
Životne dôležitá súčasť 

vášho Zdravia



Vitajte do prvého dňa 

Transformovaného  
          života
Sú chvíle, keď zmeníte rutinu spôsobom, ktorá môže 

premeniť váš život.  Ako sa pozeráte na zlepšenie seba a 

na zvýšenie svojho zdravia, hľadáte spôsoby ako vyčistiť 

myseľ, aby bolo vaše telo zdravšie a silnejšie. Môžete sa 

pozrieť na svoju spokojnosť ako aj na spokojnosť vášho 

okolia.  Je to hľadanie zážitkov, ktoré vám umožnia povedať 

“Áno, toto zmení môj život." 

V Caldera® Spas, navrhujeme a vyrábame vírivky práve 

pre tento štýl života - meníme zážitky. Pre tých, ktorí 

myslia na vírivé vane ako na luxus, ktorý môže prísť ako 

prekvapenie.  Napriek tomu je našim cieľom zlepšiť váš 

život, pomôcť vám cítiť sa lepšie fyzicky, mentálne a 

dokonca aj duchovne.  Vírivá vaňa Caldera Spas je osobným 

wellnessovým útočiskom, ktoré vám môže pomôcť cítiť 

sa viac zrelaxovane, flexibilne a sústredene. Môže zmierniť 

tlak na kĺby, zredukovať bolesť a pomôcť vám oddýchnuť 

si. Tiež môže poskytnúť masáž priamo na objednávku, aby 

pomohla svalom zotaviť sa. 

Pozývame vás, aby ste zahrnuli vírivku Caldera Spas na 

vašej ceste a učili sa viac o tom, ako teplá vodná terapia a 

masáž naozaj môžu zmeniť váš život za 20 minút denne. Je 

to malá časová investícia, ktorá môže priniesť dramatické 

výsledky na vašej osobnej wellness ceste.
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Wellness nie je konečným 
cieľom, ale cesta ako sa túlať 
a tešiť sa. Žiadny jednotlivý 
komponent tejto cesty nie je 
riešením sám o sebe.  Namiesto toho, 
je cesta kľukatá a nepretržitá s radom 
skúseností, ktoré prispievajú k vášmu 
celkovému zdraviu. Veríme, že pravidelné 
používanie vírivej vane je dôležitou zložkou v 
komplexnej zmesi aktivít tvoriacich život.

Caldera® Spas: Nevyhnutná súčasť 
komplexného prístupu pre vaše zdravie. 
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Pohyb
Fitnessoví experti súhlasia, 
že pravidelné cvičenie môže 
pomôcť kontrolovať hmotnosť, 
zlepšiť náladu a zvýšiť energiu.  
Ako všeobecný cieľ odporúčajú 
usilovať sa o najmenej 30 minút 
každodennej fyzickej aktivity, 
dokonca aj keď len tri 10-minútové 
prechádzky.  Snažte sa, aby ste z toho 
spravili príjemnú časť vašej dennej rutiny.

Ponorenie a masáž
Skoro 20 minút denne vo vírivej vani môže zrelaxovať 
svaly, zmierniť tlak na kĺby a zvýšiť cirkuláciu. Ponorenie 
do teplej vody tiež poskytuje 
podobné výhody nervovému 
systému ako meditácia. Z 
každodenného kúpeľa 
môžte vyjsť s pocitom 
plnej realxácie, omladení 
a oddýchnutí.

Zmysel života 
Mať zmysel života vám pomôže 
zostať zdravý, zlepší vaše 
vzťahy a pomôže vám dlhšie 
žiť. Mať zmysel znižuje riziko 
úmrtia viac ako iné známe 
faktory, ktoré predpovedajú 
dlhovekosť. 

Spájanie 
Pripojenie k rodine a priateľom 

je nevyhnutné pre dlhodobý 
wellness a títo ovplyvňujú 
zdravie rovnako ako diéta a 
fitness. Štúdie ukazujú, že ľudia 

s uspokojovaním sociálnych 
kontaktov sú šťastnejší, zdravší 

a dlhšie žijú.

Čas na relax  
a dobitie
Stres je prispievajúcim faktorom 
v nespočetných zdravotných 
s t avo c h .  Tráve n í m  č a s u 
relaxáciou môžete zníž iť 
účinky stresu. Lekárski experti 
sa zhodujú, že to môže dokonca 
viesť k výhodám ako nižší krvný tlak 
a znižovanie pravdepodobnosti depresií. 

Sebareflexia, 
všímavosť 
Akúkoľvek formu sebereflexie 
alebo duševnej relaxácie použijete 
na uvoľnenie je spôsob ako pomôcť 

zredukovať stres, zlepšiť kognitívne 
funkcie a pomôcť si udržať pocit 

kontroly, ronováhy a obnovy.

Výživa
Akúkoľvek formu sebareflexie, 

alebo duševnej relaxácie použijete 
na uvoľnenie, pomôžete tým 
zredukovať stres, zlepšiť kognitívne 
funkcie a pomôže vám to udržať 

pocit kontroly, rovnováhy a obnovy.
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Existujú značné výhody spojené s ponáraním do teplej vody a často sme počuli o mnohých z nich od iných užívateľov 
vírivých vaní.  20 minútová skúsenosť môže zmeniť váš názor každý deň, takže máte čas premýšľať, hlboko relaxovať, 
upokojiť myšlienky a načerpať novú energiu. Poskytuje resetovacie tlačidlo, ktoré môžete každý deň stlačiť, a ktoré vám 
umožní premeniť telo, myseľ a ducha.

Ako nadšenci vírivých vaní, v Caldera® Spas veríme, že tieto účinky sú rovnako dôležité vo wellnesse v porovnaní s 
neuveriteľnými fyzickými výhodami, ktoré vírivé vane poskytujú. 

Transformujte Myseľ, 
Telo, Ducha
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Prečo 20 minút 
na ktorých záleží

Nedostatok spánku môže mať vplyv 

na zdravie, veľké množstvo ľudí trpí 

poruchami spánku v priebehu roka. 

Vírivá vaňa vám môže pomôcť 

zrelaxovať a pripraviť vaše telo na 

spánok. Ale to nie je všetko.

Spánku obyčajne predchádza pokles 

telesnej teploty. Keď sa máčate vo 

vírivej vani, vaša telesná teplota 

vzrastá.  Po tom, čo opustíte vírivú 

vaňu, teplota tela ktorú ste získali 

sa začína normalizovať a klesať. 

Tento dramatickejší pokles v teplote 

signalizuje mozgu, že je čas ísť spať. 

Môžete zlepšiť tento mechanizmus 

udržiavaním vašej spálne chladnej. 

Najideálnejšia situácia je udržiavať 

teplotu v izbe medzi 16°C a 19°C, pri 

zachovaní izby bez šumu a iných 

rušivých vplyvov.

Lepší 
spánok 
Hlbší 
spánok

Transformačné účinky teplej vody sa používali po storočia. S našim zameraním na 

zvyšovanie výhod samostarostlivosti víriviek cez starostlivý návrh a konštrukciu, 

môžu vírivé vane Caldera® Spas dosiahnuť viac, ako kedykoľvek predtým.

Podporuje regeneráciu svalu a jeho hojenie
Teplá vodná masáž vo vírivke podporuje hojenie tým, že zvýši cirkuláciu, prináša 

živiny, aby pomohli bunkám a tkanivám v regenerácii.  Podľa knihy Komplexná vodná 

terapia od odborníkov v obore Dr. Bruce Beckera a Dr. Andrew Colea, je ponorenie do 

teplej vody "jedinečným prostredím pre hojenie", ktoré môže viesť k dočasnej úľave 

od bolesti svalov. 

Znižuje stres
Negatívne účinky stresu sú dobre zdokumentované. Čas strávený vo vírivej vani 

vám dovoľuje vyčistiť myseľ, hlboko zrelaxovať a naštartovať každý deň s čerstvým, 

pozitívnym náhľadom.  

Zmierňuje bolesti kĺbov
Čas strávený vo vírivej vani vytvára užitočné prostredie pre zmiernenie bolesti 

kĺbov a stuhnutosť. Kým vztlak vody znižuje namáhanie kĺbov a svalov, teplá voda 

masážou zvyšuje cirkuláciu krvi, uvoľňuje svaly, väzy a šľachy a stimuluje uvoľnenie 

endorfínov, pre telo prirodzený liek proti bolesti.  

Zlepšuje krvný obeh
Vo vírivej vani, teplota tela narastá a cievy sa rozťahujú, zlepšujú krvný obeh, aby 

priniesli živiny a kyslík. Otvorenie pórov a uvoľnenie vlhkosti ako čistiaci mechanizmus 

buniek. 

Buduje vzťahy
Čas strávený vo vírivej vani môže podporovať úprimnú komunikáciu medzi vami a 

priateľmi alebo členmi rodiny bez rozptyľovania. 

Rýchle 20-30 minútové zdriemnutie počas dňa môže 
pomôcť zlepšiť učenie, pamäť a kreatívne myslenie.  
Výskumníci z Harvardu tvrdia, že takéto zdriemnutie 
môže pomôcť efektívnejšie vyriešiť problémy a oddeliť 

dôležité informácie od menej relevantných. Ale viac ako 
20-30 minút môže vyvolať pocit omámenia.  Nepoužívajte 

zdriemnutie ako alternatívu pre kratší nočný spánok. Dobrý 
nočný spánok v spojení s občasným zdriemnutím prináša najlepšie 

výsledky.

Zdroj: November 2009 Harvard Health Letter

C A L D E R A 
W E L L N E S S
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C A L D E R A  R O Z D I E L

My vytvárame Vírivky so 
zameraním na Komfort, 
Dizajn a Výkon
Naše spoľahlivé, vysoko výkonné vírivky sú navrhnuté pre pohodlie, efektívne využívanie 
energie a ľahkú údržbu, takže sa môžete sústrediť na časté potešenie z nich. Všetky 
funkcie, od účinnosti kúrenia až po žiaru z LED osvetlenia pre všestranné prúdy vody, sú 
vytvorené s touto myšlienkou. 

Odlišnosti Caldery® sú v detailoch. Veríme, že po tom, čo ste zažili úplne pohodlie™, 
výkon a štýl vašej Caldera vírivky, budete chcieť, aby to všetko bolo súčasťou 
vašej každodennej pohody.

Pohodlie 
Pohodlie je základným prvkom v našich vírivkách. Hlboké a komfortné sedadlá 
a efektné vyvýšenia pre nohy Foot Ridge ™vám pomôžu zostať uvoľnený 
a pohodlne sedieť, aj keď sa tešíte zo silných prúdov vody. Dokonale 
umiestnené masáže rozpustia vaše napätie. Aj tichý šum prúdiacej vody 
zvyšuje komfort uvoľnenia. 

Dizajn
Vyrábame každý detail vírivky na prebudenie zmyslov. Od bohatého výberu 
farieb našich tvarovaných sedadiel, po každý ďalší prvok, ktorý má upokojiť a 
potešiť.

Výkon 
Ak chcete získať čo najviac z vírivky, je potrebné pracovať na trvalo vysokej úrovni.  
Každá Caldera vírivka je navrhnutá a postavená s najprísnejším dôrazom na kvalitu a 
účinnosť. Náš záväzok je zárukou spoľahlivosti, energeticky efektívneho výkonu pre roky 
bezstarostného používania vírivky. 
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C A L D E R A  R O Z D I E L
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Navrhovanie vírivky pre Čistý Komfort™ je viac ako iba 
cítiť sa dobre. Je to o tom pomôcť vám úplne sa uvoľniť, 
umiestniť vás na miesto, kde môžete nechať stres za 
sebou a dobiť sa od nuly. Stres môže vo všeobecnosti 
negatívne ovplyvniť váš imunitný systém, vaše sociálne 
interakcie a vaše zdravie. Schopnosť ho úplne nechať ísť, 
úplne vypnúť, je pre vašu celkovú pohodu životne dôležitá. 
Takže áno. Komfort vírivky berieme veľmi vážne. 

A ten je v sedadle.
Naši dizajnéri vytvorili ergonomicky tvarované sedadlá, 
ktoré vás pohodlne ukolíšu, odstránia tlak z chrbtice a 
udržia vás vyrovnaného.  V kombinácii so vztlakom vody, 
dizajn sedadla uvoľňuje tlak na časti vášho tela, ktoré sú 
pod tlakom po celý deň. 

Naše sedadlá sú tiež navrhnuté tak, aby pomohli udržať vztlak 
vody, aby ste neodplávali zo sedadla. Koniec koncov, je ťažké 
sa uvoľniť, keď bojujete s vodou, aby ste zostali na mieste. Je 
tu tiež jedinečné Foot Ridge™ pre Caldera® vírivé vane, ktoré 
pomôžu udržať stabilitu v sedadle dokonca aj vtedy, keď sú 
trysky nastavené na najvyšší výkon. 

 

Prispôsobte si masáž
Ľahké a priame zvýšenie prietoku vody na sedadlá, ktoré 
si vyberiete s prepínacími ventilmi umiestnenými v sérii 
víriviek Utopia™ a Paradise™. Nastavte silu a tok rôznych 
jednotlivých trysiek podľa vašich predstáv jednoduchým 
otočením vzduchových ventilov alebo vonkajším krúžkom 
okolo jednotlivých trysiek.

Trysky
C í t i ť  j e  v e r i ť .  Ke ď 
nakupujete vírivé vane, 
m ô ž e t e  b y ť  ľ a h ko 
oklamaní  vír ivkami, 
ktoré majú desiatky 
lesklých chrómových 
t r ys i e k .  A l e  a ká  j e 
funkcia každej jednej? 
Je prietok vody cez 
každú z nich založený na 
výhodách pre špecifickú 
oblasť vášho tela? Sú čerpadlá dosť silné, aby dodali hlbokú 
masáž v prípade potreby a dostatočné nastaviteľné, aby 
zabezpečili jemný dotyk relaxácie vtedy, keď to chcete? 

Vírivé vane Caldera sú starostlivo a zámerne navrhnuté 
s rôznym typom trysiek, strategicky umiestnených, 
aby dodali práve taký typ masáže práve tam, kde je to 
potrebné, či už je to boľavá časť chrbta alebo plochy vašich 
chodidiel.

Komfort založený na dizajne
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C A L D E R A  R O Z D I E L

Foot Ridge™

Kotví a drží vás na svojom 
mieste, kým silné trysky 
pracujú na boľavých 
svaloch. 

UltraMassage™ 
Sedadlo alebo ležadlo 
(závisí od modelu) pre krk, 
ramená a masáž stredu 
chrbta. 

Sole Soothers™ 
trysky 
Trysky stimulujú a oživujú 
svaly na nohách, ktoré nesú 
vašu plnú váhu po celý deň. 

Keď cvičíte v posilňovni s osobným trenérom, ten vytvorí plán, ktorý 

vás pre vyvážené cvičenie pre celé telo posunie z miesta na miesto 

s rôznymi cvikmi, ktoré kladú dôraz na všetky svalové skupiny. 

Pri Caldera® Spas vírivkách sme použili rovnaký prístup k masáži. 

Konfiguráciou trysiek v mnohých modeloch Caldery vás uisťujeme, 

že dostanete rovnaké celkové, celotelové zaobchádzanie. 

Ako pracuje Kruhová terapia™?
Každé sedadlo alebo pozícia v Caldera vírivke poskytuje hlbokú 

masáž pre rozdielnu skupinu svalov.  Keď sa posúvate zo sedadla 

na sedadlo, trysky sú zamerané na tieto skupiny jednu po druhej, 

vrátane krku a ramien, veľkých svalov na chrbte, dolnej strany 

chrbta, zadnej strany stehien, lýtka a chodidlá.  

Doprajte si celý okruh alebo sa sústreďte len na miesta, ktoré 

potrebujú najväčšiu pozornosť. Je na vás ako si prispôsobíte Caldera 

vírivku, ako je pre vás vhodné.

Navrhnuté pre  

       Celkové 
obnovenie tela
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LumbarSsage™ Seat 
Unikátna konfigurácia trysiek 
masíruje vašu bedrovú oblasť 
na zmiernenie napätia a 
bolesti. 

Euphoria™ trysky 
Tieto trysky poskytujú 
h l b o k ú  p r e n i ka v ú 
masáž stehien, kolien, 
lýtok a chodidiel (dve 
vo väčšine modelov 
Utopie™).

EcstaSeat™ 
Toto sedadlo má niekoľko 
trysiek, ktoré sa zameriavajú 
na veľké svaly na chrbte. 
Vybrané modely pracujú na 
zápästiach a lýtkach. 

Bedrové Trysky 
V Niagare™, Geneve™ a Cantabrii™ tieto 
trysky pracujú na často prehliadaných 
stresových bodoch a zlepšujú ich pohyb. 

Angled Calf trysky 
V modeloch Utopie pracujú na 
svaloch predkolenia.  

Atlas Neck ™  
masážny systém
Tvarovaný vankúš ukolíše vašu 
hlavu, zatiaľ čo špecializované 
trysky nad l íniou hlavy sa 
zameriavajú na krk a ramená.  
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C A L D E R A  R O Z D I E L

Vaša Caldera® wellness vírivá vaňa ponúka elegantnú, modernú výzvu, ktorá obohatí obytný priestor a 
splynie s okolím.  Prinesie život na miesto, ktoré používate pre denné zotavenie.  Spolu s vylepšeniami, 
ktoré dopĺňajú komfort a výkon, naši dizajnéri sa zamerali na vytvorenie teplého, pozývajúceho priestoru, 
ktorý vás vtiahne relaxovať. S voľbou farby a kabinetu, príslušenstvom, osvetlením a zábavnými 
prvkami vám pomôžeme vytvoriť vírivku, ktorá je jedinečná a je špeciálne pre vás.  Výsledkom je krásne 
vylepšenie, ktoré transformuje váš životný priestor tak ako transformuje váš život. 

 Lepší Dizajn
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Pozrite si nový komfort, dizajn a vylepšenia 
výkonu našej vynovenej serie "Utopia". Strany 
26-33
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C A L D E R A  R O Z D I E L
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Zvýšte svoj zmysel pre pokoj a pohodu s tým  
     správnym svetlom
Súčasťou wellnessu je zahrnutie vytvorenia správneho rozpoloženia, či sa snažíte dosiahnuť stav hlbokej relaxácie alebo rýchleho 

nastavenia.  Farba a osvetlenie sú skvelé pre vytvorenie ideálneho prostredia, špeciálne v noci.  Nastavte intenzitu a farebnú rotáciu 

pre vytvorenie ideálnej večernej nálady.

Indigo Aqua Emerald Gold Magenta Ruby

Rad náladu zvyšujúcich farieb vám umožní pridať noci atmosféru

Systém SpaGlo™v modeloch série Utopia 

zahŕňa šesť farieb, ktoré zdôrazňujú 

individuálne zóny v celej vírivke.  Všetko 

osvetlenie zón je nastaviteľné.  Rozšírili sme 

systém s malým bodovým osvetlením, ktoré 

zvýrazňuje vybrané oblasti vírivky, vrátane 

Euphoria™ trysiek v priestore pre chodidlá 

pre modely Geneva™, Niagara™ a Tahitian™. 

Navyše k ich interiérovému osvetleniu, 

modely série Utopia sú vybavené rohovým 

a obvodovým osvetlením, ktoré umocňuje 

krásu bezprostredného okolia vírivky. 

LED bodový osvetľovací systém

Série Paradise™ a Vacanza™ 

Caldera® bodový svetelný systém vrhá 

reflexné lúče v priestore pre chodidlá, interiéri 

a na rohoch vírivky.  Nastavte farbu podľa 

vlastného výberu alebo nastavte pomaly 

rotujúce zobrazenie všetkých šiestich farieb. 

SpaGlo Multi-Zónové LED osvetlenie

Séria Utopia™
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C A L D E R A  R O Z D I E L

Veríme, že dizajn založený na výkonne zahŕňa oba materiály použité na skonštruovanie vírivých vaní a na účinnosti, sile a 

životnosti komponentov, ktoré ich prevádzkujú. 

Vybrané konštrukčné materiály pre naše vírivé vane sú založené na ich schopnosti obstáť v každodennom používaní.  Či už 

je to akrylové vnútro, možnosti farieb obkladu alebo izolácie, začínajúc s najlepšími základnými materiálmi zaisťuje špičkový 

výkon po celú dobu životnosti vírivky. 

Dizajnový výkon
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Dehydratácia môže negatívne ovplyvniť športový výkon, 
spôsobiť únavu, a ovplyvniť vašu schopnosť jasne 
uvažovať. Zostať hydratovaný pomáha spravovať váhu, 
znižuje riziko srdcového infarktu, hydratuje pokožku a 

zvyšuje jej pružnosť, a pomáha mazať kĺby. 

Zdroj: Livestrong.org

C A L D E R A 
W E L L N E S S

Zdravá čistá voda ľahko udržiavaná
Všetky systémy na udržiavanie čistej vody vyžadujú určitú pozornosť, niektoré sú 

však oveľa jednoduchšie ako ostatné. S Calderou®, máte prístup k čistej zdravej vode 

bez prílišnej práce s chemikáliami.  

Energetická účinnosť
Zaviazali sme sa k energeticky úspornej konštrukcii ako spôsobu, ako ušetriť energiu 

a ušetriť peniaze na prevádzkové náklady. S novou FiberCor® izoláciou s naším 

výkonným EnergyPro™ systémom a na zákazku vyrobenými krytmi, vírivky Caldera 

spĺňajú najprísnejšie normy energetickej účinnosti stanovené pre vírivé vane. A to 

vám ušetrí peniaze.

Jedno-dotykové ovládanie
Advent™ panel Vám umožní jednoduché a intuitívne ovládanie vírivej vane. Pomocný 

ovládací panel série Utopia umožňuje ovládať niektoré funkcie z iného miesta z vnútra 

vírivej vane. 

Väčší výkon ak je to potrebné 
Niekedy chcete cítiť len mierny prúd vody. Ale keď budete potrebovať hlbokú masáž, 

čerpadlo Caldera vírivky je navrhnuté tak, aby ju poskytlo. Bude pre vás jednoduché, 

nastaviť si masáž podľa vlastných potrieb.  

Inovatívne komponenty najvyššej kvality
Ohrev, čerpadlá a ďalšie komponenty sú navrhnuté tak, aby boli účinnejšie, robustnejšie 

a odolnejšie.

Advent kontrolný panel
(Série Utopia™ a Paradise™)

Pomocný kontrolný panel
(Séria Utopia)
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Jedna z najväčších obáv prvo-používateľov vírivých vaní je starostlivosť o vodu.  Je to náročné a 

budem mať vždy čistú vodu ? 

Uvoľnite sa, pretože udržať čistú vodu vo vírivke "Caldera®" je jednoduché. Dezinfikovanú, čistú, 

zdravú a použiteľnú v akomkoľvek čase. 

S Calderou je ľahké ľahké udržiavať vodu     

           čistú a zdravú
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Štandardom Caldera víriviek môže byť aj FROG™ systém* na základe brómu a minerálov 

— ktorý efektívne funguje v horúcej vode. Systém je integrovaný do vnútra vírivky, 

kde pracuje kontinuálne.  

Ako to pracuje ?
 Lepšie ako často merať hodnoty dezinfekcie je jednoducho  vymeniť 

farebne označené náplne po pár týždňoch alebo mesiacoch. Náplne 

majú regulátory na nastavenie podľa veľkosti a frekvencii používania 

vírivej vane. 

Minerálne obohatený.
Minerálna náplň zlepšuje efektívnosť brómu, čo napomáha používať len malé množstvo 

činidiel. Bróm je ľahko znesiteľný pre kožu a FROG systém požaduje len zopár činidiel k 

tomu, aby ste mohli ľahko a jednoducho udržiavať a používať Vašu vírivú vaňu.

* Tento systém FROG je schválený pre použitie v nasledujúcich krajinách: Rakúsko, Kanada, 
Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Nórsko, Portugalsko, Švédsko, Veľká 
Británia, USA

Integrovaný FROG  
systém starostlivosti o vodu

Monarch systém 
starostlivosti o vodu
Alternatívou FROG systému môže byť Monarch™ systém (štandardne v Utopia™ a 

Paradise™ modeloch) obsahujúci CD-ozonizátor, ktorý kontinuálne pridáva ozón do 

vody na neutralizáciu znečistenia. Ľahko vymeniteľné náplne striebra pomáhajú čistiť 

vodu počas 4 mesiacov. Jednoducho ošetrujte vodu s MPS po 

každom použití a pridávajte chlór týždenne.  

Ide o jednoduchý systém starostlivosti o vodu, ktorý vám 

umožní používať minimálne množstvo chlóru.

Hneď od začiatku
Clean Screen™ pred-filter pripojený k Vašej 

™záhradnej hadici zaisťuje, že hneď od začiatku plníte 

vírivú vaňu s najčistejšou vodou. 

Zmäkčená voda
Vanishing Act™ odstraňovač vápnika redukuje 

nahromadenie vápnika pre mäkší pocit, vodou, ktorá 

je lepšia pre vás a vašu vírivú vaňu. Je to výborné 

riešenie pre oblasti s tvrdou vodou.
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Energetická účinnosť Caldera Inovácie  

Úspora peňazí každý deň
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Prečo investovať toľko úsilia a inžinierstva do tvorby vírivky tak vysoko energeticky 

efektívnej ? Lebo je to správna voľba riešenia. Je to vhodné pre planétu a aj pre vašu 

peňaženku.  

Keď si zabezpečíte vírivú vaňu, "energetická účinnosť" sa pretransformuje do nižších 

prevádzkových nákladov. V skutočnosti, šetrenie peňazí na model, ktorý nie je 

energeticky účinný, bude stáť oveľa viac peňazí počas celej životnosti vírivky. 

To je dôvod, prečo sme sa zaviazali našim dizajnom a technickými zdrojmi, aby sme z 

Caldera® Spas spravili jednu z energeticky -najúčinnejších dostupných vírivých vaní. 

Tak ako výhody wellnessu, ktoré dostanete z našich víriviek, úspory, ktoré dosiahnete 

výberom Caldery sa budú zvyšovať každý deň.

EnergyPro technológia
EnergyPro™ systém v Utopia™ a Paradise™ modeloch udržuje vodu teplú a vždy 

pripravenú na použitie pri dodržaní najprísnejších energetických noriem stanovených 

California Energy Commission pre prenosné vírivé vane.  EnergyPro obehové 

čerpadlo pracuje nepretržite pri veľmi nízkom príkone pre filtráciu vody. Použitie 

ohrievača je znížené, pretože 80 percent energie použitej na prevádzku čerpadla je 

pretransformovanej späť do vody v podobe tepla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastné kryty s vysokou hustotou
Naše kryty vírivých vaní vyrábame presne na mieru, pre zabezpečenie vysokej tesnosti 

medzi povrchom hornej hrany vírivky a krytom, pre optimálnu energetickú účinnosť.  

Termoizolačný kryt je zabalený v kvalitnom vinyle a obsahuje aj bezpečnostné zámky. 

Všetky naše kryty sú v súlade s ASTM štandardmi. 

Inovácie v energetickej 
účinnosti vírivých vaní
Caldera vírivé vane sú izolované vlastnou 

FiberCor® izoláciou, ktorá má štyrikrát vyššiu hustotu ako polyuretánová pena, ktorou 

býva bežne vyplnená väčšina vírivých vaní.  Tento prielom v priemysle izolácií je úplne 

recyklovateľný,100% bez ropných a bez škodlivých emisií. V dôsledku toho, FiberCor 

poskytuje vynikajúcu izoláciu, zlepšuje výkon víriviek, znižuje náklady na energie a je 

šetrnejší k životnému prostrediu.

Lepšie pre životné prostredie
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M O D E L Y  V Í R I V I E K

Objavte tú svoju 
vírivku.

Každý má svoju vlastnú predstavu o tom, ako bude 
vyzerať jeho vírivka. Taktiež vieme, že perfektné 
Caldera® vírivky sú rovnako individuálne ako vy. 
Akékoľvek sú vaše potreby a preferencie, dajte nám 
možnosť pomôcť vám nájsť pre vás vírivku, ktorá 
pomôže vytvoriť dokonalé "Caldera okamihy".
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Vlastniť a udržiavať Caldera® vírivku je jednoduché a naši obchodníci Caldera vám pomôžu, aby nákup a starostlivosť o vírivku boli ešte 

jednoduchšie. Skúsený a starostlivý miestny predajca vás vypočuje a odpovie na vaše otázky. Objednajte sa na testovacie okúpanie 

zdarma a vyberte si typ, ktorý bude vyhovovať presne vašim požiadavkám.

Caldera kvalita
Každá Caldera séria ponúka rad modelov s výraznou úrovňou hodnoty a vlastností. A všetky Caldera vírivky sú navrhnuté s našim 

podpisom, ktorý kombinuje Čistý komfort™, dizajn, a výkon, a dodáva optimálnu samo-starostlivosť a každodennú obnovu a regeneráciu.

Hlavné vlastnosti:
Krásny interiér akrylátovej vane, ručne vyrobený našim 3- vrstvovým DuraBond™ systémom pre pevnosť

Prvotriedna pevnosť a dizajn Avant ™ klimatizovaných obkladov série utópia™ modelov

Odolné, ľahko udržiavateľné EcoTech™ kabinety sérií Paradise™ a Vacanza™ so vzhľadom prírodného dreva

Tichý a energeticky úsporný EnergyPro™ systém na minimalizáciu prevádzkových nákladov

Energeticky úsporná a k životnému prostrediu šetrná FiberCor® izolácia

Integrovaný ľahko prevádzkovateľný FROG™ systém ošetrovania vody

Alternatívny systém starostlivosti o vodu - "Monarch"(ako štandard pre modely Utopia a Paradise)

Séria Utopia
Pre najideálnejšiu osobnú skúsenosť, Caldera predstavuje sériu Utopia. Vďaka exkluzívnej kombinácii vysokovýkonných detailov a 

elegantnému dizajnu. Utopia modely ponúkajú vrchol vírivkového pohodlia, výkonu a štýlu. Jednoduché použitie, nízke prevádzkové 

náklady a mimoriadne skúsenosti predurčujú, aby sa Séria Utopia stala preferovanou voľbou náročných majiteľov víriviek. 

Séria Paradise
Vysoko kvalitné Paradise modely ponúkajú zmes prémiových možností a funkcií pre kompletnú regeneračnú relaxáciu. 

Séria Vacanza
Modely radu Vacanza kombinujú Caldera komfort a funkcie kvality pre každodennú starostlivosť za skvelú cenu. 

Aký je najlepší spôsob ako nájsť  
  to pravé?

Cantabria™                        274 x 231 x 97 cm 8

Geneva™                       226 x 226 x 97 cm 6

Niagara™                       226 x 226 x 97 cm 7 

Tahitian™ AMS        213 x 213 x 91 cm 6

Makena™                 226 x 226 x 91 cm 6

Salina™           226 x 226 x 91 cm 7

Martinique™           226 x 193 x 86 cm 5

Kauai™           213 x 165 x 75 cm 3

Palatino™           226 x 226 x 98 cm 6 

Marino™        213 x 213 x 91 cm 6

Capitolo™        208 x 208 x 84 cm 5

Celio™        213 x 165 x 76 cm 3

Aventine™        162 x 162 x 74 cm 2

SÉRIA UTOPIA SÉRIA PARADISE SÉRIA VACANZA

25



S É R I A  U T O P I A

SÉRIA UTOPIA

 Utopia™ Séria reprezentuje najviac inovatívny prístup k dizajnu, výkonu a komfortu s funkciami, ktoré sú 
proste na rozdiel od iných víriviek už dnes k dispozícii.  S multi-dimenzionálnymi Avante™ klimatizovanými 
kabinetmi, výnimočným dizajnom Vás séria Utopia určite zaujme.

Dizajn Inovácie

26



Pohodlie je nevyhnutná esencia pre príjemný wellness. To je to, čo vám umožní 

začať uvoľňovať napätie a stres, a to ako psychicky i fyzicky. Vylepšený dizajn 

série Utopia vám umožní pohodlne sedieť, zatiaľ čo nové konfigurácie prúdov sa 

zamerajú na časti tela, ktoré to najviac potrebujú, vrátane vášho chrbta, bokov, 

stehien, lýtok a chodidiel. Je to zážitok, ktorý vám pomôže nabrať silu a obnoviť 

energiu. 

Vylepšenia komfortu:
Niagara™ ponúka EcstaSeats™ s viacerými tryskami, ktoré sa zameriavajú na veľké svaly chrbta.

Trysky modelov Niagara, Geneva™ a Cantabria™ pracujú na dôležitých častiach tela často prehliadaných, v iných vírivých vaniach.

Lomené lýtkové trysky v rohu sedadiel masírujú svaly predkolenia.

Hlboké sedadlá, ležania a spodné časti umožnia správne ukotvenie a užijete si masáž od hlavy až k pätám.

Vírivé vane série Utopia:
Všetko čo potrebujete 
pre plný relax 

Funkcie rady Utopia sú významné pre ich výkon a efektivitu, 

ponúkajú plnú kontrolu nad ovládaním. Ste schopní prispôsobiť 

si svoj kúpeľný zážitok s intuitívnym novým ovládacím panelom 

a nastaviteľnými tryskami pre masáž, ktoré budú jedinečne 

prispôsobené pre vás. So štyrmi plne aktualizovanými modelmi 

Utopia je z čoho vyberať a určite nájdete ten, ktorý je vhodný 

práve pre vás a vašu rodinu.

Lepší výkon so zvýšenou kontrolou 

2 Euphoria™ trysky v spodnej časti (Niagara, Geneva a 
Tahitian™ AMS modelov) môžu pracovať samostatne 
alebo súčasne na masáži nôh.

Advent™ LCD ovládací panel poskytuje viac intuitívneho ovládania 
trysiek, osvetlenia a možností zábavy.

Odolný a inovatívny Avante™ je k dispozícii v troch zaujímavých 
odtieňoch.
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S É R I A  U T O P I A

CANTABRIA™

8 dospelých
274 x 231 x 97 cm
74 trysiek

NIAGARA™

7 dospelých
226 x 226 x 97 cm
52 trysiek

GENEVA™

6 dospelých
226 x 226 x 97 cm
55 trysiek

TAHITIAN ™ AMS

6 dospelých
213 x 213 x 91 cm
48 trysiek

Vrchná časť má ostré línie s 
veľkými plochými časťami a väčší 
priestor pre poháre.

Funkčné diagnostické svetelné logo ukazuje, 
či má vírivka správnu teplotu a či potrebuje 
údržbu.

Integrované osvetlenie obkladu 
rozjasní všetky štyri rohy a 
jeho okolie. Osvetlenie je možné 
nastaviť, aby sa automaticky 
rozsvietilo v rovnakom čase každý 
večer.

Kryt filtra zakrýva priestor 
uloženia filtra a znižuje hluk.

Nová ABS základňa krásne orámuje dno vírivky 
a minimalizuje kontakt so zemou k ochrane 
komponentov, zlepšuje energetickú účinnosť, 
a pridá statickú oporu konštrukcii vírivky.

Odolný a inovatívny Avante™ je 
k dispozícii v troch zaujímavých 
odtieňoch.

3 Dimenzionálne nerezovo-
čierne obloženie, špeciálny 
vzhľad.

Bezprostredný pôvab a krása série Utopia™ prichádza aj do Avante™ klimatizovaného kabinetu. Avante je úžasná technológia špeciálneho 

vlákna, ktoré je tak odolné, že odoláva hnitiu, a je zaručené, že sa nebudú tvoriť žiadne praskliny a nebude sa pri bežnom zaobchádzaní 

štiepiť ani lámať. Je to špeciálny, vysoko pevný materiál, ktorý dodáva vírivke zaujímavý vzhľad. 

Transformovaný dizajn série Utopia je vybavený novou víziou dizajnu: minimalizmom, elegantnosťou a modernosťou. Jej zakrivené 

línie dodávajú krásu a povznášajúci dojem.

Transformácia Dizajnu
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S É R I A  U T O P I A

CANTABRIA™

Zobrazená s akrylátom Arctic White a kabinetom Slate

Priestranná Cantabria™, naša 

špeciálna značka vírivej 

vane, re-definuje 

hydroterapiu. 

Pohodlne sa do nej 

vojde 8 dospelých 

ľudí a ponúka sedenie 

UltraMassage™ s 

prispôsobiteľným 

UltraMasseuse™systémom. 

Pri tomto systéme trysiek 

sa budete cítiť ako kráľ, keď sami 

môžete vytvoriť vašu osobnú 

skúsenosť so šiestimi odlišnými 

prúdovými sekvenciami a tromi 

rýchlosťami.

Sedacia kapacita  8 dospelých

Rozmery 274 x 231 x 97 cm

Hydromasážne trysky
74 celkovo

1  Euphoria™ tryska 
2 OrbiSsage™ trysky
7 VersaSsage™ trysiek 
4 AdaptaSsage™ trysky
4 Euro-Pulse™ trysky 
56 Euro trysiek

Atlas™ Neck tryska Masážny systém

UltraMasáž™ Systém 6 tryskových sekvencii; 3 
rýchlosti

FROG™ systém 
starostlivosti o vodu

Integrovaný;  
pripravený cartridge

Pozri stranu 33 pre plnú produktovú špecifikáciu.

Skutočne významný  a zaujímavý model.  Trysky sú 
strategicky umiestnené pre všetky časti vášho tela. 
Toto masážne sedalo je nebom.       —  Vlastník Cantabrie
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Geneva™ je luxusná vírivá vaňa s 

priestranným interiérom, ktorý 

usadí šesť dospelých ľudí. 

Komfortné UltraMassage™ 

ležadlo a duálne Euphoria™ 

masážne trysky (tiež uvedené 

na modeloch Niagara™ a 

Tahitian™ AMS) poskytujú 

maximálne silnú masáž stehien, 

kolien, lýtok a uvoľňuje unavené 

chodidlá.

S É R I A  U T Ó P I A

GENEVA™

Zobrazená s akrylátom Arctic White a kabinetom Sand

Pozri stranu 33 pre plnú produktovú špecifikáciu.

Geneva je poslednou z niekoľkých víriviek 
čo sme vlastnili a je zďaleka najlepšia. 
Komfortná, relaxačná a energeticky 
úsporná.        —   Vlastník Genevy

Sedacia kapacita 6 dospelých

Rozmery 226 x 226 x 97 cm

Hydromasážne trysky
55 celkovo

2 Euphoria™ trysky 
2 OrbiSsage™ trysky 
4 VersaSsage™ trysky
4 AdaptaSsage™ trysky 
1 AdaptaFlo™ tryska
2 Euro-Pulse™ trysky 
40 Euro trysiek

Atlas™ Neck tryska Masážny systém

FROG™ systém 
starostlivosti o vodu

Integrovaný;  
pripravený cartridge
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Ak hľadáte vírivku, ktorá pohodlne 

vyhovie priateľom a rodine a usadí 

až sedem dospelých, vírívá vaňa 

Niagara™ je tá, ktorá sa páči 

davom. Model zo série Utopia™ 

táto vírivka s jej EcstaSeats, 

je univerzálnym, výkonným a 

výnimočným umelcom.

S É R I A  U T O P I A

NIAGARA™

Zobrazená s akrylátom Arctic White a kabinetom Brownstone.

Pozri stranu 33 pre plnú produktovú špecifikáciu.

Používal som vírivku Niagara 6 rokov a 
absolútne som si ju zamiloval. Je perfektnou 
relaxačnou vaňou pre teenagerov a je 
úžasnou terapeutickou vaňou. 
—   Vlastník Niagary

Sedacia kapacita 7 dospelých

Rozmery 226 x 226 x 97 cm

Hydromasážne trysky
52 celkovo

2 Euphoria™ trysky 
2 OrbiSsage™ trysky 
4 VersaSsage™ trysky
2 AdaptaFlo™ trysky 
4 Euro-Pulse™ trysky 
38 Euro trysiek

Atlas™ Neck tryska 2 Masážne systémy

FROG™ systém 
starostlivosti o vodu

Integrovaný;  
pripravený cartridge
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Pozri stranu 33 pre plnú produktovú špecifikáciu.

S É R I A  U T Ó P I A

TAHITIAN™ AMS
Veľa popisov pre vírivku Tahitian™ AMS je 

"tak akurát". Či už plánujete večierok 

alebo hľadáte doplnok pri rutinnom 

cvičení, vírivka Tahitian AMS vás 

nesklame. Relaxujte v tejto vírivej 

vani s vedomím, že je plná funkcii 

hydroterapie, ktoré si môžete 

vychutnávať deň čo deň.

Sedacia kapacita 6 dospelých

Rozmery  213 cm x 213 cm x 91 cm

Hydromasážne trysky
48 celkovo

2 Euphoria™ trysky 
2 OrbiSsage™ trysky 
4 VersaSsage™ trysky
2 AdaptaSsage™ trysky 
2 AdaptaFlo™ trysky
36 Euro trysiek

Atlas™ Neck tryska Masážny systém

FROG™ systém 
starostlivosti o vodu

Integrovaný;  
pripravený cartridge

Zobrazená s akrylátom Arctic White a kabinetom Slate

Po dvoch plných rokoch používania 
počas takmer každej noci, vírivku stále 
milujem a doteraz som nemal jediný 
servis alebo problém. Stojí za každý cent.

— Vlastník Tahitianu AMS
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SÉRIA UTOPIA

Sedacia kapacita 6 dospelých

Rozmery  213 cm x 213 cm x 91 cm

Hydromasážne trysky
48 celkovo

2 Euphoria™ trysky 
2 OrbiSsage™ trysky 
4 VersaSsage™ trysky
2 AdaptaSsage™ trysky 
2 AdaptaFlo™ trysky
36 Euro trysiek

Atlas™ Neck tryska Masážny systém

FROG™ systém 
starostlivosti o vodu

Integrovaný;  
pripravený cartridge

CANTABRIA™ GENEVA™ NIAGARA™ TAHITIAN™ AMS

Sedacia kapacita 8 dospelých 6 dospelých 7 dospelých 6 dospelých

Rozmery 274 x 231 x 97 cm 226 x 226 x 97 cm 226 x 226 x 97 cm 213 x 213 x 91 cm

Kapacita vody 2,325 litrov 1,550 litrov 1,525 litrov 1,425 litrov

Hmotnosť prázdnej vírivej vane 595 kg 455 kg 450 kg 410 kg

Hmotnosť naplnenej vírivej vane* 3,560 kg 2,485 kg 2,535 kg 2,315 kg

Typ Kabinetu Kabinet Avante™  Kabinet Avante™ Kabinet Avante™ Kabinet Avante™ 

Typ schodov Schody Avante™ Schody Avante™ Schody Avante™ Schody Avante™

Farba krytu Chocolate, Slate, Taupe Chocolate, Slate, Taupe Chocolate, Slate, Taupe Chocolate, Slate, Taupe

Dizajn krytu Zakrivený predný kryt Zakrivený predný kryt Zakrivený predný kryt Zakrivený predný kryt

Zdviháky krytu ProLift IV, ProLift III ProLift IV, ProLift III, ProLift II ProLift IV, ProLift III, ProLift II ProLift IV, ProLift III, ProLift II

Spodné tesnenie Základné podložie Základné podložie Základné podložie Základné podložie

Osvetlenie

SpaGlo™ Multi-Zone 
osvetlenie zahŕňa 14 
bodových interiérových 
svetiel a 4 rohové exteriérové 
svetlá

SpaGlo™ Multi-Zone 
osvetlenie zahŕňa 12 
bodových interiérových 
svetiel a 4 rohové exteriérové 
svetlá

SpaGlo™ Multi-Zone 
osvetlenie zahŕňa 12 
bodových interiérových 
svetiel a 4 rohové exteriérové 
svetlá

SpaGlo™ Multi-Zone 
osvetlenie zahŕňa 10 
bodových interiérových 
svetiel a 4 rohové exteriérové 
svetlá

Značenie
Diagnostické osvetlené logo 
namontované v medzere 
(medzi shellom a kabinetom).

Diagnostické osvetlené logo 
namontované v medzere 
(medzi shellom a kabinetom).

Diagnostické osvetlené logo 
namontované v medzere 
(medzi shellom a kabinetom).

Diagnostické osvetlené logo 
namontované v medzere 
(medzi shellom a kabinetom).

Čerpadlá
(3) 2.5 Hp BHP** ReliaFlo™ 
čerpadlá; 2 dvojrýchlostné  
& 1 jednorýchlostné

(2) 2.5 Hp BHP** ReliaFlo™ 
čerpadlá; 1 dvojrýchlostné  
& 1 jednorýchlostné

(2) 2.5 Hp BHP** ReliaFlo™ 
čerpadlá; 1 dvojrýchlostné  
& 1 jednorýchlostné

(2) 2.5 Hp BHP** ReliaFlo™ 
čerpadlá; 1 dvojrýchlostné  
& 1 jednorýchlostné

Trysky

74 trysiek (56 Euro, 
7 VersaSsage™, 4 
AdaptaSsage™, 4 Euro-Pulse™, 
2 OrbiSsage™, 1 Euphoria®)

55 trysiek (40 Euro, 4 
VersaSsage™, 1 AdaptaFlo™, 4 
AdaptaSsage™ , 2 Euro-Pulse™, 
2 OrbiSsage™, 2 Euphoria™)

52 trysiek (38 Euro, 4 
VersaSsage™, 2 AdaptaFlo™, 4 
Euro-Pulse™, 2 OrbiSsage™, 2 
Euphoria™)

48 trysiek (36 Euro, 
4 VersaSsage™, 2 
AdaptaSsage™, 2 AdaptaFlo™, 
2 OrbiSsage™, 2 Euphoria™)

UltraMasáž™ Systém
6 tryskových sekvencii; 3 
rýchlosti

N/A N/A N/A

Ovládacie prvky
Advent™ LCD hlavný 
OP, pomocný OP, & 
UltraMasseuse™ OP

Advent™ LCD hlavný OP & 
pomocný OP

Advent™ LCD hlavný OP & 
pomocný OP

Advent™ LCD hlavný OP & 
pomocný OP

Obehové čerpadlo Obehové čerpadlo EnergyPro™
Obehové čerpadlo 
EnergyPro™

Obehové čerpadlo 
EnergyPro™

Obehové čerpadlo 
EnergyPro™

Ohrievač
EnergyPro™ Ohrievač (2,900 
Watt)

EnergyPro™ Ohrievač (2,900 
Watt)

EnergyPro™ Ohrievač (2,900 
Watt)

EnergyPro™ Ohrievač (2,900 
Watt)

Veľkosť filtra 9.5 m2 9.5 m2 9.5 m2 9.5 m2

Systém starostlivosti o vodu
Pripravený zásobníkSpa 
Frog™*** 

Pripravený zásobníkSpa 
Frog™***

Pripravený zásobníkSpa 
Frog™***

Pripravený zásobníkSpa 
Frog™***

Monarch™ CD ozónový systém Štandard Štandard Štandard Štandard

Požiadavky na elektriku **** 230V/16 & 25 amp 230V/16 & 25 amp 230V/16 & 25 amp 230V/16 & 25 amp

Hudba

Wireless zvukový systém 
s Bluetooth® technológiou, 
Wireless In-home Dock 
(voliteľný)

Wireless zvukový systém 
s Bluetooth® technológiou, 
Wireless In-home Dock 
(voliteľný)

Wireless zvukový systém 
s Bluetooth® technológiou, 
Wireless In-home Dock 
(voliteľný)

Wireless zvukový systém 
s Bluetooth® technológiou, 
Wireless In-home Dock 
(voliteľný)

Vodné prvky
(2) Acquarella™vodopády w/
LED osvietenie

(1) Acquarella™ vodopád w/
LED osvietenie

(1) Acquarella™ vodopád w/
LED osvietenie

(1) Acquarella™ vodopád w/
LED osvietenie

* Plne naplnená hmotnosť zahŕňa hmotnosť návštevníkov za predpokladu priemernej hmotnosti 80 kg.

** Brake Horsepower (BHP) je konská sila motora čerpadla dosiahnutá pri krátkej dobe pri štarte

*** Tento systém FROG je schválený pre použitie v nasledujúcich krajinách: Rakúsko, Kanada, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Nórsko, Portugalsko, Švédsko, 

Veľká Británia, USA.

**** Iné konfigurácie sú dostupné 33



SALINA™

7 dospelých
226 x 226 x 91 cm
40 trysiek

KAUAI ™

3 dospelí
213 x 165 x 75 cm
31 trysiek

MARTINIQUE™

5 dospelých
226 x 193 x 86 cm
34 trysiek

MAKENA™

6 dospelých
226 x 226 x 91 cm
46 trysiek

SÉRIA PARADISE

Všestranné vírivé vane navrhnuté s 

Našim dobrým úmyslom
Naša séria "Paradise" je známa pre jej všestrannosť, prémiovým rozsahom možností a silným výkonom. Hlavne v súvislosti s jej systémom 

energetickej efektívnosti EnergyPro system, jej vylepšeniam dizajnu a vynoveným intuitívnym ovládacím panelom, novému dizajnu krytov 

trysiek a súčasným farebným variáciám interiéru a exteriéru. Série zahŕňajú štyri modely, veľkostne pre troch až siedmych dospelých. 

Charakteristiky výkonu
Ako všetky Caldera® vírivky, modely Paradise sú vybavené výkonnými inováciami, ako je naša 

exkluzívna energeticky-účinná izolácia FiberCor®, Monarch™ systém starostlivosti o vodu a 

integrovaný in-line systém starostlivosti o vodu FROG™. Všetky vírivé vane série Paradise sú 

vybavené zosilneným shellom DuraBond™ a odolným, nízko údržbovým kabinetom EcoTech™. 

Kontrolný panel LCD pre Paradise je intuitívnejší na používanie ako kedykoľvek predtým, dávajúc 

vám jednoduchú kontrolu trysiek, osvetlenia a prípadne aj integrovaného wireless zvukového systému.  

Funkcie pohodlia a štýlu
Každý model Paradise zahŕňa masážne trysky špeciálne konfigurované pre Kruhovú terapiu™ pre maximalizáciu úľavy natiahnutých 

svalov.  Medzi obľúbené patrí napríklad EcstaSeat™, výkonná tryska Euphoria™ a stimulujúce trysky nôh Sole Soothers™ (líšia sa podľa 

modelu). Pohodlne umiestnené prepínače vám umožňujú podľa vášho výberu nastaviť a riadiť tlak trysiek na sedadlá. 

Jemné štýlové detaily pri každej vírivke Paradise vytvárajú jej zvláštnu atmosféru, ako je napríklad osvietený vodopád Acquarella™, madlo. 

Ovládací panel série Paradise
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Pozri stranu 39 pre plnú produktovú špecifikáciu.

S É R I A  P A R A D I S E

MAKENA™

Plne vybavená Makena™, plnohodnotné 

ležadlo modelu vírivky z populárnej 

série Paradise™ je perfektné pre 

dennú osobnú starostlivosť, čas 

trávený s rodinou a pre zábavu. 

Makena nesie náš podpis pre 

komfort, výkon a štýl vybavenia 

vrátane 46 trysiek, 12 bodových 

svetiel, podsvieteného vodopádu 

Acquarella™ a použitia až pre 6 

dospelých ľudí.

Zobrazéná s akrylátom White Pearl a kabinetom Espresso

Sedacia kapacita 6 dospelých

Rozmery 226 x 226 x 91 cm

Hydromasážne trysky
46 celkovo

1 Euphoria™ tryska 
6 VersaSsage™ trysiek
2 AdaptaFlo™ trysky 
37 Euro trysiek

FROG™ systém 
starostlivosti o vodu

Integrovaný; pripravený 
cartridge

Je tu tak veľa rôznych konfigurácii pre 
prevádzku trysiek a pohybovanie vo vírivke. Jej 
vytvarovaný profil je veľmi príjemný.

—  Vlastník Makeny
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Vírivka Salina™ je nájdeným rajom. Komfortne 

tvarované otvorené sedadlá sú dostatočne 

priestranné pre siedmych. Jej 

veľký dvojstupňový priestor pre 

nohy je vybavený výkonnými 

tryskami Euphoria™pre potešenie 

z multi-pozícii. So 40 tryskami a 

dvomi 2,5 HP ReliaFlo™ tryskovými 

čerpadlami je táto horúca vaňa 

zabalený výkonný masážny stroj.

Pozri stranu 39 pre plnú produktovú špecifikáciu.

Sedacia kapacita 7 dospelých

Rozmery 226 x 226 x 91 cm

Hydromasážne trysky
40 celkovo

1 Euphoria™ tryska
6 VersaSsage™ trysiek
4 AdaptaFlo™ trysky 
29 Euro trysiek

FROG™ systém 
starostlivosti o vodu

Integrovaný; pripravený 
cartridge

Zobrazéná s akrylátom White Pearl a kabinetom Teak

S É R I A  P A R A D I S E

SALINA™

Trysky sú skvelé a trysky nôh sú 
báječné. Toto bola pre nás tá správna 
kúpa.         — Vlastník Saliny
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S É R I A  P A R A D I S E

MARTINIQUE™

Táto, spotrebiteľmi opakovane hodnotená 

ako najlepšia kúpa®vírivky je priestranná 

a moderná. Jej modelovaný tvar je ako 

ostrov poskytujúci útočisko – vítajúci a 

pozývajúci. Vírivka má členitý vzhľad s 

priestrannými sedadlami a s rozšírenou 

oblasťou pre nohy a vylepšením 

FootRidge™. So štedrým systémom trysiek 

je relaxácia vo vírivke Martinique™ na novej 

úrovni.

Moja vírivka Martinique je najliečivejšia 
a komfort z relaxu si užívam každý deň.  
Pre hodnotu a vynikajúcu kvalitu sa s 
Calderou nemôžete pomýliť.        

—  Vlastník Martiniqueu

Zobrazéná s akrylátom White Pearl a kabinetom Coastal Grey

Sedacia kapacita 5 dospelých

Rozmery 226 x 193 x 86 cm

Hydromasážne trysky
34 celkovo

7 VersaSsage™ trysiek
2 AdaptaSsage™ trysky
1 AdaptaFlo™ tryska  
24 Euro trysiek

FROG™ systém 
starostlivosti o vodu

Integrovaný; pripravený 
cartridge

Pozri stranu 39 pre plnú produktovú špecifikáciu.
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Jednoduchá údržba, jednoduché použitie. Hodí 
sa perfektne na našu podlahu. Milujeme ju

—Vlastník Kauai

S É R I A  P A R A D I S E

KAUAI™

Sedacia kapacita 3 dopelí

Rozmery 213 x 165 x 75 cm

Hydromasážne trysky
31 celkovo

5 VersaSsage™ trysiek
2 Euro-Pulse™ trysky 
24 Euro trysiek

FROG™ systém 
starostlivosti o vodu

Integrovaný; pripravený 
cartridge

Zobrazéná s akrylátom White Pearl a kabinetom Espresso

Pomenovaná po jednom, medzi návštevníkmi 

populárnom ostrove, Kauai ™ definuje ľahšie 

žitie. Vírivá vaňa Kauai poskytne 

priestor pre 3 dospelých ľudí a 

vlastní ležadlo UltraMassage™ 

a EcstaSeat™. Silné trysky 

vírivky a sedenie robí Kauai 

populárnou 3 miestnou vírivou 

vaňou.  S 24 Euro tryskami, 

5 tryskami VersaSsage™ 

a výkonným ReliaFlo™ 2.0 

HP čerpadlom, je Kauai sídlom 

potešenia.

Pozri stranu 39 pre plnú produktovú špecifikáciu.
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SÉRIA PARADISE™

Sedacia kapacita 3 dopelí

Rozmery 213 x 165 x 75 cm

Hydromasážne trysky
31 celkovo

5 VersaSsage™ trysiek
2 Euro-Pulse™ trysky 
24 Euro trysiek

FROG™ systém 
starostlivosti o vodu

Integrovaný; pripravený 
cartridge

MAKENA™ SALINA™ MARTINIQUE™ KAUAI™

Sedacia kapacita 6 dospelých 7 dospelých 5 dospelých 3 dospelí

Rozmery 226 x 226 x 91cm 226 x 226 x 91cm 226 x 193 x 86cm 213 x 165 x 75cm

Kapacita vody 1,500 litrov 1,600 litrov 1,500 litrov 875 litrov

Hmotnosť prázdnej vírivej vane 465 kg 455 kg 420 kg 335 kg

Hmotnosť naplnenej vírivej vane* 2,445 kg 2,615 kg 2,320 kg 1,450 kg

Typ Kabinetu Kabinet EcoTech™ Kabinet EcoTech™ Kabinet EcoTech™ Kabinet EcoTech™ 

Typ schodov EcoTech™ alebo Polymer EcoTech™ alebo Polymer EcoTech™ alebo Polymer EcoTech™ alebo Polymer

Farba krytu Chestnut, Ash, Caramel Chestnut, Ash, Caramel Chestnut, Ash, Caramel Chestnut, Ash, Caramel

Dizajn krytu Štandard Štandard Štandard Štandard

Zdviháky krytu
ProLift™ IV, ProLift™ III, ProLift™ 
II, ProLift™

ProLift™ IV, ProLift™ III, 
ProLift™ II, ProLift™

ProLift™ IV, ProLift™ III, 
ProLift™ II, ProLift™

ProLift™ IV, ProLift™ III, ProLift™ 
II, ProLift™

Spodné tesnenie Poly Sheet Poly Sheet Poly Sheet Poly Sheet

Osvetlenie
SpaGlo™ 12 bodových 
interiérových svetiel

SpaGlo™ 12 bodových 
interiérových svetiel

SpaGlo™ 10 bodových 
interiérových svetiel

SpaGlo™ 7 bodových 
interiérových svetiel

Značenie Otisk značky na kabinete Otisk značky na kabinete Otisk značky na kabinete Otisk značky na kabinete

Čerpadlá
(2) 2.5 Hp BHP** ReliaFlo™ 
čerpadlá; 1 dvojrýchlostné & 1 
jednorýchlostné

(2) 2.5 Hp BHP** ReliaFlo™ 
čerpadlá; 1 dvojrýchlostné & 1 
jednorýchlostné

(2) 2.0 Hp BHP** ReliaFlo™ 
Pumps; 1 dvojrýchlostné & 1 
jednorýchlostné

(1) 2.0 Hp BHP** ReliaFlo™ 
Pump; jednorýchlostné

Trysky
46 trysiek (37 Euro, 6 
VersaSsage™, 2 AdaptaFlo™, 1 
Euphoria™)

40 trysiek (29 Euro, 6 
VersaSsage™, 4 AdaptaFlo™, 1 
Euphoria™)

34 trysiek (24 Euro, 
7 VersaSsage™, 2 
AdaptaSsage™, 1 AdaptaFlo™)

31 trysiek (24 Euro, 5 
VersaSsage™, 2 Euro-Pulse™)

Ovládacie prvky Advent™ LCD hlavný OP Advent™ LCD hlavný OP Advent™ LCD hlavný OP Advent™ LCD hlavný OP

Obehové čerpadlo Obehové čerpadlo EnergyPro™
Obehové čerpadlo 
EnergyPro™

Obehové čerpadlo 
EnergyPro™

Obehové čerpadlo 
EnergyPro™

Ohrievač
EnergyPro™ Ohrievač (2,900 
Watt)

EnergyPro™ Ohrievač (2,900 
Watt)

EnergyPro™ Ohrievač (2,900 
Watt)

EnergyPro™ Ohrievač (2,900 
Watt)

Veľkosť filtra 7 m2 7 m2 4.5 m2 4.5 m2

Systém starostlivosti o vodu
Pripravený zásobníkSpa 
Frog™***

Pripravený zásobníkSpa 
Frog™***

Pripravený zásobníkSpa 
Frog™***

Pripravený zásobníkSpa 
Frog™***

Monarch™ CD ozónový systém Štandard Štandard Štandard Štandard

Požiadavky na elektriku **** 230V/16 & 25 amp 230V/16 & 25 amp 230V/16 & 25 amp 230V/16 amp

Hudba

Wireless zvukový systém 
s Bluetooth® technológiou, 
Wireless In-home Dock 
(voliteľný)

Wireless zvukový systém 
s Bluetooth® technológiou, 
Wireless In-home Dock 
(voliteľný)

Wireless zvukový systém 
s Bluetooth® technológiou, 
Wireless In-home Dock 
(voliteľný)

Wireless zvukový systém 
s Bluetooth® technológiou, 
Wireless In-home Dock 
(voliteľný)

Vodné prvky
(1) Acquarella™ vodopád w/
LED osvietenie

(1) Acquarella™ vodopád w/
LED osvietenie

(1) Acquarella™ vodopád w/
LED osvietenie

N/A

*Plne naplnená hmotnosť zahŕňa hmotnosť návštevníkov za predpokladu priemernej hmotnosti 80 kg.

** Brake Horsepower (BHP) je konská sila motora čerpadla dosiahnutá pri krátkej dobe pri štarte

*** Tento systém FROG je schválený pre použitie v nasledujúcich krajinách: Rakúsko, Kanada, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Nórsko, Portugalsko, Švédsko, 

Veľká Británia, USA.

**** Iné konfigurácie sú dostupné 39



PALATINO™

6 dospelých
226 x 226 x 98 cm
45 trysiek

AVENTINE™

2 dospelí
162 x 162 x 74 cm
14 trysiek

CAPITOLO™

5 dospelých
208 x 208 x 84 cm
23 trysiek

CELIO™

3 dospelí
213 x 165 x 76 cm
18 trysiek

MARINO™

6 dospelých
213 x 213 x 91 cm
35 trysiek

Spálite viac kalórii za rovnaké množstvo času! Štúdia roku 2006 v British Journal of Sports Medicine 
poukazuje na to, že chodci spálili o 25% viac kalórií, keď zvýšili ich rýchlosť chôdze iba kilometer 
za hodinu z 5.8 do 6.6 km/h. Ale spaľovanie kalórii sa zväčšuje ako rýchlosť stúpa. Pridajte ďalší 
kilometer za hodinu od 6.6 do 7.4 a účinne spálite o 32 percent viac kalórii. 

Zdroj: The Walking-Off-Weight Breakthrough, Michele Stanten, More Magazine

C A L D E R A 
W E L L N E S S

SÉRIA VACANZA

Séria Vacanza™ vám dáva prístup do wellnesu a obnovuje výhody vírivých vaní 

za skvelú cenu. Rovnako ako všetky naše vírivky, modely Vacanza zahŕňajú 

hydroterapeutické trysky, ktoré sa zameriavajú na hlavné svalové skupiny, 

aby odplavili stres a tak vás plne zregenerovali. 

Zjednodušené vírivky sú ergonomicky navrhnuté tak, aby kolísali vaše telo. 

Majú rysy unikátnej textúry pre Foot Ridge™, ktoré vám umožnia bezpečne 

zostať na svojom sedadle, pomôžu vám zrelaxovať, a to špeciálne vtedy, keď 

si užívate výkonné trysky. Pohľad a zvuk vodopádu Acquarella™ poteší zmysly 

a ponúka pokojné meditatívne pozadie.

Všetky vírivky série Vacanza sú zostrojené pre dlhú životnosť, a tak si ju môžete 

užiť každý deň. Medzi jej vlastnosti patrí: 

Trysky konfigurované pre Kruhovú terapiu™ vírivej vane

Integrovaný FROG™ in-line systém starostlivosti o vodu

Energeticky-účinná FiberCor® izolácia

Odolný kabinet EcoTech™ s nízkymi nárokmi na údržbu

Výhody wellnessu Caldera® vírivých   
 vaní za skvelú cenu.
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S É R I A  V A C A N Z A

PALATINO™

Sedacia kapacita 6 dospelých

Rozmery 226 x 226 x 98 cm

Hydromasážne trysky
45 celkovo

4 AdaptaSsage™ trysky
6 AdaptaFlo™ trysiek
35 Euro trysiek

FROG™ systém starostlivo-
sti o vodu

Integrovaný; pripravený 
cartridge

Palatino™ vírivka usadí 6 dospelých ľudí, je vybavená vodopádom 

Acquarella™ a má 45 výkonných hydromasážnych trysiek.  Táto 

cenovo výhodná vírivá vaňa je štýlová a priestranná.  

Zobrazená s akrylátom White Pearl a kabinetom Espresso

Pozri strany 44-45 pre plnú produktovú špecifikáciu.

S É R I A  V A C A N Z A

MARINO™

Zobrazená s akrylátom White Pearl a kabinetom Coastal Grey

Sedacia kapacita 6 dospelých

Rozmery 213 x 213 x 91cm

Hydromasážne trysky
35 celkovo

3 AdaptaSsage™ trysky
5 AdaptaFlo™ trysiek
27 Euro trysiek

FROG™ systém starostlivo-
sti o vodu

Integrovaný; pripravený 
cartridge

Šesť dosplých ľudí sa pohodlne zmestí do vírivky Marino™, populárnej 

vírivky zo série Vacanza™ s 35 hydromasážnymi tryskami a 

prekvapujúcim rozsahom funkcii, ktoré uľahčujú starostlivosť,  

môžete si vašu vírivku užívať jednoducho a s potešením.  

Pozri strany 44-45 pre plnú produktovú špecifikáciu.
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S É R I A  V A C A N Z A

CAPITOLO™
S É R I A  V A C A N Z A

CELIO™

Zobrazená s akrylátom White Pearl a kabinetom Espresso Zobrazená s akrylátom White Pearl a kabinetom Coastal Grey

Sedacia kapacita 5 dospelých

Rozmery 208 x 208 x 84 cm

Hydromasážne trysky
23 celkovo

32 AdaptaSsage™ trysiek
4 AdaptaFlo™ trysky
17 Euro trysiek

FROG™ systém starostlivo-
sti o vodu

Integrovaný; pripravený 
cartridge

Capitolo usadí 5 dospelých a dodáva bezkonkurenčný komfort 

sérii Vacanza™ ponúkajúc nie jedno, ale dve tvarované lehátka. 

Predstavu o nej skompletizuje 23 výhodných trysiek, ktoré uvoľnia 

plný potenciál vírivky. 

Pozri strany 44-45 pre plnú produktovú špecifikáciu.

Sedacia kapacita 3 dopelí

Rozmery 213 x 165 x 76 cm

Hydromasážne trysky
18 celkovo

1 AdaptaSsage™ tryska
3 AdaptaFlo™ trysky
14 Euro trysiek

FROG™ systém starostlivo-
sti o vodu

Integrovaný; pripravený 
cartridge

Celio™ je model pre 3 osoby a je vhodným riešením pre inštaláciu 
na malých záhradách, ktoré majú priestorové obmedzenia.  

Pozri strany 44-45 pre plnú produktovú špecifikáciu
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S É R I A  V A C A N Z A

AVENTINE™

Sedacia kapacita 2 dospelí

Rozmery 162 x 162 x 74 cm

Hydromasážne trysky
14 celkovo

6 AdaptaFlo™ trysiek
2 Euro-Pulse™ trysky
6 Euro trysiek

FROG™ systém starostlivo-
sti o vodu

Integrovaný; pripravený 
cartridge

Horúca vaňaAventine™ bola špeciálne navrhnutá do malých 

priestorov a výnimočne sa hodí do rohu.  Tak ju zapnite a užite si 

nádhernú hydromasáž v tejto prenosnej 2-miestnej horúcej vani..

Pozri strany 44-45 pre plnú produktovú špecifikáciu.

Zobrazená s akrylátom Sterling Marble a kabinetom Coastal Grey
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SÉRIA VACANZA™

PALATINO™ MARINO™ CAPITOLO™ CELIO™

Sedacia kapacita 6 dospelých 6 dospelých 5 dospelých 3 dospelí

Rozmery 226 x 226 x 98 cm 213 x 213 x 91 cm 208 x 208 x 84 cm 213 x 165 x 76 cm 

Kapacita vody 1,525 litrov 1,375 litrov 1,175 litrov 825 litrov

Hmotnosť prázdnej vírivej vane 415 kg 380 kg 330 kg 290 kg

Hmotnosť naplnenej vírivej vane* 2,420 kg 2,235 kg 1,905 kg 1,355 kg

Typ Kabinetu Kabinet EcoTech™ Kabinet EcoTech™ Kabinet EcoTech™ Kabinet EcoTech™ 

Typ schodov EcoTech™ alebo Polymer EcoTech™ alebo Polymer EcoTech™ alebo Polymer EcoTech™ alebo Polymer

Farba krytu Chestnut, Ash, Caramel Chestnut, Ash, Caramel Chestnut, Ash, Caramel Chestnut, Ash, Caramel

Dizajn krytu Štandard Štandard Štandard Štandard

Zdviháky krytu
ProLift™ IV, ProLift™ III, ProLift™ 
II, ProLift™

ProLift™ IV, ProLift™ III, 
ProLift™ II, ProLift™

ProLift™ IV, ProLift™ III, 
ProLift™ II, ProLift™

ProLift™ IV, ProLift™ III, ProLift™ 
II, ProLift™

Spodné tesnenie Visquene Sheet Visquene Sheet Visquene Sheet Visquene Sheet

Osvetlenie
Mystique™ 10 bodových 
interiérových svetiel

Mystique™ 10 bodových 
interiérových svetiel

Mystique™ 10 bodových 
interiérových svetiel

Mystique™ 6 bodových 
interiérových svetiel

Značenie Otisk značky na kabinete Otisk značky na kabinete Otisk značky na kabinete Otisk značky na kabinete

Čerpadlá
(2) 2.5 Hp BHP** ReliaFlo™ 
čerpadlá; 1 dvojrýchlostné  
& 1 jednorýchlostné

(2) 2.0 Hp BHP** ReliaFlo™ 
čerpadlá; 1 dvojrýchlostné  
& 1 jednorýchlostné 

(1) 2.5 Hp BHP** ReliaFlo™ 
čerpadlo; dvojrýchlostné

(1) 2.0 Hp BHP** ReliaFlo™ 
čerpadlo; dvojrýchlostné

Trysky
45 trysiek (35 Euro, 6 
AdaptaFlo™, 4 AdaptaSsage™)

35 trysiek (27 Euro, 5 
AdaptaFlo™, 3 AdaptaSsage™)

23 trysiek (17 Euro, 4 
AdaptaFlo™, 2 AdaptaSsage™)

18 trysiek (14 Euro, 3 
AdaptaFlo™, 1 AdaptaSsage™)

Ovládacie prvky LCD hlavný OP LCD hlavný OP LCD hlavný OP LCD hlavný OP

Obehové čerpadlo Žiadne Žiadne Žiadne Žiadne

Ohrievač Hi-Flow Heater (2,000 Watts) Hi-Flow Heater (2,000 Watts) Hi-Flow Heater (2,000 Watts) Hi-Flow Heater (2,000 Watts)

Veľkosť filtra 6 m2 6 m2 3 m2 3 m2

Systém starostlivosti o vodu
Pripravený zásobníkSpa 
Frog™***

Pripravený zásobníkSpa 
Frog™***

Pripravený zásobníkSpa 
Frog™***

Pripravený zásobníkSpa 
Frog™***

Monarch™ CD ozónový systém Voliteľný Voliteľný Voliteľný Voliteľný

Požiadavky na elektriku **** 230V/20 amp 230V/16 amp 230V / 16 amp 230V / 16 amp

Hudba

Wireless zvukový systém 
s Bluetooth® technológiou, 
Wireless In-home Dock 
(voliteľný)

Wireless zvukový systém 
s Bluetooth® technológiou, 
Wireless In-home Dock 
(voliteľný)

Wireless zvukový systém 
s Bluetooth® technológiou, 
Wireless In-home Dock 
(voliteľný)

N/A

Vodné prvky (1) Acquarella™ vodopád (1) Acquarella™ vodopád (1) Acquarella™ vodopád N/A

*Plne naplnená hmotnosť zahŕňa hmotnosť návštevníkov za predpokladu priemernej hmotnosti 80 kg.

** Brake Horsepower (BHP) je konská sila motora čerpadla dosiahnutá pri krátkej dobe pri štarte

Tento systém FROG je schválený pre použitie v nasledujúcich krajinách: Rakúsko, Kanada, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Nórsko, Portugalsko, Švédsko, 

Veľká Británia, USA.

*** Iné konfigurácie sú dostupné
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AVENTINE™

2 dospelí

162 x 162 x 74 cm

575 litrov

225 kg

960 kg

Kabinet EcoTech™ 

EcoTech™ alebo Polymer

Chestnut, Ash, Caramel

Štandard

ProLift™ IV, ProLift™ III, ProLift™ 
II, ProLift™

Visquene Sheet

Modré LED podvodné svetlo 
(Voliteľný Mystique™ Systém)

Otisk značky na kabinete

(1) 2.0 Hp čerpadlo; 
dvojrýchlostné

14 trysiek (6 Euro, 6 
AdaptaFlo™, 2 Euro-Pulse™)

LCD hlavný OP

Žiadne

Hi-Flow Heater (2,000 Watts)

3.5 m2

Pripravený zásobníkSpa 
Frog™**

Voliteľný

230V / 16 alebo 20 amp

N/A

N/A
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SHELL

Tuscan Sun

Platinum

Arctic White

Midnight Canyon

Slate

Slate

KABINET

KRYT

Brownstone

Chocolate

Sand

Taupe

Pacific Rim

White Pearl

Séria Utopia 
Ako súčasť nášho návrhu transformácie série Utopia™ sme zaviedli náš nový revolučný Avante™ kabinet v troch farbách inšpirovaných 

minerálnymi odtieňmi krajiny. Farby akrylátu variujú podľa modelu.

Dizajn Palety
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1 2 3

KRYT

Vyberte si farbu  
vašej vane
Paradise™ a Vacanza™ série vírivých 

vaní sú dostupné až v piatich 

moderných farbách, s vlastnosťou 

hladkého alebo texturovaného 

ukončenia. Voľba sa líši podľa modelu.

Vyberte si farbu  
vášho kabinetu
Série Paradise a Vacanza vírivých 

vaní majú nenáročnú údržbu, odolný 

kabinet EcoTech, ktorý kombinuje 

vzhľad pravého dreva s vystuženými 

polymérmi. EcoTech je podporená 

až trojročnou obmedzenou zárukou.  

Vyberte si farbu krytu
Kryty Caldera® spa s ich voliteľným/

príplatkovým integrovaným zdvihákom 

krytu, dodávajú bezpečnosť a 

energetickú účinnosť. Farba je 

koordinovaná s kabinetom vírivky, 

kryty sú vybavené hustou penovou 

izoláciou zabalenou do odolného 

kvalitného vinylu a zahŕňajú ASTM 

kompatibilné detské bezpečnostné 

zámky. 

Vyberte si farbu nového ručne vyrábaného shellu DuraBond™ , kabinetu EcoTech™ alebo Avante™ a krytu pre koordináciu vírivky s 

vašim domom, kabinetom, terasou alebo akoukoľvek plochou, ktorú si prajete. Postavíme vám vírivku v kombinácii, akú si vyberiete. 

Farby, ktoré sa hodia k vášmu 
životu & vášmu okoliu.

SHELL

Tuscan Sun

Sterling Marble
(Nie je dostupné pre modely 

Vacanza, okrem Aventine™)

White Pearl Coastal Grey

KABINET

Espresso Teak

Desert

Midnight Canyon

Série Paradise a Vacanza

Ash Chestnut Caramel
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 Základ, ktorý každá     
 vírivka potrebuje
Voliteľný/príplatkový zdvihák krytu je zásadným 

príslušenstvom, ktoré chráni vírivku, kryt a vaše investície. 

Je navrhnutý tak, že umožňuje jednej osobe bez námahy 

zložiť kryt tam a späť, zdvihák vám to uľahčuje, aby ste boli 

vo vírivke rýchlo a užívali si všetky výhody počas denného 

20-minútového kúpania. 

Bez zdviháka by sa mohol kryt poškodiť pri tom, ako ho budete 

dávať hore a dolu. Táto škoda môže mať vplyv na energetickú 

účinnosť krytu a stálo by to peniaze za účty na energiu. A 

neoficiálne dôkazy ukazujú, že budete mať tendenciu používať 

vírivku oveľa menej, keď je skladanie krytu ťažké a časovo 

náročné.  

Navrhnutý tak, aby hladko integroval s vírivkami Caldera® 

spas, ponúkame štyri možnosti pre zdviháky krytu ProLift™, 

ktoré chránia kryt a ľahko sa používajú. Porozprávajte sa s 

vašim predajcom, aby ste videli, ktorý je pre váš model ten 

pravý a ktorý je pravý pre vaše potreby. 

ProLift
ProLift™ je pripevnený na kryte a obklade a má vstavaný 

bezpečnostný zámok.  Požaduje 36 cm priestor (nie je 

dostupný pre vírivky série Utopia™)

ProLift III
Náš najlepší zdvihák ProLift™ III má dva pneumatické tlmiče 

na hladkú a tichú prevádzku. Je potrebného veľmi málo 

úsilia na odstránenie alebo vymenenie krytu, dokonca aj 

na väčších modeloch vírivky, pretože tlmiče spravia ťažkú 

prácu. Vyžaduje voľný priestor 61 cm.

ProLift II
ProLift™ II používa len jeden pneumatický tlmič pre hladkú 

prevádzku. Vyžaduje voľný priestor 61 cm.

ProLift IV
Pre terasy, altány alebo na iných miestach, kde je iba malý  

a obmedzený priestor  ProLift™ IV umožňuje umiestniť kryt 

zvisle hneď za vírivkou. Vyžaduje iba 18 cm priestoru.

48



Slnečník
Chráňte sa pred priamym slnečným svetlom alebo dažďom s našim veľkým 3 m slnečníkom.  Baldachýn sa otáča, aby zakrýval vírivku 

alebo terasu. Pre bezpečnosť a stabilitu je základňa zasunutá pod vírivou vaňou. Baldachýn je dostupný v krèmovej alebo námorníckej 

farbe. 

Madlo
Naše madlo je ideálne pre deti, seniorov alebo hocikoho, kto sa potrebuje cítiť viac bezpečne pri vstupe alebo vystupovaní z vírivej 

vane. Základová doska skĺzne bezpečne pod kabinet vírivky kvôli stabilite a zakryvené jadro je pre vstup alebo výstup.  Pre zvýšenie 

bezpečnosti je madlo osvetlené LED svetlom. 

Vešiak-strom
Zaveste uteráky alebo šaty, zatiaľ čo sa omladzujúco kúpete. Vyrobený z počasiu odolného a lakovaného hliníka.

Avante schody
Tieto dvojstupňové schody spájajú 

Avante™kabinet do každého počasia s 

modelmi Utopie™. Dostupné v Slate, Sand 

a Brownstone. 

EcoTech schody 
Naše odolné EcoTech™ schody sú 

vyrobené z rovnakého materiálu ako 

vírivkový vonkajší obklad EcoTech. 

Dostupné v Coastal Grey, Espresso a 

Teak. 

Polymérové schody 
Tieto ekonomické schody sú odolné, 

ľahké a sú vyrobené z recyklovaných 

materiálov. Dostupné v Coastal Grey, 

Espresso a Teak. 

Hľadáte prírodné metódy pre zníženie zápalu? Prírodné protizápalové prostriedky s pôsobivým výsledkom 
zahŕňajú džús z čiernej čerešne, kurkumu a dokonca aj škoricu. Jednoducho viac detailov online.  Ako 
vždy, konzultujte s vašim doktorom pred prijatím akéhokoľvek doplnkového zdravotného plánu.

Zdroj: Livestrong.org

C A L D E R A 
W E L L N E S S
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Nič viac nezvýši vašu relaxáciu ako  
vysoko kvalitný zvuk
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Hudba má schopnosť zvýšiť alebo vytvoriť takmer akúkoľvek náladu. 

Pre ideálne nastavenie vo vani alebo v okolí vírivej vane, je dôležité mať 

navrhnuté komponenty umožňujúce poskytovať vysoko kvalitný zvuk 

v mokrom a vonkajšom prostredí. Ponúkame celý rad integrovaných 

hudobných možností, takže si môžete nájsť zábavný systém, ktorý pracuje 

pre vás najlepšie.  

Ak milujete relax pri hudbe, uistite sa, že objednávate vírivú vaňu Caldera® 

Spas s integrovanými reproduktormi, ktoré sú inštalované a premyslene 

umiestnené v akrylátovom kryte vírivky pre lepší kvalitný zvuk. 

Aktualizujte si svoj systém s vnútorne namontovaným subwooferom 

pre posilnenie nízkych basov a hlasitosti. Každý Caldera Wireless Zvukový 

Systém vám umožní nastaviť hlasitosť, basy, výšky a vyváženie z 

ovládania vírivky. 

Wireless zvukový systém s Bluetooth technológiou
Naše Bluetooth®hudobné možnosti zvyšujú 

zážitok z hudby a pomôžu vám 

uvoľniť sa, keď relaxujete alebo 

si užívate masáž pre unavené svaly. Púšťajte hudbu naživo 

alebo z vlastnej hudobnej knižnice. 

Pridajte hudbu do 
akejkoľvek vírivky Caldera

Séria Utopia™

Naša hudobná verzia v modeloch Utopia 

obsahuje tri,  alebo štyri páry 2.5 cm 

nízkoprofilových reproduktorov, ktoré 

obklopujú tvarované vankúše opierky hlavy 

(obrázok vo vrchnej časti stránky). Tieto 

integrované vodeodolné reproduktory 

vytvárajú robustný, vysoko kvalitný zvuk, 

ktorý je riešený systémom Wireless s 

Bluetooth Technológiou, rovnako ako 

samostatný subwoofer.

Séria Paradise™

Naša hudobná rada vírivých vaní série 

Paradise zahŕňa integrované 9 cm vodeodolné 

reproduktory. Tieto elegantné reproduktory sú 

premyslene umiestnené kvôli skvelej kvalite 

hudby. Sú tiež vybavené Wireless zvukovým 

systémom s Bluetooth Technológiou a 

oddeleným subwooferom.

Séria Vacanza™ 
Väčšina modelov Vacanza môže byť 

objednaných s Wireless zvukovým systémom 

s Bluetooth Technológiou vrátane dobre 

umiestnených reproduktorov, aby posilnili váš 

zážitok z vírivky. Oddelený subwoofer môže 

byť pridaný voliteľne.

Série reproduktorov

Pre relaxáciu skúste 4-7-8 relaxačných 
dýchacích cvičení. Zatlačte jazyk o podnebie 
v ústach so špičkou jazyka blízko vašich 
predných zubov.  Dýchajte pomaly nosom kým 

napočítate do 4. Zadržte dych kým napočítate 
do 7. Pomaly vydychujte ústami pri pomalom 

počítaní do 8. Pri výdychu s jazykom opretým o 
podnebie úst, vydávajte jemný zvuk. Udržujte špičku vášho 
jazyka stále v rovnakej pozícii.  Cyklus opakujte štyri krát. 
Toto cvičenie dvakrát za deň je "prírodné sedatívum" pre 
nervový systém.

Zdroj: Dr. Andrew Weil, M.D.

C A L D E R A 
W E L L N E S S
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K Ú P E Ľ N É  I N O V Á C I E

S napojením na ™ Diaľkový vírivkový monitorovací systém, môžete 

vy aj váš predajca monitorovať status vašej vírivej vane skoro 

odvšadiaľ na svete použitím telefónu alebo tabletu*.

Systém poskytuje informácie v reálnom čase a kontrolu funkcii 

vírivky. S obsluhou VirtualValet™ a predplatenou službou, môže 

váš predajca dostávať upozornenia zo systému a reagovať, keď 

sa objavia problémy.

Napájacia predplatená služba uľahčuje udržiavať vašu vírivku, keď 

ste preč. Špeciálne je to vhodné pre vírivky v rekreačnom dome 

alebo chate, alebo to pomáha častým cestovateľom monitorovať 

vírivku odkiaľkoľvek. 

Napojenie ponúka viac ako len informácie a včasné upozornenia, 

keď sa vyskytne problém. Tiež umožňuje ovládať vybrané 

kúpeľné funkcie na diaľku**.

Najlepšie zo všetkého je, že Napojenie vám dáva pokoj v mysli, 

že vaša vírivka funguje správne a bude servisovaná v prípade 

potreby.  Napájací vzdialený monitorovací systém vírivky 

je dostupný ako voliteľná doplnková možnosť na všetkých 

modeloch Caldera® víriviek.

*US Patenty #8,688,280 and #8,838,280

*Rozhranie dostupné iba v angličtine

Monitorujte a ovládajte vašu vírivku    
 odkiaľkoľvek na svete

52



Zatiaľ čo veľa užívateľov vírivých vaní preferuje udržiavať teplú vodu po celý rok, niektorí 

ľudia chcú počas leta schladiť. Teraz Caldera® Spas ponúka spôsob schladenia a získania 

viac z využitia vírivej vane počas týchto mesiacov. S príplatkovým CoolZone™ chladiacim 

systémom môže vaša Caldera Spas vírivka robiť oboje, ochladzovať a ohrievať vodu, 

niečo, čo pri väčšine vírivých vaní nie je možné. Pracuje podobne ako klimatizačné 

jednotky, ochladzovaním vody vo vírivke až k hodnote 16°C. A keď ste pripravení znovu 

zohriať vodu, systém pracuje s vírivkovým ohrievačom, aby efektívne navýšil teplotu 

vody už za pár hodín. 

Energetická účinnosť
CoolZone chladiaci systém je vysoko účinný a môže zlepšiť využitie energie počas 

bežnej prevádzky, pretože môže redukovať množstvo času, ktoré potrebuje ohrievač 

na spustenie. V priebehu času môže znížiť prevádzkové náklady a šetriť vaše peniaze*. 

Terapeutické výhody
Chladné namáčanie môže pomôcť regenerácii svalov tým, že zníži opuchy spôsobené pri náročnom tréningu. Keď opustíte vodu, 

svaly sa zahrejú, prinesú okysličenú krv späť, aby pomohla svalom sa zotaviť. Neskôr môže CoolZone systém zvýšiť teplotu vody, 

aby poskytol výhody ponárania sa do teplej vody, čo prinesie viac okysličenej krvi do tkanív, a na zvýšenie flexibility. 

Rodinné výhody 
Vírivé vane môžu zvýšiť komunikáciu s rodinou strávením viac spoločného času a bez rozptyľovania. Vytvorením chladného úniku 

počas horúcich letných dní, sa môže vírivka Caldera stať skvelým miestom pre rodinné stretnutia, vychladnutie a relax**. 

*Nikdy nenechávajte deti bez dozoru vo vode a v okolí vody.

**V závislosti na okolitej teplote a iných faktoroch. Spýtajte sa vášho predajcu Caldery na detaily.

CoolZone musí byť inštalovaný vašim 
predajcom v spojení s licencovaným HVAC 
servisným technikom.

Získajte viac využitím vírivky počas     
  horúcich letných mesiacov
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Pokoj v mysli je dôležitou 
časťou rovnice wellnesu.
Dedičstvo dôvery

Caldera® Spas bola 

založená v roku 

1976 a je jedným z 

najviac oslovovaných 

a dôveryhodných 

kúpeľných značiek na svete. Calderu 

vyrába spoločnosť Watkins Wellness - 

globálny priemyselný líder, ktorý vyrobil 

viac ako milión vírivých vaní.

Zabezpečenie kvality
Od presného dielenského spracovania pod 

prísnou kontrolou kvality a testovania, 

má každá vírivka Caldera preskúmanú 

formu, funkcie, uloženie a dokončenie pred 

tým, než je pripravená pre vás. Zaviazali 

sme sa k najvyššej úrovni v strojárstve a 

stavebníctve a návratnosť každej vírivky 

s našou ComfortGuard™ limitovanou 

zárukou– je jednou z najlepších v 

priemysle.

Uznanie
Vírivky Caldera sú uznávané v celom 

odvetví priemyslu pre ich výkon, kvalitu 

a spokojnosť zákazníka. Posledné 

ocenenia a uznanie patrí postupne 

menovaným Spotrebiteľským výberom 

pre® “Najlepšiu Kúpu” pre Sériu Paradise™  

model Martinique™ a dosiahnutie deväť po 

sebe idúcich osvedčení pre excelentnosť v 

oblasti spokojnosti zákazníkov od skupiny 

spotrebiteľov SpaSearch. 
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K vašim službám
S podporou plnou odborných znalostí a zdrojov z Caldera Spas,  

sa naši profesionálni predajcovia zaväzujú zabezpečiť dlhodobú 

spokojnosť zákazníkov. Od nákupu po inštalačný servis a viac, 

spoľahnite sa na vášho profesionálneho predajcu, aby používanie 

Caldery bolo pre vás jednoduché a zábavné.

Svetový líder
Vlastníkom spoločnosti Watkins Wellnes je Masco Corporation. 

Vlastníctvom 500 spoločností sa Masco Co. radí k popredným 

svetovým lídrom, ktorej rodina vierohodných domácich 

produktov zahŕňa:  
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Naše brožúry tlačíme iba na FSC papier.
Tlačené v EU na recyklovaný papier, ktorý obsahuje 10% spotrebiteľského odpadu a je FSC 
certifikovaný. FSC zaručuje, že papier v tejto brožúre obsahuje vlákninu z dobre spracovaných a 
zodpovedne ošetrených lesov. Prosím, odovzdajte túto brožúru alebo ju znovu recyklujte.

©2016 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista CA 92081. Všetky práva vyhradené.  Acquarella, AdaptaFlo, AdaptaSsage, Advent, Atlas, Aventine, Caldera, Caldera Diagnostic Resource, Cantabria, Capitolo, 
ComfortGuard, EcoTech, EcstaSeat, Elation, EnergyPro, Euphoria, Euro-Pulse, Foot Ridge, Geneva, Kruhová terapia, Kauai, LumbarSsage, Makena, Marino, Martinique, Monarch, Mystique, Niagara, OrbiSsage, Palatino, 
ProLift, Čistý komfort, Čistý výkon, Čistý štýl, Q Chamber, ReliaFlo, Salina, Sole Soothers, SpaGlo, Tahitian, UltraMassage, UltraMasseuse, Vacanza, Vanto and VersaSsage sú obchodnou značkou Watkins Manufacturing 
Corporation. Delta je obchodnou známkou Masco Corporation z Indiany. Moores and Bristan sú registrované obchodné známky.  Hansgrohe a Hüppe sú registrované obchodné známky. Moores a Bristan sú registrované 
obchodné známky., the BEST BUY Seal je registrovanou obchodnou známkou Consumers Digest Communications, LLC, používané na základe licencie. iPod and iPhone sú registrované obchodné známky Apple, 
Bluetooth slovná ochranná známka a logo sú registrované obchodné známky vlastnené Bluetooth SIG, Inc. a používané na základe licencie, FROG je registrovaná ochranná známka King Technology, Inc. Modely, funkcie a 
elektrické požiadavky sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. U.S. Patents; #5,819,332; 5,924,850; 6,195,811; 6,381,766; 6,859,952; 7,160,446; 7,219,690; 7,490,370; 7,671,994; 7,698,754; 6,381,766B1; D543282; D600816; 
D616104; D616105; D616999; D641486; D641889; D643539; D649256; D657881 and other patents pending.
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