍCÍ
SYSTÉM

1985, SKIMMER SYSTÉM

VYMĚNĚN ZA NASÁVACÍ FILTR/
SKIMMER
Proč?

• Sání se nachází 15 cm pod hladinou, proto neodstraní
žádné nečistoty z povrchu.
• Kombinací ušetříte peníze a umožníte skimmeru efektivnější čistění.

1989, NASÁVACÍ FILTR/ SKIMMER

VYMĚNĚN ZA VYSOKOPROUDÝ
SKIMMER A TLAKOVÝ FILTR
Proč?

• Bylo přefiltrováno pouze 50% vody.
• Filtr je navržen tak, aby nepřekážel. Čerpadla a
topení byli zbaveny vody.
• Filtr byl vystaven vzduchu, proto se stávalo, že byl
koupající se vystaven zápachu.

1993, GRAVITAČNÍ SÁNÍ

VYMĚNĚNO ZA DNOVÉ SÁNÍ
Proč?

• Sání bylo 5-10 cm nad dnem vířivky, proto bylo potřeba
vysavače na odstranění nečistot ze dna.
• Při vypouštění vířivky jste museli 15 cm vody odstranit
ručně.
• Nebyla přefiltrována všechna voda.

2000 – SOUČASNOST,
SAMOČISTÍ SYSTÉM
Proč?
• 100% objemu vody je přefiltrováno za 15 minut.
• Čistění hladiny vody.
• Dnové sání.
• Výsledkem je čistá a nezávadná voda.

www.canadiana.cz
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Kdyby tak ještě uměla
uklízet dům.
Udělejte si více času na
odpočinek ve Vaší uklidňující
bubliknkové lázni.
S pohodlným rychlovypouštěcím
systémem a bezstarostnou
samočistící technologií od
Hydropoolu si budete přát,
aby bylo v životě vše tak
jednoduché.

Čas na rozjímání.
www.canadiana.cz
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Hydropool Samočistící

Model 300
30” hluboký model
Počet míst: 3-4
Rozměry: 168 cm X 221 cm X 76.5 cm
Objem: 736 litrů
Hmotnost: 245/980 kg
34” hluboký model
Počet míst: 3-4
Rozměry: 168 cm X 221 cm X 86 cm
Objem: 814 litrů
Hmotnost: 273/1087 kg

**

SELF-CLEAN MODEL 300

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

Tahle vířivka splňuje nebo i překračuje
NÍZKÁ: 7°C
standardy energetické efektivity stanovené
VYSOKÁ: 24°C
Kalifornskou energetickou komisí.

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:
284 Kč
129 Kč

Evropa Výkon / m3: 33,67 W

Silver Marble
with Driftwood
Cabinet

**Energy ratings are
based upon usage of
15 minutes at 3 times
per week at 100˚F / 37.7˚C.
Electrical Rates that are
used to calculate differ
throughout the world.
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Hydropool’s Self-Cleaning

Hydropool Samočistící

Počet míst: 4
Rozměry: 201 cm X 191 cm X 94 cm
Objem: 1102 litrů
Hmotnost: 324/1515 kg

30” hluboký model
Počet míst: 4-5
Rozměry: 198,5 cm X 210 cm X 78,1 cm
Objem: 1155 litrů
Hmotnost: 277/1432 kg

Model 575

Model 495

37” hluboký model
Počet míst: 4-5
Rozměry: 198,5 cm X 210 cm X 94 cm
Objem: 1192 litrů
Hmotnost: 324/1515 kg

**

SELF-CLEAN MODEL 495

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

Tahle vířivka splňuje nebo i překračuje
NÍZKÁ: 7°C
standardy energetické efektivity stanovené
VYSOKÁ: 24°C
Kalifornskou energetickou komisí.

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:
308 Kč
139 Kč

Evropa Výkon / m3: 33,67 W
**

SELF-CLEAN MODEL 575

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

Tahle vířivka splňuje nebo i překračuje
NÍZKÁ: 7°C
standardy energetické efektivity stanovené
VYSOKÁ: 24°C
Kalifornskou energetickou komisí.

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:
309 Kč
140 Kč

Evropa Výkon / m3: 39,56 W

Silver Marble
with Espresso
Cabinet

Silver Marble
with Driftwood
Cabinet
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Hydropool’s Self-Cleaning

Hydropool’s Self-Cleaning

Model 625

Model 675

Počet míst: 5-6
Rozměry: 211 cm X 211 cm X 96,5 cm
Objem: 1302 litrů
Hmotnost: 396/1698 kg

Počet míst: 5-6
Rozměry: 211 cm X 211 cm X 96,5 cm
Objem: 1238 litrů
Hmotnost: 381/1619 kg

**

SELF-CLEAN MODEL 625

**
VENKOVNÍ
TEPLOTA:

Tahle vířivka splňuje nebo i překračuje
NÍZKÁ: 7°C
standardy energetické efektivity stanovené
VYSOKÁ: 24°C
Kalifornskou energetickou komisí.

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

SELF-CLEAN MODEL 675

326 Kč

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

Tahle vířivka splňuje nebo i překračuje
NÍZKÁ: 7°C
standardy energetické efektivity stanovené
VYSOKÁ: 24°C
Kalifornskou energetickou komisí.

147 Kč

Evropa Výkon / m3: 39,56 W

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:
370 Kč
167 Kč

Evropa Výkon / m3: 39,56 W

Silver Marble
with Espresso
Cabinet

Silver Marble
with Driftwood
Cabinet
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Hydropool’s Self-Cleaning

Hydropool’s Self-Cleaning

Model 725
Počet míst: 6-7
Rozměry: 229 cm X 229 cm X 96,5 cm
Objem: 1649 litrů
Hmotnost: 403/2053 kg

Model 775
Seating: 6-7 Persons
Outer Dimensions: 90” X 90” X 39”*†
(229 cm X 229 cm X 96.5 cm)*†
Volume: 436 US gal / 1649 L
Weight Full: 4524 lbs / 2053 kg

Počet míst: 6-7
Rozměry: 229 cm X 229 cm X 96,5 cm
Objem: 1607 litrů
Hmotnost: 415/2022 kg

**

**

SELF-CLEAN MODEL 725

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

Tahle vířivka splňuje nebo i překračuje
NÍZKÁ: 7°C
standardy energetické efektivity stanovené
VYSOKÁ: 24°C
Kalifornskou energetickou komisí.

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

SELF-CLEAN MODEL 775

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

Tahle vířivka splňuje nebo i překračuje
NÍZKÁ: 7°C
standardy energetické efektivity stanovené
VYSOKÁ: 24°C
Kalifornskou energetickou komisí.

370 Kč
167 Kč

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:
370 Kč
167 Kč

Evropa Výkon / m3: 42,93 W

Evropa Výkon / m3: 39,56 W

Silver Marble
with Espresso
Cabinet

Silver Marble
with Espresso
Cabinet

www.canadiana.cz

(28

Hydropool’s Self-Cleaning

Hydropool’s Self-Cleaning

Model 700

Model 800

Počet míst: 6-8
Rozměry: 244 cm X 244 cm X 96,5 cm
Objem: 1720 litrů
Hmotnost: 468/2188 kg

Počet míst: 7-8
Rozměry: 244 cm X 244 cm X 96,5 cm
Objem: 1631 litrů
Hmotnost: 462/2093 kg

**

**

SELF-CLEAN MODEL 700

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

Tahle vířivka splňuje nebo i překračuje
NÍZKÁ: 7°C
standardy energetické efektivity stanovené
VYSOKÁ: 24°C
Kalifornskou energetickou komisí.

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

SELF-CLEAN MODEL 800

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

Tahle vířivka splňuje nebo i překračuje
NÍZKÁ: 7°C
standardy energetické efektivity stanovené
Kalifornskou energetickou komisí.
VYSOKÁ: 24°C

410 Kč
185 Kč

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:
410 Kč
185 Kč

Evropa Výkon / m3: 36,2 W

Evropa Výkon / m3: 39,56 W

Silver Marble
with Cedar
Cabinet

Silver Marble
with Espresso
Cabinet
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Hydropool’s Self-Cleaning

Model 1038
Počet míst: 8-10
Rozměry: 244 cm X 310 cm X 99 cm
Objem: 2554 litrů
Hmotnost: 619/3173 kg

**

SELF-CLEAN MODEL 1038
Tahle vířivka splňuje nebo i překračuje
standardy energetické efektivity stanovené
Kalifornskou energetickou komisí.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

499 Kč

VYSOKÁ: 24°C

225 Kč

Evropa Výkon / m3: 36,2 W

Silver Marble

Desert

The 1038 is available in these acrylic colors:

Quartz Mist

Alpine Mist

Hydropool’s EZ
Ultra Pure Salt Water
Bromine System*
Poskytuje nepřekonatelnou jednoduchost
a praktičnost při desinfekci vody. Systém
automaticky udržuje křišťálově čistou vodu,
filtr a prostředky pro udržení kvality vody plní
svou funkci bez použití chlóru nebo brómu.
Salt Water Bromine System dělá z Vaší
vířivky nejjednodušší zařízení na údržbu na
světě.

Hydropool’s
Water Management
Systems
EZaquazure Watercare System
Tento systém udržuje rovnováhu vody bez
denního měření a seřizování a dodává vše co
potřebujete v jednom balení. Dermatologicky
testováno a schváleno. Systém snižuje množství
chemie a odstraňuje zápach. Prodlužuje životnost
zařízení a snižuje usazování vodního kamene v
rozvodech vody. Patentovaná technologie šetrná
k životnímu prostředí.

Silver Marble
with Espresso
Cabinet

Second Nature Watercare System
Hydropool a jeho maloobchodní prodejci jsou
specialisté na péči o vodu ve vířivce a Second
Nuture EZ produkty jsou speciálně navrženy
tak, aby spolupracovali a byly jednoduché pro
aplikaci. Tyhle produkty obstály ve zkoušce
času a poskytují čistou a nezávadnou vodu
pro Vaši vířivku.
EZ Ultra Pure Ozone System
Po smíchání vody s ozónem vznikne účinný
oxidant, který pomáhá při odstraňování
nečistot z vody.
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Přehled samočistích vířivek od Hydropoolu
Najděte ten správný model pro Vás a Vaši rodinu...

Model 675

Model 625

Model 575

Model 495

Model 300

Volitelná výbava ...

Hydropool’s Self-Cleaning

Hydropool’s Self-Cleaning

Hydropool’s Self-Cleaning

Hydropool’s Self-Cleaning

Hydropool’s Self-Cleaning

Luxusní baliček je dostupný
u modelů H1038 Titan, H800
a H700 Platina, H725 a H775
Platina 625 a H675 Platina.
1

Specifikace:
Série:

		
Ochrana proti mrazu
Samočistící mód
HydroClean dnové sání
Dvojjádrová tlaková filtrace
Programovatelné filtrační cykly
Delux LED a zahradní osvětlení
Celkový počet trysek
10 trysek vzduchové terapie
HydroSequence masáž
HydroVortex tryska
Polární záře
HydroClean filtrační čerpadlo
Čerpadlo 50 Hz
Mazzei ozonátor
HydroFall vodopád přes polštářek
HydroFlex masáž nohou
Dávkovač vůní

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Vol.
30
Vol.
Ne
Ne
Vol.
Ano
4HP
Vol.
Vol
Ne
Vol.

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Vol.
40
Vol.
Vol.
Vol.
Vol.
Ano
3&4HP
Vol.
Vol
Vol.
Vol.

Platina
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Vol.
40
Vol.
Vol.
Ne
Vol.
Ano
3&4HP
Vol.
Vol
Vol.
Vol.

Specifikace:
Série:
Ochrana proti mrazu
Samočistící mód
HydroClean dnové sání
Dvojjádrová tlaková filtrace
Programovatelné filtrační cykly
Delux LED a zahradní osvětlení
Celkový počet trysek
10 trysek vzduchové terapie
HydroSequence masáž
HydroVortex tryska
Polární záře
HydroClean filtrační čerpadlo
Čerpadlo 50 Hz
Mazzei ozonátor
HydroFall vodopád přes polštářek
HydroFlex masáž nohou
Dávkovač vůní

Ochrana proti mrazu
Samočistící mód
HydroClean dnové sání
Dvojjádrová tlaková filtrace
Programovatelné filtrační cykly
Delux LED a zahradní osvětlení
Celkový počet trysek
10 trysek vzduchové terapie
HydroSequence masáž
HydroVortex tryska
Polární záře
HydroClean filtrační čerpadlo
Čerpadlo 50 Hz
Mazzei ozonátor
HydroFall vodopád přes polštářek
HydroFlex masáž nohou
Dávkovač vůní

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Vol.
30
Vol.
Ne
Ne
Vol.
Ano
4HP
Vol.
Vol
Ne
Vol.

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Vol.
40
Vol.
Ne
Vol.
Vol.
Ano
3&4HP
Vol.
Vol
Vol.
Vol.

Hydropool’s Self-Cleaning

Model 775

Model 725

Ochrana proti mrazu
Samočistící mód
HydroClean dnové sání
Dvojjádrová tlaková filtrace
Programovatelné filtrační cykly
Delux LED a zahradní osvětlení
Celkový počet trysek
10 trysek vzduchové terapie
HydroSequence masáž
HydroVortex tryska
Polární záře
HydroClean filtrační čerpadlo
Čerpadlo 50 Hz
Mazzei ozonátor
HydroFall vodopád přes polštářek
HydroFlex masáž nohou
Dávkovač vůní

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Vol.
30
Vol.
Ne
Ne
Vol.
Ano
4HP
Vol.
Vol
Ne
Vol.

Hydropool’s Self-Cleaning

Hydropool’s Self-Cleaning

Specifikace:
Série:

Ochrana proti mrazu
Samočistící mód
HydroClean dnové sání
Dvojjádrová tlaková filtrace
Programovatelné filtrační cykly
Delux LED a zahradní osvětlení
Celkový počet trysek
10 trysek vzduchové terapie
HydroSequence masáž
HydroVortex tryska
Polární záře
HydroClean filtrační čerpadlo
Čerpadlo 50 Hz
Mazzei ozonátor
HydroFall vodopád přes polštářek
HydroFlex masáž nohou
Dávkovač vůní

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Vol.
40
Vol.
Vol.
Ne
Vol.
Ano
3&4HP
Vol.
Vol
Vol.
Vol.

Specifikace:
Série:

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Vol.
40
Vol.
Vol.
Ne
Vol.
Ano
3&4HP
Vol.
Vol
Vol.
Vol.

Hydropool’s Self-Cleaning

Model 700

Platina

Ochrana proti mrazu
Samočistící mód
HydroClean dnové sání
Dvojjádrová tlaková filtrace
Programovatelné filtrační cykly
Delux LED a zahradní osvětlení
Celkový počet trysek
10 trysek vzduchové terapie
HydroSequence masáž
HydroVortex tryska
Polární záře
HydroClean filtrační čerpadlo
Čerpadlo 50 Hz
Mazzei ozonátor
HydroFall vodopád přes polštářek
HydroFlex masáž nohou
Dávkovač vůní

Gold

Ochrana proti mrazu
Ano
Samočistící mód
Ano
HydroClean dnové sání
Ano
Dvojjádrová tlaková filtrace
Ano
Programovatelné filtrační cykly
Ano
Delux LED a zahradní osvětlení
Vol.
Celkový počet trysek
50
10 trysek vzduchové terapie
Vol.
HydroSequence masáž
Vol.
HydroVortex tryska
Vol.
Polární záře
Vol.
HydroClean filtrační čerpadlo
Ano
Čerpadlo 50 Hz
3HP & 4HP čerpadla
Mazzei ozonátor
Vol.
HydroFall vodopád přes polštářek
Vol
HydroFlex masáž nohou
Vol.
Dávkovač vůní
Vol.

Specifikace:
Série:

Ochrana proti mrazu
Samočistící mód
HydroClean dnové sání
Dvojjádrová tlaková filtrace
Programovatelné filtrační cykly
Delux LED a zahradní osvětlení
Celkový počet trysek
10 trysek vzduchové terapie
HydroSequence masáž
HydroVortex tryska
Polární záře
HydroClean filtrační čerpadlo
Čerpadlo 50 Hz
Mazzei ozonátor
HydroFall vodopád přes polštářek
HydroFlex masáž nohou
Dávkovač vůní

Platina
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Vol.
40
Vol.
Vol.
Ne
Vol.
Ano
3&4HP
Vol.
Vol
Vol.
Vol.

HydroTher balíček je dostupný
u modelů H1038 Titan, H800
a H700 Platina, H725 a H775
Platina, H625 a H675 Platina
H575 a H495 Platina.
2

HydroTher balíček obsahuje:

HydroTher řízení a Wellness balíček
Aromaterapie
HydroFlex - vyhřívaná
vzduchová masáž
Polární záře

Hydropool’s Self-Cleaning

Model 800

Platina

Specifikace:
Série:

Luxusní balíček obsahuje:

10 extra trysek - terapeutický
balíček
Dva vodopády přes polštářek
HydroFlex masáž nohou
Deluxe LED osvětlení
EZ UltraPure ozónový systém

Model 1038

Platina

Ano
Ochrana proti mrazu
Ano
Samočistící mód
Ano
HydroClean dnové sání
Ano
Dvojjádrová tlaková filtrace
Ano
Programovatelné filtrační cykly
Vol.
Delux LED a zahradní osvětlení
50
Celkový počet trysek
Vol.
10 trysek vzduchové terapie
Vol.
HydroSequence masáž
Vol.
HydroVortex tryska
Vol.
Polární záře
Ano
HydroClean filtrační čerpadlo
Čerpadlo 50 Hz
3HP & 4HP čerpadla
Vol.
Mazzei ozonátor
Vol
HydroFall vodopád přes polštářek
Vol.
HydroFlex masáž nohou
Vol.
Dávkovač vůní

Specifikace:
Série:

Platina

Ochrana proti mrazu
Ano
Samočistící mód
Ano
HydroClean dnové sání
Ano
Dvojjádrová tlaková filtrace
Ano
Programovatelné filtrační cykly
Ano
Delux LED a zahradní osvětlení
Vol.
Celkový počet trysek
70
10 trysek vzduchové terapie
Vol.
HydroSequence masáž
Vol.
HydroVortex tryska
Vol.
Polární záře
Vol.
HydroClean filtrační čerpadlo
Ano
Čerpadlo 50 Hz
1x 3HP & 2x 4HP čerpadla
Mazzei ozonátor
Vol.
HydroFall vodopád přes polštářek
Vol
HydroFlex masáž nohou
Vol.
Dávkovač vůní
Vol.

www.canadiana.cz
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Čas na zábavu.
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personalize your Hydropool Self-Cleaning HotTub with these

Výbava a vylepšení od Hydropoolu
Skořepina
Standardní akrylové barvy*

Hydropool samočistící vířivky jsou k dispozici s naším
bezúdržbovým kabinetem. Tento vysoce kvalitní
kabinet se instaluje na pevnou ocelovou konstrukci
s pozinkovaným povrchem pro maximální živostnost.
V případě, že budete potřebovat přístup k potrubí
nebo zařízení, jsou všechny panely odnímatelné pro
snadný servisní přístup.
Vyberte si z těchto úprav ...

Silver Marble

Cappuccino Mist

Tento patentovaný enegeticky

efektivní kryt s tloušťkou 10 cm má
stříbrnou reflexní podšívku, těsnění
kolem záhybu a vnějšího obvodu,
to pomáhá držet teplotu uvnitř a
izolovat se od vnějšího chladu.
Neexistuje lepší kryt.

Kabinet
Everlast kabinet s odjímatelnými panely

Hydropool samočistící
vířivky je dostupné
v těchto barvách.

Alpine Mist

Kryty a příslušenství
HydroWise tepelný štít

Summer Sapphire
Espresso

Audio a Video
HydroSurround ozvučení
Hydropool Surround ozvučení s vodědolným AM/FM/MP3/USB přehrávačem se
vstupem pro iPod nebo MP3 přehrávač. Vlastní okruhy automaticky zabrání zkreslení
při vyšší hlasitosti. Celkový výkon zařízení je 180 W s vlastním equalizérem, který
automaticky optimalizuje zvuk. Také obsahuje výkonný 100W zesilovač, 3-pásmové
reproduktory HydroSurroound a výkonný subwoofer s pohodlnou dokovací stanicí pro
každý typ MP3 přehrávače.

Zvedák krytu - Plus

19 LCD širokoúhlá TV s DVD
přehrávačem (požadováno stereo)

Vyroben z lakovaného hliníku a je prostorově
úsporný. Zvedák krytu Plus může zvednout
kryt na jedné straně a zbytek práce odvedou
hydraulické písty.

U modelů H800 a H1038 je možné
zakoupit voděodolný 19” LCD display,
který vyjiždí a zajíždí ze speciálně
navrženého prostoru uvnitř skořepiny.
Systém je připraven pro kabelové
i satelitní vysílání a je včetně voděodolného dálkového ovládání. Součástí
zařízení je i DVD přehrávač.

AquaFitness
Veslovací trenažér
Kalahari
Midnight Mist
Midnight

Kombinací nerezových vesel a
gumových pásů připevněných na otočné
háky, Vám umožní provádět veslovací
pohyb. Je to vynikající cvik pro posilování
horní části těla a břišních svalů. Tohle
vylepšení je dostupné u modelu H1038.

Aromaterapie
Dávkovač vůní
Bronze (Optional/Upgrade Color Only)
Quartz Mist

Driftwood
*Hot tub shell and cabinet colors may not
be exactly as shown due to printing.

Deep Sea Blue (Optional/Upgrade Color Only)

Naše nejmodernější technologie Vám
umožní zlepšit náladu nebo zpříjemnit
pobyt ve vířivce pouhým stiskem
tlačítka. Tím dávkovač vstříkne správné
množství esenciálního
aromaterapeutického oleje přímo do
samočistí vířivky. Tyto oleje jsou Vám
k dispozici v široké škále vůní.

Zvedák krytu - Standard
Náš nejoblíbenější zvedák se snadno používá,
je prostorově úsporný a má jednoduchý
design. Má pouze jednu pohyblivou část s
uzamykajícím mechanizmem a je naprosto
bezproblémový.

Zvedák krytu - Nízkoprofilový
Stále více populárnější zvedák krytu se
snadno používá, je bezproblémový a je
ještě více prostorově úspornější díky
vyrazně nižšímu profilu.

www.hydropoolhottubs.com
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Přízpůsobte si svoji samočistící vířivku těmito
skvělými vylepšeními od Hydropoolu ...
10 Extra trysek
Hydroterapeutické
volby
HydroSequence masáž
HydroSequence masáž je sedadlo s
8 tryskami pulsujícími v náhodném
pořadí a umožní uživateli zažít
jedinečnou masáž.

HydroFlex vzduchová
terapie
Každý systém vzduchové terapie
Hydroflex je navržen tak, aby Vám
nabídl dokonalou terapeutickou
masáž pomocí 10 000 přesně
zamířených vyhřívaných
vzduchových bublinek.

HydroFlex masáž nohou
Reflexní masáž od Hydropoolu
umožňuje přesměrovat všechnu
vodu z jednoho čerpadla do dvou
monzunových trysek a vytvořit tak
dostatečně silný proud vody pro
jedinečnou masáž nohou a
odstranění stresu.

Dva vodopády
přes polštářek
Regulovatelný vodopád pomáhá
uvolňovat endorfiny, které působí
jako přírodní lék proti bolesti a stresu.

Kaskádové vodopády

Přidáním balíčku navýšíte
počet trysek ve Vaší vířivce
o 10 - tím zkvalitníte
hydroterapeutickou masáž.

Polární záře
Tohle vylepšení nabízí strategicky umístěné
LED světla pod každým regulačním ventilem.
Nádherné barvy se mění v určité sekvenci nebo
můžete nastavit pouze jednu hlavní barvu.
Vylepšení poskytuje taky podsvícení
vodopádu pomocí LED diod ,
které jsou umístěny diskrétně
zezadu.

Schody
2-stupňové cedrové
HydroTher ovládání
a Wellness programy
Přidáním HydoTher balíčku
získáte speciální přednastavené
masážní režimy, které poskytují
úlevu od bolesti zad, hlavy,
kloubů, odstraňují celulitidu,
zažívací problémy, nespavost
a stres.

HydroVortex tryska
Tato tryska poskytuje
hloubková masáž pro Vaše
stehna, lýtkové svaly,
quadricepsy a hamstringy.
Tryska dodává dostatečný
tlak vody, aby okamžitě ulevil
bolesti svalů.
(Only available on Models: 495,
575, 700, 800 and 1038)

Delux LED
osvětlení a
zahradní světla
Sekvenční barvy (modrá,
červená, bílá, zelená) přidají
vířivce větší pohodlí a
spolehlivost. Dostupné u
všech modelů samočistících
vířivek Hydropool.

Hydropool 2-stupňové
cedrové schody dělají přístup
do vířivky bezpečný a
jednoduchý. Tyhle schody
jsou vyrobeny z vysoce
kvalitního cedru.

GFCI jistič 40, 50
nebo 60 A*
Pro Vaše pohodlí je možné
instalovat GFCI jistič do
samostatného boxu.

I Command systém
SmartPone aplikace, která
umožní bezdrátovou péčii
o vířivku (filtrace , teplota
vody).

2-stupňové univerzální
Hydropool 2-stupňové schody
dělají přístup do vířivky
bezpečný a jednoduchý. Tyhle
schody jsou dostupné v
barvách: Midnight, Driftwood
nebo Espresso.

Nejdelší záruka v oboru
Hydropool vířivky jsou postaveny tak, aby
obstály ve zkoušce času a nabízejí nejlepší
záruku v oboru. Více informací Vám poskytne
prodejce.

Další oblíbené vylepšení
EZ Ultra Pure Salt
Water Bromine System*
Poskytuje nepřekonatelné pohodlí
při úpravě vody. Systém napomáhá
k automatickému udržení křišťálově
čisté vody a snižuje množství práce
spojené s údržbou vířivky.
* Not available in Europe.

Balíček obsahuje 3 laminární
trysky, které tvoří vodopád a
jsou osvětleny sekvenčními
LED diodami.

www.canadiana.cz
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Společnost stojí za každou svou vířivkou.
another

Firma Hydropool založená v roce 1980
začala jako jedna z prvních vyrábět a prodávat
vířivky a plavecké bazénky swim spa. Ať už
jsou to naše produkty, profesionální poradenství
a nebo záruční a pozáruční servis, náš tým
nabízí nejen výborné služby, ale taky to nejlepší
z celého oboru.
FIRMA VYBUDOVÁNA NA
RODINNÝCH HODNOTÁCH
Naším cílem je stát se
absolutně nejlepším
výrobcem v oboru. Naši
zaměstnanci mají vizi
a zkušenosti k tomu, aby
byli schopni uspokojit ty
nejnáročnější
požadavky zákazníků.
PRODÁVÁME
V 60TI ZEMÍCH SVĚTA
Naše výrobky splňují nebo
předčí všechny mezinárodní
normy. Náš unikátní samočistící
systém s technologií dvojitého
tepelného štítu nám umožňuje
splnit nejpřísnější energetické normy
včetně norem Kalifornského
energetického úřadu C.E.C.
JSME SVĚTOVĚ UZNÁVANÍ
PRO DOKONALOST A INOVACI
Již 30 let jsou vířivky a swim spa firmy
Hydropool celosvětově uznávány jako výrobky,
které určují standardy v designu a inovaci. Naše
výrobky obdržely nejvíce certifikátů a ocenění
z celého oboru.

ZÁRUKY NA NAŠE VÝROBKY
Vířivky firmy Hydropool jsou
vyrobeny tak, aby Vám sloužily řadu
let, proto můžeme nabídnout jedny z
nejdelších záruk v oboru. Pro
konkrétní informace k jednotlivým
řadám nebo produktům kontaktujte
svého prodejce.
NAŠÍM CÍLEM ČÍSLO 1 JE
SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA
Firma, které můžete věřit. Stojíme si
za každou prodanou vířivkou a swim
spa od roku 1980, jsme společnost
s 30-letou tradicí služby zákazníkovi.
Spokojenost našich zákazníků
dosáhla takového stupně, že jejich
doporučení nám vytvářejí neuvěřitelných 25% celkové produkce.
To znamená, že čtvrtina naší výroby
je založena na referencích našich
klientů.
VOLBA ČÍSLO 1 PROFESIONÁLNÍCH
SPORTOVNÍCH TÝMŮ Z CELÉHO
SVĚTA
Například:
Toronto Maple Leafs a New York
Rangers v NHL.
Toronto Raptors a New York Knicks
z NBA.

Věděli jste, že ...
Hydropool se snaží minimalizovat a neutralizovat
emise oxidu uhličitého z výrobních procesů. Naše
výroba neustále snižuje velikost uhlíkové stopy.

www.canadiana.cz
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HYDROPOOL

Samočistící vířivky
Canadiana-Whirlpools s.r.o.
Třída Tomáše Bati 31
760 01 Zlín
Tel: +420 577 144 190
Email: info@canadiana.cz

www.canadiana.cz

