OÁZA RELAXACE
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RELAXUJTE

SPOLEČNĚ

Vířivé bazény Softub jsou navrženy pro příjemné a zároveň kvalitní trávení volného času. Přispívají k uvolnění mysli a poskytují úlevu Vašemu
tělu i duši. Vytvářejí harmonické místo pro odpočinek a
relaxaci, rozmazlují Vás a zbavují stresu každodenního života. Díky
systematickému uspořádání vodních trysek hýčkáte Vaše tělo ozdravnou a
zároveň povzbuzující masáží. Svůj volný čas tak využijete k uvolnění svalů
a relaxaci. LED osvětlení vytváří pod vodní hladinou moře překrásných
a uklidňujících barev. Při jeho kombinaci s masáží a aromaterapií s
příjemnými vůněmi skutečně přemění Vaši lázeň v oázu relaxace.
Softub Vás bude hýčkat různými způsobykdykoli a kdekoli si vzpomenete.

DOPŘEJTE SI
ODPOČINEK
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SOFTUB

NEJMOBILNĚJŠÍ VÍŘIVKA
Vířivý bazén Softub je lehký, přenosný, komfortní a šetrný k životnímu
prostředí. Ať se rozhodnete pro umístění v interiéru, anebo exteriéru
změní toto Vámi již oblíbené místo v oázu odpočinku a relaxace!
Vířivka SOFTUB se dále vyznačuje vynikající odolností proti
povětrnostním vlivům, tepelnou izolací a nízkou hmotností. Vnější
opláštění je zhotoveno z materiálu LeatherTex, který lázni propůjčuje elegantnci koženého vzhledu. K vlastní konstrukci bazénu je používán materiál Polybond, což je vysoce kvalitní izolační pěnový materiál zajišťující
kromě prvotřídní konstrukční pevnosti také maximální
pohodlí vsedě i vleže.
Vířivky Softub jsou proslulé tím, že splňují stanovené normy energetické úspornosti a tichého chodu. Tento přenosný vířivý bazén funguje
na základě ekologicky šetrných a energeticky úsporných technologií:
důmyslná soustava motoru, čerpadla a ohřevného systému například
zajišťuje, že většina tepla potřebného k dosažení požadované teploty vody

RELAXACE
PRO TĚLO A MYSL

se ve skutečnosti rekuperuje ze zbytkového tepla uvolněného prací tohoto
zařízení. V kombinaci s účinnou technologií motoru WhisperTM to
znamená, že spotřeba energie je minimální. A to nejlepší na konec:
vířivka má tak tichý chod, že není problém si v bazénu povídat šeptem.

6-7
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5.ZARUČUJE HYGIENICKOU
ČISTOTU VODY
Automatická funkce ozonátoru Softub obstarává
intenzivní čištění bazénové vody. Výsledkem je, že
si každou koupel užijete v křišťálově čisté vodě té
nejlepší kvality!

OSM DŮVODŮ PRO

SOFTUB

6. JE FLEXIBILNÍ
Každý tvar bazénu Softub je navržen s maximální
přizpůsobivostí pro snadnou změnu polohy a
nekonečné množství poloh vsedě i vleže.

1. JE PŘENOSNÝ

2. JE TICHÝ

Je lehký, snadno se používá a instaluje; s nejmobilnější

Vychutnejte si relaxaci v nádherném poklidu. Díky

vířivkou na světě Softub, nikdy nebudete omezeni na

technologii Whisper patří vířivá lázeň Softub mezi

jedno místo

nejtišší na světě.

7. JE POHODLNÝ
Softub je nepřekonatelný, pokud se jedná o komfort a pohodlí! Měkká a zároveň stabilní úprava
Polybond vnitřku bazénu poskytuje pohodlí ve
všech polohách – je stejně pohodlný jako vaše

3. E ENERGETICKY ÚSPORNÝ
Softub je lídrem na trhu technologií využití odpadního

4. JE ODOLNÝ PROTI
POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM

tepla. Díky začlenění čerpadla, motoru a tepelného

Na počasí nezáleží, ať svítí slunce, prší, mrzne nebo

systému do jednoho agregátu Hydromate se přebytek

sněží, vnější masivní opláštění LeatherTex má dlouhou

tepla z motoru využívá při ohřevu filtrované vody a

životnost a zároveň působivé barevné provedení odolné

snižuje tak spotřebu energie na minimum.

proti opotřebení.

kožená pohovka.

8. JE STYLOVÝ
Vzhled kůže, vnější obložení, moderní barevnost exteriéru a praktické, stylové doplňky: Softub přesvědčí
svou vynikající kvalitou a elegantním designem.

WELNESS

OÁZA
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Díky individuálně nastavitelným masážním tryskám
Vám vířivka Softub poskytuje účinnou hydroterapii,

WELLNESS

kterou lze předcházet budoucím onemocněním a
pomáhat tak při stávajících tělesných potížích.

VÍŘIVKA

KRK/ ZÁDA/ RAMENA
• Účinná při bolestech zad a napětí v oblasti ramen
• Pomáhá při postiženích ramenního kloubu
• Ulevuje při bolestech hlavy

Při pravidelném užívání může Softub vnést do Vašeho života více vitality.
Masáže v teplé vodě povzbuzují krevní oběh, aktivují imunitní systém

LYMFODRENÁŽ/ REVMATISMUS /

a přirozené léčebné síly ve Vašem těle. Bolesti zad a kloubů jsou také

ARTRITIDA

zmírňovány pomocí hydroterapie. Dále dochází k povzbuzení metabolických procesů, což může mít za následek zlepšení celkového zdravot-

• Má povzbuzující účinek na pokožku a podkožní

ního stavu.

vazivo
• Pomáhá při léčení otoků, vykloubenin, výronů,

Horká lázeň pomáhá uvolňovat endorfiny, přirozenou cestou ulevuje od

namožených a natržených svalů

bolesti a vyvolává pocit spokojenosti. Když si pravidelně dopřejete relaxaci,

• Horká voda a masáž napomáhá zmírnění bolesti

Vaše starosti se vypaří. Zvyšováním tělesné teploty dochází k lepšímu prokrvení a okysličení. Běhěm pobytu v horké lázni dochází také k hlubšímu

BEDERNÍ OBLAST/ ISCHIATICKÝ (SEDACÍ)

nadechování – koupel v horké lázni se úspěšně používá jako prevence

NERV

nachlazení nebo astma a napomáhá ke zklidnění dýchacích potíží. Horká

• Účinná při léčbě ischias

koupel je dokonce doporučována při problémech s nespavostí. Jedním z

• Účinná při problémech s ploténkami

dalších využití horké lázně je např. podpoření péče při diabetes stimulací

• Předchází zánětu sedacího nervu

krevního oběhu. Obecněji řečeno, používání vířivky podporuje elasticitu a

• Pomáhá při léčení výhřezu ploténky

zdraví kožních tkání a cév.
Výhoda Softubu je zčásti založena také na fyzickém efektu počtu jednotlivých koupacích kůr: hmotnost Vašeho těla ve vodě klesá na 30% jeho
skutečné hmotnosti, což zmírňuje namáhání unavených svalů a bolavých
kloubů. Masáž neulevuje jen od napětí – pomáhá také regeneračním
procesům namáhaných částí těla. Zdánlivě beztížný stav lze rovněž využít
při terapii chronických a revmatických onemocnění.

SKUTEČNÝ PŮVOD

VAŠEHO ZDRAVÍ

• Ulevuje od bolestí při vysunutí ploténky
KŘÍŽOVÁ KOST/ KOSTRČ/ KYČLE
• Účinná při bolestech v bederní části zad
• Pomáhá při bolestech spojených se
spondylolistézou

TĚLO &

DUŠE
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VÍC NEŽ JEN

VÍŘIVKA
Trávení více času s rodinou nebo přáteli bývá často překaženo nedostatkem času a nápadů. Softub je ideálním místem pro rodinná
setkání a současnému využití k plnohodnotné relaxaci. Softub
Vám umožňí společně vychutnat volný čas, brát vše s nadhledem, neplánovat, uvolnit se, nezatěžovat svou mysl, bavit se, a
to všechno v pohodlí svého domova. Zapomeňte na přelidněné
bazény s drahým vstupným a zapomenutými ručníky. Vířivý bazén
Softub je ideálním místem pro rodinná setkání, ideálním místem
pro zábavu a smích v jakoukoli denní i noční dobu, v jakýkoli
den, za jakéhokoli počasí..

TAKÉ RÁJ

PRO DĚTI
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JEN TAK SE

EKOLOGICKÁ

CÍTIT SKVĚLE

VÍŘIVKA
Hydromate

TECHNOLOGIE WHISPER

Hydromate je kombinací čerpadla, motoru a topné-

Motor Whisper pracuje na zcela odlišném principu než

ho zařízení v jednom. Díky důmyslnému uspořádání

předchozí modely: je optimalizován chod motoru a

těchto technických prvků je voda v Softubu ohřívána

znovu využto uvolněné teplo. Tento neuvěřitelně tichý

zbytkovým teplem uvolněným při provozu čerpadla.

motor snižuje spotřebu energie na minimum. Masážní

Tento ekologicky šetrný proces snižuje spotřebu ener-

bazény Softub jsou tak skutečně nejtišší na světě!!

gie až na 1kW/h, což je méně energie, než spotřebuje
mikrovlnná trouba k ohřevu jídla.

OZONÁTOR

Smartchip

Vodu v bazénu Softub dvakrát denně filtruje auto-

Inteligentní technologie: se Smartchip překoná

maticky ozónové zařízení. Využitím okysličovacího

vířivka Softub jakékoli problémy, které by mohly

efektu ozonu je výsledkem nejen hygienicky čistá,

nastat v důsledku kolísání napětí v síti. Pokud čip

ale také křišťálově průzračná voda. Potřeba použití

zaregistruje přepětí, všechny elektronické kom-

chemických přípravků se radikálně snižuje a celková

ponenty se automaticky vypnou. Tím je zařízení

údržba je omezena na minimum. Vyměnitelný

chráněno proti všem rizikům spojeným s poruchami

kartušový filtr zvyšuje standard čistoty.

sítě.
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TEPELNÉ
ZTRÁTY A
ZABEZPEČENÍ
KRYT PROTI ÚNIKU TEPLA

RELAXACE

Lázeň Softub bude zabezpečená a energeti-

POUHÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA

ky úsporná i tehdy, když se nebude používat.
Speciálně navržené víko chrání bazén před prachem
a znečištěním. Vynikající tepelná izolace krytu
zabraňuje úniku tepla a odpařování vody: teplota
vody poklesne jen nepatrně a kondenzovaná vodní
pára odkapává zpět do bazénu.

OSVĚTLENÍ LED
LED osvětlení pod hladinou vody, které je součástí

být všechny funkce Softubu zapnuty nebo vypnuty.

vířivky Softub, Vám umožní vytvořit požadovanou atmosféru podle představ: ať zvolíte teplou oranžovou nebo

BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR
Softub vyvinul systém se čtyřmi bezpečnostními
uzávěry proti neoprávněnému použití bazénu: když

námořnickou modrou, vitalitu povzbuzující zelenou či

HYDROMASÁŽNÍ TRYSKY

dráždivé stoupání a klesání světelné intenzity, osvětlení

Hydrojets jsou speciální masážní trysky, které se

bezpečnostními přezkami. Navíc jej můžeme uzam-

LED nabízí individuální volbu pro každou náladu.

aktivují na ovládacím panelu samostatným tlačítkem,

knout nastavitelným kódem.

OVLÁDACÍ PANEL
Jednoduchý ovládací panel umožňuje nastavit teplotu vody, intenzitu trysek a světelné efekty. Jednoduše
přehledným a vodotěsným ovládacím panelem mohou

umožňujícím přesné nastavení intenzity masáže a
jsou nasměrovatelné na jednotlivé partie těla. To vám
zaručí lázeň přesně podle vašich potřeb.

se bazén nepoužívá, uzavře se pevnými popruhy s
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ODOLNÝ PROTI
POVĚTRNOSTI &

POHODLNÝ
POLYBOND

ZÁŽITKY
KOUPEL UPROSTŘED LEDU
A SNĚHU
Skandinávie udává trend: ať sněží či mrzne nebo
padá ledový déšť, venkovní lázeň v horké vířivce při
venkovní teplotě pod bodem mrazu, je opravdovým
zážitkem. Využijte zimní měsíce k vychutnání a

®

relaxaci v teplé vodě uprostřed bílé zimní krajiny.

Vnitřek vířivky Softub je vyroben z materiálu Polybond
původně vyvinutým pro zařízení kabin v kosmické lodi.
Vyznačuje se vynikající tepelnou izolací a nízkou hmotností.

KDYKOLI, KDEKOLI

Polybond poskytuje nejen skvělou konstrukční stabilitu, ale

Na zahradě nebo na terase, na jaře, v létě, na

zároveň měkkost – zaručuje komfort v různých polohách
vsedě i vleže v celé vířivce.

podzim či v zimě, Vám Softub nabízí možnost
relaxovat přímo vybraném místě způsobem, který
považujete za nejlepší. Ať dáváte přednost koupeli

LEATHERTEX

®

Vnější obal vířivé lázně Softub je vyroben z materiálu Lea-

uvnitř, anebo venku, užijte si volnost, kterou vám
dává Softub.

therTex, který byl původně navržen pro konstrukci jachet a je
proslulý svou dlouhou životností a odolností proti klimatickým
vlivům. Snadno odolává UV záření, horkým letním teplotám

POCIT LUXUSU

i dlouhým obdobím mrazu. Elegantní vzhled kůže navíc dodá

Vířivý bazén znamená opravdový luxus. Je sou-

styl každé místnosti či zahradě.

kromým ostrovem, který vás zavede do magického světa požitků, kde se wellness program stává
potěšením. Ať máte rádi atmosféru historických zdí,
nebo upřednostňujete elegantní vilu či nádherné
apartmá uprostřed uspěchaného města, Softub Vás
přenese na místo Vašich snů.

OBJEVTE SVÁ

NOVÁ OBLÍBENÁ MÍSTA
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INSTALACE

VE TŘECH KROCÍCH

SOFTUB
MODELY

SPORTSTER

Legend

1-2 Osoby

3-4 Osoby

Model - č.

140

220

300+

Kapacita

1 - 2 Osoby

3 - 4 Osoby

5 - 6 Osob

Vnější průměr

150 cm

180 cm

200 cm

2. MONTÁŽ

Vnitřní průměr

127 cm

152 cm

170 cm

Výška

61 cm

61 cm

69 cm

Když je bazén i Hydromate na požadovaném místě a

Hmotnost (prázdná)

44 kg

61 kg

69 kg

Bazén

20 kg

30 kg

45 kg

Thermo-kryt

5 kg

12 kg

14 kg

Hydromate

18 kg

18 kg

18 kg

3. SPUŠTĚNÍ

Hmotnost vč. vody

574 kg

891 kg

1208 kg

Vnitřní osvětlení

-

Barevné LED

Barevné LED

Nyní zbývá už jen zapojit do standardní zástrčky a

Objem vody

530 l

830 l

1130 l

zajistit krytem proti úniku tepla, znečištění vody,

Počet trysek

4

5

7

nebo neodborné manipulaci během ohřevu.

El. přípojka

220 V/240 V 50 Hz, 6 A

220 V/240 V 50 Hz, 6A

220 V / 240 V 50 Hz, 6 A

Max. příkon

1,4 KW

1,4 KW

1,4 KW

1. MÍSTO
Softub bezpečně doručíme až k Vám a pak přímo
dokutálíme na předem určené místo.

v poloze vedle sebe, připojíme obě tyto části dohromady a napustíme vodou.

Pak už se jen ponořte a vychutnávejte relaxaci ve Vaší vlastní oáze
odpočinku…

Vnější barva

Vnitřní barva

Resort
5-6 Osob

Doplňjkové obložení
Pouze pro modely
Legend a Resort

Almond

CAMEL

MOCCA

Forest
Green
PERLEŤ

POLY-RATAN

Port
DŘEVĚNÝ KLAD

Saphire
Blue
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CERTIFIKOVÁNO

KVALITA JIŽ VÍC NEŽ 25 LET

CE & TÜV/GS

Společnost Softub založil v roce 1981 Tom Thornbury

Po úspěšném splnění všech předepsaných evropských

v Los Angeles, California USA. Výroba vířivých bazénů

norem byl exportovaným vířivkám Softub (240 V,

Softub je zajišťována výhradně v USA (továrnami v Ka-

50 Hz) udělen certifikát CE. Bazény splňují také

lifornii a Massachusetts), kde všechny finální výrobky

normu ANSI/NSPI-6 1999 podle požadavků Ame-

podléhají přísné mezinárodní kontrole jakosti. Export

rické normy pro vířivé bazény. Kompletní zařízení je

pak probíhá v rámci celosvětové distribuční sítě. V

samozřejmě testováno podle TÜV/GS pro zaručení

Evropě má Softub 25 významných distributorů, kde

maximální bezpečnosti tohoto výrobku.

SPOLEČNOSTI

a TESTOVÁNO

každý zajišťuje dodávky kvalifikovaným obchodníkům
a nakonec spokojeným zákazníkům.
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