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Hydropool vyváženě kobinuje pohodlí
s luxusem a inovaci s designem
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 na Hydropool samočistících vanách umožní každému zvolit si
sezení podle chuti a extra velký prostor pro nohy umožní uvolnit se, relaxovat a užívat si.

Ponořte se do luxusu.

Firma Hydropool je jedním z největších výrobců vířivých van 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 standard.

Zvyšujeme standardy.

“In my role as a chiropractor consultant Athletes
Baseball MLB, NFL, NHL, and NBA, I use hydro-
therapy to help athletes maximize their performance,
prevent injuries and to recover. 
The innovative system to massage Hydropool target
specific muscle groups and stimulates reflex zones.
This in turn stimulates circulation, reduces stress
and gives a general sense of well-being. 
For hydrotherapy, Hydropool is my choice.”

Dr Michael Prebag, 
Chiropractor consultant to 
sports teams &professional athletes

ERGONOMICKY TVAROVANÉ
SEZENÍ A LEŽENÍ

PROSTORNÉ
MÍSTO PRO NOHY
A CHODIDLA

BEZPEČNOSTNÍ
ÚPRAVA VSTUPNÍCH
SCHODŮ

PODPŮRNÉ LEHÁTKA

PATENTOVANÉ
POLŠTÁŘKY S
VODOPÁDY

OPTIMALIZOVANÝ
HYDROSYSTÉM

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

CHRÁNĚNÉ PATENTY:
- SAMOČISTÍCÍ SYSTÉM
- ODHLUČNĚNÍ ČERPADEL
- AROMATERAPIE
- VLASTNÍ HYDROMASÁŽ

VERSA MASÁŽZAPUŠTĚNÉ
TRYSKY

STUPŇOVITÉ SEZENÍ


