
                                                    Vířivka je základem

zdravého životního stylu



Vítá vás první den vašeho 
nového života
Jsou chvíle, kdy chcete nahradit každodenní stereotyp 

něčím, co pomůže změnit váš život. Při snaze zlepšit se a 

dosáhnout životní pohodu hledáte způsoby, jak vyčistit a 

uklidnit svojí mysl, a jak udělat vaše tělo zdravější a silnější. 

Hledáte cestu, jak být spokojeni sami se sebou i se svým 

okolím. Je to hledání zkušeností, které vám umožní říci: 

"Ano, to změnilo můj život." 

My navrhujeme a vyrábíme vířivky Caldera® právě pro 

tyto zkušenosti, které vám změní život. Pro ty, kteří si 

myslí, že vířivky jsou pouze zbytečný luxus, to může být 

překvapivé. Nyní je naším cílem zlepšit váš život, pomoci 

vám cítit se lépe fyzicky, duševně a snad i duchovně. 

Vířivky Caldera jsou místem odpočinku, které vám 

pomůže cítit se uvolněně, flexibilně a soustředěně. Zmírní 

tlak na klouby, zmizí zde pocit bolesti a opravdu si tady 

odpočinete. Umožní vám nastavit si vlastní masáž pro 

zotavení unavených svalů. 

Bude nám potěšením, když využijete vířivku Caldera jako 

prostředek na cestě za osobní pohodou a zjistíte, jak teplá 

voda a masáž může změnit váš život za pouhých 20 minut 

denně. Investujte jenom trochu svého času a získejte 

skvělé výsledky na cestě za dobrým osobním pocitem.

2



Obsah

Komplexní přístup 4
Přínosy hydroterapie 6
Proč právě Caldera 8
Naprosté pohodlí 10

• HTCT™ - Kruhová terapie 12
Jedinečný styl 14

• Osvětlení 16
Dokonalá funkce 18

• Péče o vodu 20
• Nízké provozní náklady 22

MODELY VÍŘIVEK
Najděte tu pravou 24

• Řada Utopia™ 26
• Řada Paradise™ 36
• Řada Vacanza™ 42

Barvy skořepiny a obložení 48
Příslušenství 50
Hudební systém 52
Jedinečné inovace 54
Důvěra v tradici 58

3



Vířivky Caldera®: Nezbytná součást 
komplexní změny životního stylu

Wellness není konečným cílem, 
ale cestou, kterou je dobře si 
užít. Žádný krok na této cestě 
není řešením sám o sobě. Naopak, 
ta cesta se klikatí a stále pokračuje 
s přibývajícími zkušenostmi, které 
vylepšují vaše zdraví. Jsme přesvědčeni, 
že pravidelné používání vířivky je základem 
komplexního přístupu ke změně životního 
stylu.
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Pohyb
O d b o r n í c i  s e  s h o d u j í ,  ž e 
pravidelné posilovací cvičení 
může pomoci kontrolovat 
váhu, zlepšit náladu a zvýšit 
energii. Doporučují, aby vaším 
základním cílem bylo alespoň 
30 minut fyzické aktivity každý 
den, a to i v případě, že se jedná jen 
o tři 10-minutové procházky. Udělejte 
si ze cvičení příjemnou součást vašeho 
každodenního života.

Lázeň a masáž
Asi 20 minut denně ve vířivce může dostatečně ulevit 
vašim svalům, zmírnit tlak na klouby a 
zlepšit krevní oběh. Ponoření do 
teplé vody také poskytuje 
nervovému systému 
p o d o b n é  ú č i n k y 
j a ko  m e d i t a ce .  Po 
každodenním pobytu 
ve vířivce se budete cítit 
jako znovuzrození.

Smysl života 
Mít smysl života vám pomůže být 
zdravý, zlepší vaše vztahy s 
okolím a pomůže vám prožít 
delší život. Mít cíl snižuje 
riziko úmrtí více než jakékoliv 
jiné faktory, a je známo, že 
přispívá k dlouhověkosti. 

Vztahy 
Vztahy s rodinou a přáteli jsou 

základem dlouhodobé pohody 
a ovlivňují zdraví stejně 
zásadně, jako strava nebo 
cvičení. Studie ukazují, že lidé 

s dobrými sociálními kontakty 
jsou šťastnější, zdravější a žijí 

déle.

Čas na 
odpočinek a 
obnovu sil
Stres je faktorem, který přispívá 
k řadě zdravotních obtíží. Najít si 
čas na odpočinek pomůže snížit 
účinky stresu. Lékařští experti se 
shodují, že to může dokonce vést 
k účinkům, jako je snížení vysokého 
krevního tlaku a menší pravděpodobnost depresí.

Poznej sebe 
sama 
Bez ohledu na formu sebepoznání 
nebo duševního cvičení, kterou 
p o u ž í vá t e  k  o d p o č i n k u  j e 

pravděpodobné, že vám pomůže 
snížit stres,  zlepšit smyslové 

f u n kce  a  p o m ů ž e  u d r ž e t  p o c i t 
ovládání a sebekontroly.

Výživa
Správná výživa snižuje riziko vzniku 

některých zdravotních obtíží, 
zvyšuje vaši energii, oddaluje 
účinky stárnutí a posiluje imunitní 
systém. Investujte čas do zjištění, 

co vaše tělo potřebuje, a udělejte ze 
zdravého stravování skvělé a lahodné 

vaření. Využijte všechny možnosti!
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Existují značné výhody spojené s ponořením těla do teplé vody a my jsme často o mnoha z nich slyšeli od ostatních 
uživatelů vířivek. Každodenní 20-ti minutový zážitek může změnit váš život, protože máte čas přemýšlet, odpočívat, 
uklidnit své myšlenky a načerpat novou energii. Je to resetovací tlačítko, které můžete použít každý den, a které vám 
umožní změnit vaší mysl, tělo i duši.

Jako vířivkoví nadšenci věříme, že vířivky Caldera® vám poskytnou právě tyto účinky, které jsou stejně důležité pro pocit 
pohody jako neuvěřitelné fyzické výhody, že vířivka poskytuje.

Změňte  
 svojí mysl, tělo i duši
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Proč 20 minut 
tolik znamená

Nedostatek spánku může mít 

hluboký vliv na vaše zdraví, aktuálně 

velké množství lidí trpí poruchami 

spánku v průběhu roku. Vířivka 

vám pomůže uvolnit se a připravit 

vaše tělo na spánek. Ale to není 

všechno.

Spánku obvykle předchází pokles 

tělesné teploty. Když jste ve vířivce, 

dojde ke zvýšení vaší tělesné 

teploty. Poté, co opustíte vířivku, 

tělesná teplota, kterou jste získali se 

začne normalizovat a klesat. Tento 

dramatický pokles tělesné teploty 

signalizuje vašemu mozku, že je čas 

jít spát. 

Tento mechanismus můžete ještě 

zlepšit udržováním chladu ve vaší 

ložnici. Řada odborníků na spánek 

doporučuje udržovat teplotu ve 

vaší ložnici mezi 16°C a 19°C, a také 

zamezit zbytečnému hluku a dalším 

rušivým vlivům. 

Lepší 
spánek 
Hluboký 
spánek

Regenerační účinky teplé vody jsou využívány po staletí. S naším zaměřením 

na neustálé zlepšování vířivek díky pečlivému návrhu a konstrukci, mohou nyní 

vířivky Caldera nabídnout ještě více než kdykoliv předtím.

Podpora léčby a regenerace svalů
Teplá voda ve vířivce podporuje léčbu zvýšenou cirkulací krve, která dodává živiny 

pomáhající regeneraci buněk a tkání. Podle knihy Comprehensive Aquatic Therapy 

od předních odborníků v oboru Dr. Bruce Beckera a Dr. Andrewa Coleho, lázeň v teplé 

vodě je “jedinečné léčebné prostředí”, které může vést k dočasné úlevě od bolesti 

svalů i bolesti obecně. 

Snížení projevů stresu
Negativní účinky stresu jsou dobře zdokumentovány. Čas strávený ve vířivce 

umožňuje vyčistit si mysl, hluboce relaxovat a začít každý den s pozitivním výhledem. 

Zmírnění bolesti kloubů
Čas strávený ve vířivce vytváří vhodné prostředí pro zmírnění bolesti kloubů a uvolňuje 

ztuhlost. Zatímco vztlak vody snižuje namáhání kloubů a svalů, masáž teplou vodou 

zvyšuje krevní oběh, uvolňuje svaly, vazy a šlachy, a stimuluje uvolňování endorfinů, 

které jsou pro tělo přirozeným lékem proti bolesti. 

Zlepšení krevního oběhu
Ve vířivce stoupá tělesná teplota a rozšířené cévy podporují krevní oběh, který přináší 

více živin a kyslíku. Póry se otvírají a uvolňují pot, který funguje jako mechanismus 

pro čištění buněk. 

Vytváření a udržování vztahů
Čas strávený ve vířivce podporuje upřímnou komunikaci mezi vámi a přáteli nebo 

členy rodiny bez zbytečného ostychu. 

Krátký spánek, 20-30 minut, během dne může pomoci 
zlepšit učení, paměť a kreativní myšlení. Výzkumníci 
z Harvardu říkají, že krátký spánek vám může pomoci 
účinněji řešit problémy a může vám pomoci oddělit důležité 
informace od méně důležitých informací. Ale víc než 20-

30 minut může naopak vyvolat pocit únavy. Podřimování 
není alternativa špatného nočního spánku. Dobrý noční 

spánek ve spojení s občasným zdřímnutím přináší nejlepší 
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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Vytváříme vířivky se 
zaměřením na pohodlí, 
styl a výkon
Naše spolehlivé, vysoce výkonné vířivky jsou navrženy pro pohodlí, efektivní využití 
energie a jednoduchou údržbu, takže se můžete soustředit na jejich časté používání. Každá 
vlastnost-od účinnosti topení, přes záři LED osvětlení, až k univerzálnímu nastavení trysek 
je vytvořena s tímto záměrem. 

Hlavním důvodem, proč právě Caldera® je v propracovaných detailech. Věříme, 
že pokud jednou vyzkoušíte Naprosté pohodlí™, jedinečný styl  a dokonalou 
funkci našich vířivek, stanou se součástí vašeho každodenního 
odpočinkového rituálu.

Naprosté pohodlí 
Pohodlí je základní vlastností našich vířivek. Hluboká, pohodlná sedadla a 
opěrka nohou Foot Ridge™ zaručují, že si můžete v klidu užívat masáž i velmi 
silným proudem vody. Perfektně umístěné trysky zbaví vaše tělo únavy 
a napětí. Technologie pro potlačení hluku ještě umocňuje komfort relaxace. 

Jedinečný styl
Utváříme každý detail vířivky tak, aby probouzel pocity. Od bohatých barev a 
současných stylů obložení po přirozené křivky jejich tvarovaných sedadel, každý 
prvek je určen pro uklidnění a potěšení.

Dokonalá funkce 
Pokud si chcete vaší vířivku maximálně užít, je nutné, aby pracovala dlouhodobě spolehlivě.  
Každá vířivka Caldera je navržena a vyrobena s důrazem na nejvyšší kvalitu a spolehlivost. Naším 
cílem je poskytnout vám záruku dlouholetého bezproblémového využití vaší vířivky. 

P R O Č  P R Á V Ě  C A L D E R A
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P R O Č  P R Á V Ě  C A L D E R A
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Pro vaše  
pohodlí

Navrhnout vířivku která má Naprosté pohodlí™ znamená 
více, než jen pohodlné poležení. Jde o to pomoci vám 
zcela se uvolnit a poskytnout vám místo, kde můžete 
zapomenout na stres a začít fungovat znovu od nuly. Stres 
může negativně ovlivnit váš imunitní systém, vaše sociální 
vztahy a vaše zdraví obecně. Schopnost plně vypustit, 
úplně vypnout, je pro vaší celkovou pohodu opravdu 
životně důležitá. Takže ano, bereme vaše pohodlí velmi 
vážně. 

Základem je pohodlně sedět
Naši návrháři vytvořili ergonomicky tvarované sedačky, ve 
kterých můžete pohodlně sedět a mít při tom uvolněnou 
páteř. V kombinaci se vztlakem vody námi promyšleně 
navržená sedadla zmírňují tlak na ty části těla, které jsou 
zatíženy po celý den. 
Naše sedačky jsou rovněž navrženy tak, aby vás držely 
pomocí vztlaku vody pevně na místě. Koneckonců, je těžké 
se uvolnit, když bojujete s proudem vody, aby jste zůstali 
na místě. Navíc je zde Foot Ridge™, jedinečná opěrka nohou 
ve vířivkách Caldera®, která pomáhá udržet tělo v sedadle 
i v době, kdy masážní trysky pracují na plný výkon.

Nastavte si vlastní masáž
Snadno si nasměrujte a regulujte průtok vody do 
vybraných míst pomocí přepínacích ventilů, umístěných 
na okraji vířivek řady Utopia™ a Paradise™. Nastavte si sílu a 
průtok u jednotlivých trysek dle svých preferencí pouhým 
otočením vzduchových ventilů, nebo vnějšího prstence 
okolo jednotlivých trysek.

Trysky
Věřte svým pocitům Při 
nákupu vířivky vás může 
snadno ošálit model, 
který je plný desítek 
lesklých, chromových 
trysek. Ale co každá z 
nich přináší? Je průtok 
vody každou z nich 
přínosem pro konkrétní 
část vašeho těla? Jsou 
čerpadla dostatečně silná na to, aby poskytla hlubokou 
masáž v případě potřeby a dostatečně nastavitelná 
pro jemný relaxační dotyk, pokud ho právě chcete? 

Vířivky Caldera jsou pečlivě a záměrně navrženy s 
různými typy trysek, strategicky umístěnými tak, aby 
vám poskytly ten správný typ masáže právě tam, kde 
ho potřebujete, ať už jsou to bolavá záda, nebo chodidla 
nohou.
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P R O Č  P R Á V Ě  C A L D E R A

Vaše vířivka Caldera® nabízí elegantní, moderní vzhled, který obohatí váš obytný prostor a jako doplněk 
splyne se svým okolím. Zároveň ale oživí místo, které používáte pro každodenní odpočinek. Spolu s 
vylepšeními, které doplňují pohodlí a výkon vaší vířivky, snažili se naši konstruktéři vytvořit příjemný 
prostor, který vás přímo vybízí vstoupit a relaxovat. S řadou provedení a barevných možností, s 
množstvím doplňků, s osvětlením a hudebním systémem, vytvořili jsme pro vás vířivku, která je jedinečná 
jako jste vy. Výsledkem je krásná vířivka, která promění váš životní prostor tak, jako vy měníte svůj život. 

Lepší díky designu

Jaké další vlastnosti pro pohodlí, výkon 
a styl nabízí naše nové modely vířivek 
řady Utopia™ naleznete na stranách 26-35.
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S vířivkou Caldera investujete do svého zdravého životního 
stylu—je to váš soukromý prostor, kde můžete omládnout 
a obnovit fyzické i duševní síly. Společně s pohodlným 
vnitřním prostorem jsme se zaměřili také na to, by naše 
vířivky byly krásné a skvěle doplňovaly prostor, kde 
jsou umístěné. Vzhledem k širokému výběru materiálů a 
barevného provedení, možností osvětlení a doplňků pro 
zábavu je snadné vybrat si vířivku, která změní váš domov 
stejně, jako změní váš život.

Venkovní provedení
Abyste získali z vířivky co největší užitek, budete jí chtít 
používat co nejčastěji. Proto je důležité vybrat si vířivku 
tak, aby k vám zapadla a byla vyrobena z trvanlivých 
materiálů. Venkovní provedení vířivek Caldera, ať už se 
jedná o strukturované obložení Avante™ řady Utopia, nebo 
o imitaci dřeva EcoTech™ u řady Paradise nebo Vacanza je 
možné vždy začlenit do okolního prostoru a dát tak místu 
pro odpočinek jedinečný ráz.

Vnitřní detaily
Není to jenom venkovní vzhled, díky kterému jsou vířivky 
Caldera tak krásné. Jejich promyšlené konstrukční 
detaily jdou mnohem dále ladnými křivkami akrylátové 
skořepiny a velkorysého vnitřního prostoru. Každému 
detailu jednotlivých částí vířivky je věnována maximální 
pozornost. Od umístění osvětlení nebo reproduktorů, až 
po jednotlivé trysky, přepínače, polštářky a nebo prostor 
pro nohy.

Jedinečné osvětlení
Nic neovlivňuje náladu tak výrazně, jako správné osvětlení. 
Každá řada vířivek Caldera má svůj vlastní systém 
osvětlení, který je konstruován tak, aby zvýraznil jejich 
krásu a eleganci.

Uklidňující hudba
Kdykoliv odpočíváte na terase, nebo relaxujete ve vířivce, 
hudba vám při tom 
může výrazně pomoci. 
Volitelné hudební a 
zábavné systémy vám 
umožní užít si hudbu 
díky integrovaným 
v o d o t ě s n ý m 
reproduktorům.
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P R O Č  P R Á V Ě  C A L D E R A

Jsme přesvědčeni, že design založený na výkonu zahrnuje jak materiály použité k výrobě našich vířivek, tak i efektivitu, výkon 

a životnost součástí, ze kterých se skládají. 

Volíme a navrhujeme materiály pro naše vířivky na základě jejich schopnosti obstát v každodenním používání. Ať už je to povrch 

zpevněného akrylového interiéru, provedení obložení nebo izolace, vybíráme vždy z nejlepších materiálů, které zajišťují špičkový 

výkon po celou dobu životnosti vaší vířivky.

Pro vaše pohodlí
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Relaxujte v kříšťálově čisté vodě
Všechny systémy pro péči o vodu vyžadují určitou pozornost a péči, ale některé 

jsou mnohem jednodušší než jiné. Ve vířivkách Caldera®, budete mít vždy čistou, 

nezávadnou vodu bez častého zacházení s chemikáliemi.  

Nízké provozní náklady
Přistoupili jsme k energeticky úsporné konstrukci jako způsobu, jak ušetřit energii a 

ušetřit peníze na provozní náklady. Od naší inovativní izolace vířivky FiberCor® přes 

náš vysoce účinný systém EnergyPro™ až po vlastní izolační kryty vířivek na míru, 

vířivky Caldera splňují nejpřísnější stanovené normy energetické účinnosti. A to vám 

šetří peníze.

Snadné ovládání
Všechny funkce vířivky máte nadosah díky 

jednoduchému intuitivnímu ovládacímu panelu Advent™. 

Doplňkové ovládání u řady Utopia umožňuje ovládat 

vířivku také ze vzdálenějších sedadel uvnitř vířivky. 

Více výkonu, když je to potřeba 
Někdy chcete cítit jenom mírný proud vody. Ale když budete potřebovat intenzívní 

masáž, čerpadlo vířivky Caldera je připraveno poskytnout maximální výkon. Dbáme 

na to, aby pro vás bylo snadné přizpůsobit svou masáž tak, jak opravdu potřebujete.  

Inovativní, vysoce kvalitní komponenty
Topení, čerpadla a další komponenty jsou navrženy tak, aby byly účinnější, robustnější 

a odolnější.

Advent dotykový panel
(vířivky řady Utopia™)

Advent ovládací panel
(vířivky řady Paradise™)

Doplňkové ovládání
(vířivky řady Utopia)

37.5
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P R O Č  P R Á V Ě  C A L D E R A

Když pracujete v tělocvičně s osobním trenérem, on 

nebo ona vám vytvoří plán, podle kterého provádíte 

postupně různá cvičení, aby jste dosáhli vyváženého 

zatížení celého těla a jeho hlavních svalových skupin. 

U vířivek Caldera® jsme použili stejný přístup k 

masáži. Nastavení trysek ve vířivkách Caldera je 

provedeno tak, aby poskytly celému tělu  cílenou a 

zároveň komplexní masáž. 

Navrženo pro celkovou obnovu těla 
Každé sedadlo nebo pozice ve vířivce Caldera 

poskytuje hloubkovou masáž pro jiné skupiny 

svalů. Jak se přesouváte z místa na místo, trysky se 

zaměřují na jednotlivé skupiny svalů, jednu po druhé, 

včetně krku a ramen, velkých svalů zad, dolní části 

zad, zadní strany stehen, lýtek a chodidel. 

Využijte všechny pro obnovu celého těla nebo se 

prostě soustřeďte na oblasti, které vyžadují největší 

pozornost. Vířivky Caldera si přizpůsobíte tak, jak 

uznáte za vhodné.

HTCT™-

Kruhová 
terapie

Lehátko 
UltraMassage™

Sedadlo nebo 
lehátko (podle modelu) 
pro masáž krku, ramen a 
střední části zad.

Masáž šíje 
Atlas Neck™

Tvarovaný polštářek drží 
hlavu, zatímco 
specializované trysky na 
úrovni hladiny vody se 
zaměřují na krk a 
ramena.
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Sedadlo 
EcstaSeat™

Množství trysek poskytuje 
masáž velkým svalům 
okolo páteře. Některé 
modely mají trysky na 
zápěstí a lýtka.

Sedadlo 
LumbarSsage™

Bolest v kříži? Unikátní 
sestava trysek pomáhá 
uvolnit bolest a napětí ve 
spodní část zad.

Trysky na 
lýtka
Ve vířivkách řady Utopia™ 
masírují svaly lýtek.

Trysky Sole 
Soothers™

Trysky, které stimulují a 
oživují svaly na chodidlech, 
které nesou vaší plnou 
váhu po celý den.

Tryska 
Euphoria™

Tato tryska poskytuje 
hlubokou, silnou a 
pronikavou masáž 
stehen, kolen, lýtek a 
chodidel (dvě ve většině 
modelů Utopia).

Kyčelní trysky
Tato trysky ve vířivkách 
Niagara™, Geneva™, 
Cantabria™, a Florence™ 
nasírují často přehlížené 
kyčelní klouby a zlepšují 
jejich pohyblivost..

17



P R O Č  P R Á V Ě  C A L D E R A
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Získejte klid a pohodu tím správným 

osvětlením
Uvolňující odpočinek zahrnuje vytvoření správného rozpoložení, kdy se snažíte dosáhnout stavu hluboké relaxace nebo hodnotíte svůj 

život. Barvy a osvětlení jsou skvělým prostředkem pro vytvoření ideálního prostředí, zejména v noci. Nastavte si intenzitu a změny 

barev pro vytvoření ideální večerní nálady.

Indigo Aqua Emerald Gold Magenta Ruby

Řada náladu ovlivňujících barev vám umožní dodat noci vlastní 
atmosféru

Systém více-zónového osvětlení SpaGlo™ 

v našich modelech řady Utopia zahrnuje 

šest barev, které zdůrazňují jednotlivé 

části vířivky. Osvětlení všech zón je 

nastavitelné. Osvětlení jsme rozšířili o další 

vylepšení, které zvýrazní vybrané oblasti 

vířivky, včetně např. trysky Euphoria™ v 

prostorném místě pro nohy ve všech 

vířivkách. Navíc jsou kromě osvětlení 

interiéru modely řady Utopia vybaveny také 

venkovním osvětlením v rozích a po obvodu 

vířivky, které zdůrazňuje její bezprostřední 

okolí.

LED systém bodového osvětlení

Řady Paradise™ a Vacanza™ 
Bodové LED osvětlení vířivek Caldera® 

vyvolává reflexní paprsky v prostoru pro 

nohy a vnitřku vířivky, stejně jako při hladině 

vody Vyberte si jednu ze šesti barev, nebo 

si užijte plynulé přechody z jedné barvy do 

druhé. 

SpaGlo více-zónové LED osvětlení pro dokonalý pocit

Řada Utopia™

Víte, že žlutá je barva optimistické nálady? Více informací o tom, jak barvy ovlivňují naší náladu se dočtete 
na našem blogu.

C A L D E R A 
W E L L N E S S
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Relaxujte ve vaší vířivce se systémem ošetření vody, který udržuje vodu neustále čistou a 

dezinfikovanou. S vířivkami Caldera® je to tak snadné.

Ve vířivkách Caldera je snadné mít 
čistou a kvalitní vodu

20



Základem je ve vířivkách Caldera FROG™ systém pro ošetření vody*, který pracuje na 

bázi brómu a je optimalizován pro ošetření teplé vody. Tento systém je integrován do 

oběhového systému vířivky, kde pracuje nepřetržitě. 

Jak to funguje?
Jednodušší, než odměřovat přípravky, je vyměnit patronu, která 

vydrží týdny nebo měsíce. Patrona má volič, který můžete nastavit 

v závislosti na tom, jak často budete vířivku používat. Brom je 

šetrnější ke kůži a FROG systém vyžaduje méně chemikálií, takže 

je snadné používat vířivku tak často, jak jen budete chtít.

* Tento systém je schválen pro použití v těchto zemích: Rakousko, Kanada, Dánsko, Francie, 
Německo, Irsko, Itálie, Norsko, Portugalsko, Švédsko, Velká Británie, USA.

Integrovaný FROG systém 
péče o vodu

Náš Monarch™ CD Ozone System dezinfikuje vodu smícháním koncentrovaného ozónu s 

vodou. Monarch CD Ozone System je v základní výbavě vířivek řady Utopia™ a Paradise™ 

a jako doplněk ve vířivkách řady Vacanza™.

Začněte s čistou vodou
 Péče o kvalitu vody bude mnohem snazší a budete potřebovat méně přípravků pokud 

použijete při napouštění vířivky následující pomůcky.

Filtr Clean Screen™

Použijte při napouštění filtr pro odstranění 

mechanického nebo organického znečištění, 

železa, mědi nebo jiných kovů. 

Přípravek Vanishing Act™

Tento přípravek pro změkčení vody zamezí 

usazování vodního kamene ve vířivce a voda bude 

pro pokožku příjemnější. Navíc je to skvělé řešení 

pro ochranu vířivky v oblasti s tvrdou vodou.

Špičková péče o vodu
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Provozní náklady,  

které vás opravdu potěší 
(díky našim inovacím)
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Proč dáváme tolik úsilí a umu do výroby tak vysoce energeticky úsporné vířivky? 

Protože je to správná věc. Je to lepší pro naši planetu, a je to lepší pro váš rozpočet. 

Když mluvíme o vířivce, "energetická úspora" znamená nižší provozní náklady. 

Ve skutečnosti, úspora na ceně vířivky, která není energeticky úsporná, by vás 

stála mnohem víc na jejích provozních nákladech. 

To je důvod, proč jsou díky našemu návrhu a využití kvalitních materiálů vířivky Caldera® 

jedny z nejvíce energeticky úsporných vířivek na trhu. Při výběru vířivky Caldera tak 

získáte kromě skvělé relaxace také nezanedbatelné každodenní úspory nákladů.

Technologie EnergyPro
Moderní systém EnergyPro™ ve vířivkách řady Utopia™ a Paradise™ udržuje vodu 

teplou a vždy připravenou k použití při dodržení nejpřísnějších podmínek energetické 

účinnosti stanovené Kalifornským energetickým úřadem. Cirkulační čerpadlo systému 

EnergyPro pracuje nepřetržitě s velmi nízkým příkonem při filtraci vody. Topení je méně 

využíváno, protože 80 procent energie používané k chodu čerpadla se přenáší zpět 

do vody ve formě tepla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitní kryty na míru
Kryty vířivek Caldera jsou vyráběny přesně na míru v našem závodě. Tak je zajištěna 

dokonalá těsnost mezi vrchní hranou vířivky a krytem. Pro zajištění optimální energetické 

úspory. Obal krytu je vyrobený z "marine grade" vinylu a jeho zapínání má dětské 

bezpečnostní zámky. Všechny naše kryty jsou testovány a odpovídají bezpečnostním 

normám.

Novinka v tepelné izolaci vířivek
Vířivky Caldera jsou izolovány vlastní FiberCor® 

izolací, která má čtyřikrát větší hustotu než PU-

pěny bežně používané u většiny ostatních značek vířivek. Tato, pro vířivky průlomová, 

izolace je zcela recyklovatelná, není vyrobena na ropné bázi a je bez škodlivých emisí. 

Použití izolace FiberCor poskytuje vynikající izolaci, zlepšuje výkon vířivky, snižuje 

náklady na energii a je šetrné k životnímu prostředí.

Šetrnější k životnímu prostředí
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Najděte tu pravou
Každý má svou vlastní představu o tom, jak má jeho 
ideální vířivka vypadat. Takže víme, že výběr "perfektní" 
vířivky Caldera® je stejně individuální, jak vy sami. Ať 
už jsou vaše potřeby a preference jakékoliv, rádi vám 
pomůžeme objevit svět vířivek Caldera a vybrat pro 
vás tu nejlepší.

M O D E L Y  V Í Ř I V E K
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Provoz a údržba vířivky Caldera jsou velmi snadné - a s našimi prodejními specialisty je nákup a vlastnictví vířivky ještě snadnější. 

Zkušený, starostlivý a vstřícný, místní prodejce vám bude naslouchat a odpoví na každou otázku. Domluvte si vyzkoušení vířivky a 

tak si snadno vyberete tu, která je pro vaše potřeby opravdu ideální.

Nabízíme to nejlepší
Každá řada vířivek Caldera nabízí modely s určitou úrovní vybavení a vlastností. Ale všechny jsou navrženy tak, aby poskytovaly 

legendární Naprosté pohodlí, ™, dokonalou funkci a jedinečný styl a zajistily vám kvalitní každodenní relaxaci.

Unikátní vlastnosti:
Skořepina vyrobená ručně z akrylátu s nádherným povrchem a zesílením systémem DuraBond™

Vysoce kvalitní a designový vzhled obložení Avante™ vířivek řady Utopia™ určený do každého podnebí

Trvanlivé a bezúdržbové obložení vířivky z materiálu EcoTech™ u vířivek řady Paradise™ a Vacanza™ s přirozeným vzhledem dřeva

Tichý a úsporný systém EnergyPro™ pro minimalizaci provozních nákladů

Špičková izolace vířivky z ekologického přívětivého materiálu FiberCor®

Integrovaný systém údržby vody FROG™ nebo Monarch

Systém péče o vodu Monarch™ (v základním vybavení modelů řady Utopia a Paradise)

Řada Utopia
Pro nejlepší zážitek z relaxace, představuje Caldera řadu Utopia, která poskytuje exkluzivní kombinaci vysoce účinné relaxace a 

jedinečného, moderního designu. Modely řady Utopia nabízejí špičku komfortu, designu a výkonu vířivek. Snadné použití, nízké provozní 

náklady a mimořádně relaxační vlastnosti dělají z vířivek řady Utopia preferovanou volbou pro náročné zákazníky. 

Řada Paradise
Vysoce kvalitní modely řady Paradise nabízejí řadu kombinací prémiových možností a funkcí pro kompletní odpočinkovou relaxaci. 

Řada Vacanza
Modely řady Vacanza poskytují vysokou kvalitu Caldera v kombinaci s celou řadu funkcí a vlastností pro každodenní základní relaxaci. 

ŘADA UTOPIA

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™                       213 x 213 x 91 cm 6

Florence™                 213 x 213 x 91 cm 

Provence™                 198 x 213 x 89 cm 

Jak si vybrat ideální model vířivky?

ŘADA PARADISE

Makena™                 226 x 226 x 91 cm 6

Salina™           226 x 226 x 91 cm 7

Martinique™           226 x 193 x 87 cm 5

Kauai™           213 x 165 x 75 cm 3

ŘADA VACANZA

Palatino™           226 x 226 x 98 cm 6 

Marino™        213 x 213 x 91 cm 6

Vanto™        213 x 213 x 91 cm 7

Capitolo™        208 x 208 x 84 cm 5

Celio™        213 x 165 x 76 cm 3

Aventine™        162 x 162 x 74 cm 2
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Ř A D A  U T O P I A

ŘADA UTOPIA

1. Horní hrana vířivky má 
ostré linie s velkými 
plochami a větším 
prostorem pro uložení 
nápojů.

2. Funkční světelné logo slouží k 
signalizaci stavu vířivky, 
jestli je vířivka připravena 
pro relaxaci, nebo zda 
potřebuje údržbu.

3. Nová mřížka svou 
konstrukcí zcela zakrývá 
prostor s filtrem a snižuje 
hluk.

4. Nová ABS základní deska 
krásně rámuje dno vířivky a 
minimalizuje kontakt 
se zemí, čímž přispívá k 
ochraně konstrukce 
a zlepšení energetické 
účinnosti.

5. Proužek obložení z nerezové 
oceli na černém 
pozadí zdůrazňuje vzhled 
vířivky.

6. Trvanlivé a inovativní Avante™ 
obložení je lehká, ale 
extrémně odolná “floating 
façade”, dostupná ve třech 
barvách inspirovaných 
přírodním kamenem.

7. Venkovní osvětlení 
integrované do obložení 
vířivky rozjasní všechny 
čtyři rohy a její okolí. 
Osvětlení lze nastavit 
tak, aby se automaticky 
rozsvítilo ve stejnou dobu 
každý večer.

1

2

3

4

5

6

7
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CANTABRIA™ NIAGARA™GENEVA™ TAHITIAN ™ FLORENCE™ PROVENCE™ 

8 relaxačních míst
274 x 231 x 97 cm
74 trysek

7 relaxačních míst
226 x 226 x 97 cm
52 trysek

6 relaxačních míst
226 x 226 x 97 cm
55 trysek

6 relaxačních míst
213 x 213 x 91 cm
48 trysek

6 relaxačních míst

213 x 213 x 91 cm

46 trysek

4 relaxační místa

198 x 213 x 89 cm

43 trysek

Nové, moderní design vířivek řady Utopia™ má jedinečné provedení, které nemá srovnání s jinými vířivkami, které jsou dnes na trhu. 

Velmi trvanlivé obložení Avante si zachovává svůj neopakovatelný vzhled dlouhodobě a v každém podnebí. Jeho vlasnosti trvají 

navzdory pálícímu slunci i mrazivým zimám. Vypadá stále jako nové.

Většina vířivek řady Utopia je vybavena dvěma tryskami 
Euphoria™ v prostotu pro nohy. Ty mohou pracovat zvlášť 
i společně a poskytnou vašim nohám a chodidlům silnou 
a uvolňující masáž. Je to zážitek, který vám pomůže 
úplně vypnout a dobít energii.

Nadstandardní pohodlí
Pro dobrý pocit je nezbytné pohodlí. Pohodlí je to, co vám umožní začít uvolňovat 

napětí a stres, a to jak tělesný, tak i psychický. Každá z našich šesti vířivek řady 

Utopia  má až osm míst systému Kruhové terapie (Hot Tub Circuit Therapy™), 

díky kterému můžete zaměřit masáž na ty konkrétní partie vašeho těla, které 

to nejvíce potřebují. 

V pohodlných a hlubokých sedadlech relaxačních míst se můžete soustředit 

pouze na požitek z masáže speciálními tryskami na vašich zádech, bocích, 

stehnech, lýtkách a chodidlech. Těmito speciálními tryskymi jsou UltraMasseuse™ 

systém, rotační trysky OrbiSsage™, trysky na kyčle, a trysky Atlas™ Neck 

systému.

Jedinečné 
Vířivky řady Utopia zaujmou svým výkonem  Zároveň se velmi snadno používají 

a udržují. Systém trvalé cirkulace vody se systémem FROG™ a dezinfekcí 

Monarch™ CD Ozone System, který je u řady Utopia v základní výbavě, poskytuje 

velmi efektivní způsob ošetření vody ve vířivce. Filtr o ploše 10 m2 má dlouhou 

životnost a nemusí se často čistit. Tepelně izolovaná plastová vana chrání dno 

konstrukce vířivky a její součástky od vlhkosti, a zároveň zabraňuje tepelným 

ztrátám při kontaktu se zemí. Konečně pak intuitivní dotykový ovládací LCD 

panel Advent™, díky kterému je veškeré ovládání vířivky a její nastavení velmi 

snadné.Rozšířené vícezónové osvětlení SpaGlo™ uvnitř vířivky 
má několikabarevné bodové LED u hladiny vody i uvnitř 
prostoru pro nohy. Kromě osvětlení interiéru jsou vířivky 
vybaveny také venkovním osvětlením v rozích, které se může 
automaticky zapínat.

Všechno, co potřebujete 
pro relaxaci
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Ř A D A  U T O P I A

CANTABRIA™

Zobrazeno v provedení Arctic White / Slate

Prostorná Cantabria™, 

naše "vlajková loď" a 

nová generace 

hydroterapie. Vejde 

se do ní pohodlně 

osm osob a má 

lehátko UltraMassage™ 

s programovatelným 

systémem 

UltraMasseuse™. V 

tomto lehátku se budete 

cítit přímo královsky a rozhodně 

při odpočinku oceníte jeho šest 

relaxačních programů a jejich tři 

různé rychlosti.

Počet relaxačních míst 8

Rozměry 274 x 231 x 97 cm

Hydromasážní trysky
74 celkem

1  tryska Euphoria™ 
2 trysky OrbiSsage™

7 trysek VersaSsage™ 
4 trysky AdaptaSsage™

4 trysky Euro-Pulse™ 
56 trysek Euro

Masáž šíje Atlas™ Neck Masážní systém

UltraMasseuse™ systém 6 programů; 3 rychlosti

FROG™ systém ošetření 
vody

Integrovaný; bez patrony

Detailní specifikace na stranách 34-35.

Skutečně velmi  pozoruhodná vířivka.  Trysky jsou 
opravdu výborně umístěny pro masáž celého těla. 
Požitek jako v nebi. 
—  říká majitelka vířivky Cantabria

HTCT™ - Kruhová terapie
Trysky na lýtka
Masáž šíje Atlas Neck™

Sedadlo EcstaSeat™

1 tryska Euphoria™

Sedadlo LumbarSsage™

Lehátko UltraMassage™

Trysky Sole Soothers™
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Počet relaxačních míst 8

Rozměry 274 x 231 x 97 cm

Hydromasážní trysky
74 celkem

1  tryska Euphoria™ 
2 trysky OrbiSsage™

7 trysek VersaSsage™ 
4 trysky AdaptaSsage™

4 trysky Euro-Pulse™ 
56 trysek Euro

Masáž šíje Atlas™ Neck Masážní systém

UltraMasseuse™ systém 6 programů; 3 rychlosti

FROG™ systém ošetření 
vody

Integrovaný; bez patrony

Luxusní, to je ten správný výraz, jak 

popsat vířivku Geneva™ se šesti 

relaxačními místy. Pohodlné 

lehátko UltraMassage™ 

a dvojice trysek 

Euphoria™ poskytují maximálně 

silnou masáž stehen, kolen, 

lýtek a uvolňují unavené nohy.

Ř A D A  U T O P I A

GENEVA™

Zobrazeno v provedení Arctic White / Sand

Detailní specifikace na stranách 34-35.

Geneva je poslední z několika našich vířivek a 
je ze všech zdaleka nejlepší. Pohodlná, skvěle 
vybavená, a to při nízkých nákladech. 
—   říká majitel vířivky Geneva

Počet relaxačních míst 6

Rozměry 226 x 226 x 97 cm

Hydromasážní trysky
55 celkem

2 trysky Euphoria™ 
2 trysky OrbiSsage™ 
4 trysky VersaSsage™ 

4 trysky AdaptaSsage™ 
1 tryska AdaptaFlo™ 
2 trysky Euro-Pulse™ 
40 trysek Euro

Masáž šíje Atlas™ Neck Masážní systém

FROG™ systém ošetření 
vody

Integrovaný; bez patrony

HTCT™ - Kruhová terapie
Trysky na lýtka
Masáž šíje Atlas Neck™

Sedadlo EcstaSeat™

2 trysky Euphoria™

Sedadlo LumbarSsage™

Lehátko UltraMassage™

Trysky Sole Soothers™
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Pokud hledáte vířivku, do které se 

pohodlně vejdete s přáteli nebo 

celou rodinou, je vířivka Niagara™ 

skvělá volba. Jediný model 

řady Utopia™ který je vybaven 

dvěma sedadly EcstaSeat. 

Univerzální, výkonná a výjimečná 

vířivka. 

Ř A D A  U T O P I A

NIAGARA™

Zobrazeno v provedení Arctic White / Slate

Detailní specifikace na stranách 34-35.

Máme vířivku Niagara posledních 6 let a je 
naprosto úžasná. Je to ideální relaxační vana 
pro mladé lidi, kteří mají rádi společnost. 
—   říkají majitelé vířivky Niagara

Počet relaxačních míst 7

Rozměry 226 x 226 x 97 cm

Hydromasážní trysky
52 celkem

2 trysky Euphoria™ 
2 trysky OrbiSsage™ 
4 trysky VersaSsage™ 

2 trysky AdaptaFlo™ 
4 trysky Euro-Pulse™ 
38 trysek Euro

Masáž šíje Atlas™ Neck 2 masážní systémy

FROG™ systém ošetření 
vody

Integrovaný; bez 
patrony

HTCT™ - Kruhová terapie
Trysky na lýtka
Masáž šíje Atlas Neck™

Sedadlo EcstaSeat™

2 trysky Euphoria™

Sedadlo LumbarSsage™

Lehátko UltraMassage™

Trysky Sole Soothers™
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Detailní specifikace na stranách 34-35.

Ř A D A  U T O P I A

TAHITIAN™

Mnozí lidé popisují vířivku Tahitian™ slovy, že 

je "tak akorát". Ať už plánujete večírek 

nebo potřebujete relaxaci po 

tréninku, vířivka Tahitian vás nikdy 

nezklame. Odpočiňte si v tomto 

kompaktním modelu s vědomím, že 

je plný funkcí, které si budete užívat 

každý den.

Počet relaxačních míst 6

Rozměry  213 x 213 x 91 cm

Hydromasážní trysky
48 total

2 trysky Euphoria™ 
2 trysky OrbiSsage™ 
4 trysky VersaSsage™ 

2 trysky AdaptaSsage™ 
2 trysky AdaptaFlo™

36 trysek Euro

Masáž šíje Atlas™ Neck Masážní systém

FROG™ systém ošetření 
vody

Integrovaný; bez patrony

Po dvou letech používání převážně po 
večerech jsem stále velmi spokojený. Za tu 
dobu nebyl nutný jediný servis. Jedinečná 
investice.
— říká majitel vířivky Tahitian

Zobrazeno v provedení Arctic White / Slate

HTCT™ - Kruhová terapie
Trysky na lýtka
Masáž šíje Atlas Neck™

Sedadlo EcstaSeat™

2 trysky Euphoria™

Sedadlo LumbarSsage™

Lehátko UltraMassage™

Trysky Sole Soothers™
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Ř A D A  U T O P I A

FLORENCE™ 

Zobrazeno v provedení Arctic White / Slate

Správný pitný režim pomáhá s kontrolou tělesné 
hmotnosti, snižuje riziko infarktu, hydratuje 
pokožku, zvyšuje její pružnost, a maže klouby.
— Source: Livestrong.org

Detailní specifikace na stranách 34-35.

Počet relaxačních míst 6

Rozměry 213 x 213 x 91 cm

Hydromasážní trysky
46 celkem

2 trysky Euphoria™ 
2 trysky OrbiSsage™ 
4 trysky VersaSsage™ 

4 trysky AdaptaSsage™ 
2 tryska Euro-Pulse™ 
32 trysek Euro

Masáž šíje Atlas™ Neck Masážní systém

FROG™ systém ošetření 
vody

Integrovaný; bez 
patrony

HTCT™ - Kruhová terapie
Trysky na lýtka
Masáž šíje Atlas Neck™

Sedadlo EcstaSeat™

2 trysky Euphoria™

Sedadlo LumbarSsage™

Lehátko UltraMassage™

Trysky Sole Soothers™

Rozložení sedadel po obvodu této vířivky, 

která má těsně přes dva metry a vejde

se do ní až 6 osob z ní dělá ideální 

místo pro odpočinek a zábavu s 

rodinou nebo přáteli. Vybavena 

46 tryskami a Atlas™ Neck 

masážním systémem šíje je skvělá 

pro každodenní 20-minutovou 

relaxaci.
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HTCT™ - Kruhová terapie
Masáž šíje Atlas Neck™

Sedadlo EcstaSeat™

1 tryska Euphoria™

Sedadlo LumbarSsage™

Lehátko UltraMassage™

Trysky Sole Soothers™

Odpočinek a uvolnění stresu jsou jedny z 
předností, které vířivky nabízejí. Vyjít do 
chladného ranního vzduchu a ponořit se do 
teplé bublající vody ve vířivce je dokonalé 
probuzení, které člověka skvěle připraví na další 
produktivní den.             
 — Zdroj: Caldera Wellness Blog

Detailní specifikace na stranách 34-35.

Zobrazeno v provedení Arctic White / Slate

Ř A D A  U T O P I A

PROVENCE™ 

Model Provence je vířivka např. na terasu se 

dvěma výborně vybavenými lehátky 

pro "jeho a jí", do které se vejdou 

až 4 osoby. Svými rozměry je 

ideální volbou pro páry, které 

hledají skvěle vybavenou a luxusní 

vířivku, která se snadno umístí v 

menších prostorech. Tato vířivka 

projde standardními interiérovými 

dveřmi do 90 cm, což umožňuje snadné 

nastěhování.

Počet relaxačních míst 4

Rozměry 198 x 213 x 89 cm

Hydromasážní trysky
43 celkem

1 tryska Euphoria™ 
2 trysky OrbiSsage™ 
2 trysky VersaSsage™ 

2 trysky AdaptaSsage™ 
36 trysek Euro

Masáž šíje Atlas™ Neck Masážní systém

FROG™ systém ošetření 
vody

Integrovaný; bez 
patrony
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CANTABRIA™ GENEVA™ NIAGARA™ TAHITIAN™

Počet relaxačních míst 8 6 7 6

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

Objem vody 2 325 litrů 1 550 litrů 1 525 litrů 1 425 litrů

Váha prázdné vířivky 595 kg 455 kg 450 kg 410 kg

Váha plné vířivky* 3 560 kg 2 485 kg 2 535 kg 2 315 kg

Typ obložení Obložení Avante™ Obložení Avante™ Obložení Avante™ Obložení Avante™ 

Typ schůdků Schůdky Avante™ Schůdky Avante™ Schůdky Avante™ Schůdky Avante™

Barva krytu Chocolate, Slate, Taupe Chocolate, Slate, Taupe Chocolate, Slate, Taupe Chocolate, Slate, Taupe

Provedení krytu Vykrojená přední strana Vykrojená přední strana Vykrojená přední strana Vykrojená přední strana

Manipulace s krytem ProLift IV, ProLift III ProLift IV, ProLift III, ProLift II ProLift IV, ProLift III, ProLift II ProLift IV, ProLift III, ProLift II

Spodní izolace Plastová základna Plastová základna Plastová základna Plastová základna

Osvětlení

Více-zónové osvětlení 
SpaGlo™ zahrnující 14 vnitřních 
bodů a 4 venkovní osvětlené 
rohy

Více-zónové osvětlení 
SpaGlo™ zahrnující 12 vnitřních 
bodů a 4 venkovní osvětlené 
rohy

Více-zónové osvětlení 
SpaGlo™ zahrnující 12 vnitřních 
bodů a 4 venkovní osvětlené 
rohy

Více-zónové osvětlení 
SpaGlo™ zahrnující 10 vnitřních 
bodů a 4 venkovní osvětlené 
rohy

Diagnostika
Osvětlené logo mezi 
skořepinou a obložením 
indikující stav vířivky.

Osvětlené logo indikující stav 
vířivky mezi skořepinou a 
obložením.

Osvětlené logo indikující stav 
vířivky mezi skořepinou a 
obložením.

Osvětlené logo indikující stav 
vířivky mezi skořepinou a 
obložením.

Čerpadla
3 2,5 HP ReliaFlo™ čerpadla 
(5,2 BHP**); 2 dvourychlostní & 
1 jednorychlostní

2 2,5 HP ReliaFlo™ čerpadla 
(5,2 BHP**); 1 dvourychlostní & 
1 jednorychlostní

2 2,5 HP ReliaFlo™ čerpadla 
(5,2 BHP**); 1 dvourychlostní & 
1 jednorychlostní

2 2,5 HP ReliaFlo™ čerpadla 
(5,2 BHP**); 1 dvourychlostní & 
1 jednorychlostní

Trysky

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

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

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

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

UltraMasseuse™ systém 6 programů; 3 rychlosti není není není

Ovládání
Advent™ dotykový panel, 
doplňkový panel, & 
UltraMasseuse™ panel

Advent™ dotykový panel & 
doplňkový panel

Advent™ dotykový panel & 
doplňkový panel

Advent™ dotykový panel & 
doplňkový panel

Cirkulační čerpadlo EnergyPro™ cirkulační čerpadlo EnergyPro™ cirkulační čerpadlo EnergyPro™ cirkulační čerpadlo EnergyPro™ cirkulační čerpadlo

Topení
EnergyPro™ topení  
(3 000 W)

EnergyPro™ topení  
(3 000 W)

EnergyPro™ topení  
(3 000 W)

EnergyPro™ topení  
(3 000 W)

Plocha filtru 10 m2 10 m2 10 m2 10 m2

Systém ošetření vody Spa Frog™*** bez patrony Spa Frog™*** bez patrony Spa Frog™*** bez patrony Spa Frog™*** bez patrony

Monarch™ CD ozonátor Základní vybavení Základní vybavení Základní vybavení Základní vybavení

Elektrický přívod**** 3x230V/16 A, 30mA 3x230V/16 A, 30mA 3x230V/16 A, 30mA 3x230V/16 A, 30mA

Hudební vybavení
Bezdrátový hudební systém s 
přenosem Bluetooth®

Bezdrátový hudební systém s 
přenosem Bluetooth®

Bezdrátový hudební systém s 
přenosem Bluetooth®

Bezdrátový hudební systém s 
přenosem Bluetooth®

Možností zábavy Bezdrátová TV Bezdrátová TV Bezdrátová TV Bezdrátová TV

Vodní doplňky
(2) vodopád Acquarella™ s LED 
podsvícením

(1) vodopád Acquarella™ s LED 
podsvícením

(1) vodopád Acquarella™ s LED 
podsvícením

(1) vodopád Acquarella™ s LED 
podsvícením

*Váha plné vířivky zahrnuje také hmotnost uživatelů za předpokladu průměrné hmotnosti 80 kg.

**  Brake Horsepower (BHP) je sila, kterou motor vyvine na kratkou dobu při zaběru po zapnuti.

*** Tento systém je schválen pro použití v následujících zemích: Austrálii, Kanadě, Dánsku, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Norsku, Portugalsku, Švédsku, Velké Británii, USA.

**** Existují také další možnosti

ŘADA UTOPIA™
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FLORENCE™ PROVENCE™

6 4

213 x 213 x 91 cm 198 x 213 x 89 cm

1 360 litrů 1 005 litrů

395 kg 395 kg

2 235 kg 1 715 kg

Obložení Avante™ Obložení Avante™ 

Schůdky Avante™ Schůdky Avante™

Chocolate, Slate, Taupe Chocolate, Slate, Taupe

Vykrojená přední strana Vykrojená přední strana

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

Plastová základna Plastová základna

Více-zónové osvětlení 
SpaGlo™ zahrnující 10 
vnitřních bodů a 4 venkovní 
osvětlené rohy

Více-zónové osvětlení 
SpaGlo™ zahrnující 10 
vnitřních bodů a 4 venkovní 
osvětlené rohy

Osvětlené logo mezi 
skořepinou a obložením 
indikující stav vířivky.

Osvětlené logo indikující stav 
vířivky mezi skořepinou a 
obložením.

2 2,5 HP ReliaFlo™ čerpadla 
(5,2 BHP**); 1 dvourychlostní 
& 1 jednorychlostní

2 2,5 HP ReliaFlo™ čerpadla 
(5,2 BHP**); 1 dvourychlostní 
& 1 jednorychlostní

46 trysek (32 Euro, 
4 VersaSsage™, 4 
AdaptaSsage™, 2 Euro-Pulse™, 
2 OrbiSsage™, 2 Euphoria™)

43 trysek (36 Euro, 
2 VersaSsage™, 2 
AdaptaSsage™, 2 OrbiSsage™, 
1 Euphoria™)

není není

Advent™ dotykový panel & 
doplňkový panel

Advent™ dotykový panel & 
doplňkový panel

EnergyPro™ cirkulační čerpadlo
EnergyPro™ cirkulační 
čerpadlo

EnergyPro™ topení  
(3 000 W)

EnergyPro™ topení  
(3 000 W)

10 m2 7 m2

Spa Frog™*** bez patrony Spa Frog™*** bez patrony

Základní vybavení Základní vybavení

3x230V/16 A, 30mA 3x230V/16 A, 30mA

Bezdrátový hudební systém s 
přenosem Bluetooth®

Bezdrátový hudební systém s 
přenosem Bluetooth®

Bezdrátová TV Bezdrátová TV

(1) vodopád Acquarella™ s LED 
podsvícením

(1) vodopád Acquarella™ s LED 
podsvícením
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ŘADA PARADISE

Všestranné vířivky  
 pro vaší pohodu
Naše řada Paradise™ je známá svou univerzálností, řadou prémiových vlastností a robustním výkonem. Kromě energeticky úsporného 

systému EnergyPro™, k jejím zásadním novinkám patří vylepšený intuitivní ovládací panel, nové provedení trysek a moderní možnosti 

barevného provedení. Tato řada zahrnuje čtyři modely o velikostech od tří do sedmi relaxačních míst.

Vylepšené funkce
Stejně jako všechny vířivky Caldera®, mají i modely řady Paradise množství jedinečných vlastností, 

jako je   energeticky účinná izolace FiberCor® a systémy pro ošetření vody Monarch™ a FROG™. 

Všechny vířivky řady Paradise mají zpevněnou skořepinu DuraBond™ a trvanlivé a snadno 

udržovatelné obložení EcoTech™. LCD ovládací panel je více intuitivní než kdykoliv předtím, což 

vám umožňuje jednoduché ovládání trysek, osvětlení a integrovaného zvukového systému 

s bezdrátovým připojením. 

Pohodlí a styl Paradise
Každá vířivka Paradise má masážní trysky speciálně konfigurované k využití Kruhové terapie™ pro maximální úlevu namožených svalů. 

Základním stavebním kamenem je sedadlo EcstaSeat™, silný proud z trysky Euphoria™, a povzbuzující trysky na chodidla Sole Soothers™ 

(liší se podle modelu). Pohodlně umístěné přepínače proudu vody vám umožní nastavit si masáž dle vaší potřeby 

Jemné stylové detaily každého modelu řady Paradise pomáhají vytvořit zvláštní atmosféru, včetně osvětleného vodopádu Acquarella™ 

a madla.

Ovládací panel řady Paradise

SALINA™

7 relaxačních míst
226 x 226 x 91 cm
40 trysek

KAUAI ™

3 relaxační místa
213 x 165 x 75 cm
31 trysek

MARTINIQUE™

5 relaxačních míst
226 x 193 x 87 cm
34 trysek

MAKENA™

6 relaxačních míst
226 x 226 x 91 cm
46 trysek
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Detailní specifikace na straně 41.

Ř A D A  P A R A D I S E

MAKENA™

Makena™ je naše plně vybavená vířivka 

standardní velikosti s lehátkem z 

populární řady Paradise™, ideální 

pro každodenní osobní péči, čas 

strávený s rodinou nebo přáteli. 

Makena nabízí naprosté pohodlí, 

výkon a styl ve vybavení se 

46 tryskami, 12 body osvětlení, 

podsvíceným vodopádem 

Acquarella™ a místem až pro 

6 dospělých osob.

Zobrazeno v provedení White Pearl / Espresso

Počet relaxačních míst 6

Rozměry 226 x 226 x 91 cm

Hydromasážní trysky
46 celkem

1 tryska Euphoria™ 
6 trysek VersaSsage™ 

2 trysky AdaptaFlo™ 
37 trysek Euro

FROG™ systém ošetření 
vody

Integrovaný; bez patrony

Má tolik různých způsobů nastavení trysek 
a možností, jak se při relaxaci posadit. Její 
dokonalé tvary jsou velmi pohodlné.

—  říká majitel vířivky Makena

HTCT™ - Kruhová terapie
Sedadlo EcstaSeat™

1 tryska Euphoria™

Sedadlo LumbarSsage™

Lehátko UltraMassage™

Trysky Sole Soothers™
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Vířivka Salina™ je ztělesněním ráje. Je dokonale 

ergonomická a při uspořádání open-top 

je v ní dostatek místa pro sedm 

osob. Její velký, dvoustupňový 

prostor pro nohy je vybaven 

tryskou Euphoria™ pro masáž 

chodidel. Se svými 40 tryskami a 

dvěma 2,5 HP ReliaFlo™ čerpadly je 

tato vířivka hydromasážním nebem.

Detailní specifikace na straně 41.

Počet relaxačních míst 7

Rozměry 226 x 226 x 91 cm

Hydromasážní trysky
40 celkem

1 tryska Euphoria™

6 trysek VersaSsage™ 

4 trysky AdaptaFlo™ 
29 trysek Euro

FROG™ systém ošetření 
vody

Integrovaný; bez patrony

Zobrazeno v provedení White Pearl / Teak

Ř A D A  P A R A D I S E

SALINA™

Trysky jsou skvěle umístěné a místo pro 
nohy je prostě úžasné. To bylo to hlavní, proč 
jsme si tuto vířivku pořídili.         
—  říkají majitelé vířivky Salina

HTCT™ - Kruhová terapie
Sedadlo EcstaSeat™

1 tryska Euphoria™

Sedadlo LumbarSsage™
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Ř A D A  P A R A D I S E

MARTINIQUE™

Vířivka Martinique™ je moderní a prostorná. 

Její tvarované křivky jsou jako ostrov 

odpočinku - pohodlné a příjemné. Vířivka 

má dostatek místa, prostorné lehátko 

a dokonale vyřešenou masáž nohou v 

prostoru FootRidge™. Spolu s bohatým 

vybavením tryskami pozvedne Martinique 

vaší relaxaci na novou úroveň.

Můj Martinique mi již dlouho a 
každodenně poskytuje nejvíce 
odpočinku a relaxace. Díky jejich 
vlastnostem a vynikající kvalitě se s 
vířivkami Caldera nikdy nespletete.           
—   říká majitelka vířivky Martinique

Zobrazeno v provedení White Pearl / Coastal Grey

Počet relaxačních míst 5

Rozměry 226 x 193 x 87 cm

Hydromasážní trysky
34 celkem

7 trysek VersaSsage™ 

2 trysky AdaptaSsage™

1 tryska AdaptaFlo™  
24 trysek Euro

FROG™ systém ošetření 
vody

Integrovaný; bez patrony

Detailní specifikace na straně 41.

HTCT™ - Kruhová terapie
Sedadlo EcstaSeat™

Sedadlo LumbarSsage™

Lehátko UltraMassage™

Trysky Sole Soothers™

HTCT™ - Kruhová terapie
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Snadná údržba, snadné použití. Perfektně se 
vyjímá na naší terase. Jsme z něj nadšení! 
— říká majitel vířivky Kauai

Ř A D A  P A R A D I S E

KAUAI™

Počet relaxačních míst 3

Rozměry 213 x 165 x 75 cm

Hydromasážní trysky
31 celkem

5 trysek VersaSsage™ 

2 trysky Euro-Pulse™

24 trysek Euro

FROG™ systém ošetření 
vody

Integrovaný; bez 
patrony

Zobrazeno v provedení White Pearl / Espresso

Pojmenována po ostrově populárním mezi 

rekreanty, Kauai™ představuje pojem 

pohodlného života. Velkorysé lehátko 

UltraMassage™ a sedadlo 

EcstaSeat™ poskytují prostor 

až pro 3 osoby. Výkonné 

trysky a sedadla umístěná 

pro snadnou konverzaci při 

relaxaci jsou velkou předností 

této vířivky. S 24 tryskami 

Euro, 5 tryskami VersaSsage™ 

a výkonným čerpadlem 2,0 HP 

ReliaFlo™je Kauai místem opravdového 

potěšení

Detailní specifikace na straně 41.

HTCT™ - Kruhová terapie
Sedadlo EcstaSeat™

Sedadlo LumbarSsage™

Lehátko UltraMassage™

Trysky Sole Soothers™
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Počet relaxačních míst 3

Rozměry 213 x 165 x 75 cm

Hydromasážní trysky
31 celkem

5 trysek VersaSsage™ 

2 trysky Euro-Pulse™

24 trysek Euro

FROG™ systém ošetření 
vody

Integrovaný; bez 
patrony

PARADISE™ SERIES

MAKENA™ SALINA™ MARTINIQUE™ KAUAI™

Počet relaxačních míst 6 7 5 3

Rozměry 226 x 226 x 91cm 226 x 226 x 91cm 226 x 193 x 87cm 213 x 165 x 75cm

Objem vody 1 500 litrů 1 600 litrů 1 080 litrů 875 litrů

Váha prázdné vířivky 465 kg 455 kg 420 kg 335 kg

Váha plné vířivky* 2 445 kg 2 615 kg 1 895 kg 1 450 kg

Typ obložení Obložení EcoTech™ Obložení EcoTech™ Obložení EcoTech™ Obložení EcoTech™ 

Typ schůdků EcoTech™ nebo Polymer EcoTech™ nebo Polymer EcoTech™ nebo Polymer EcoTech™ nebo Polymer

Barva krytu Chestnut, Ash, Caramel Chestnut, Ash, Caramel Chestnut, Ash, Caramel Chestnut, Ash, Caramel

Provedení krytu Základní vybavení Základní vybavení Základní vybavení Základní vybavení

Manipulace s krytem
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™

Spodní izolace Poly fólie Poly fólie Poly fólie Poly fólie

Osvětlení
SpaGlo™ 12 bodů vnitřního 
osvětlení

SpaGlo™ 12 bodů vnitřního 
osvětlení

SpaGlo™ 10 bodů vnitřního 
osvětlení

SpaGlo™ 7 bodů vnitřního 
osvětlení

Označení Logo značky na obložení Logo značky na obložení Logo značky na obložení Logo značky na obložení

Čerpadla
2 2,5 HP ReliaFlo™ čerpadla 
(5,2 BHP**); 1 dvourychlostní 
& 1 jednorychlostní

2 2,5 HP ReliaFlo™ čerpadla 
(5,2 BHP**); 1 dvourychlostní 
& 1 jednorychlostní

2 2,0 HP ReliaFlo™ čerpadla 
(4,0 BHP**); 1 dvourychlostní 
& 1 jednorychlostní

1 2,0 HP ReliaFlo™ čerpadla 
(4,0 BHP**); jednorychlostní

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

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

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

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

Ovládání Advent™ LCD hlavní panel Advent™ LCD hlavní panel Advent™ LCD hlavní panel Advent™ LCD hlavní panel

Cirkulační čerpadlo EnergyPro™ cirkulační čerpadlo
EnergyPro™ cirkulační 
čerpadlo

EnergyPro™ cirkulační 
čerpadlo

EnergyPro™ cirkulační 
čerpadlo

Topení EnergyPro™ topení (3 000 W) EnergyPro™ topení (3 000 W) EnergyPro™ topení (3 000 W) EnergyPro™ topení (3 000 W)

Plocha filtru 7 m2 7 m2 5 m2 5 m2

Systém ošetření vody Spa Frog™*** bez patrony Spa Frog™*** bez patrony Spa Frog™*** bez patrony Spa Frog™*** bez patrony

Monarch™ CD ozonátor Základní vybavení Základní vybavení Základní vybavení Základní vybavení

Elektrický přívod**** 3x230V/16 A, 30mA 3x230V/16 A, 30mA 3x230V/16 A, 30mA 230V/16 A, 30mA

Hudební vybavení
Bezdrátový hudební systém s 
přenosem Bluetooth®

Bezdrátový hudební systém s 
přenosem Bluetooth®

Bezdrátový hudební systém s 
přenosem Bluetooth®

Bezdrátový hudební systém s 
přenosem Bluetooth®

Možností zábavy Bezdrátová TV Bezdrátová TV Bezdrátová TV Bezdrátová TV

Vodní doplňky
(1) vodopád Acquarella™ s LED 
podsvícením

(1) vodopád Acquarella™ s LED 
podsvícením

(1) vodopád Acquarella™ s LED 
podsvícením

není

*Váha plné vířivky zahrnuje také hmotnost uživatelů za předpokladu průměrné hmotnosti 80 kg.

**  Brake Horsepower (BHP) je sila, kterou motor vyvine na kratkou dobu při zaběru po zapnuti.

*** Tento systém je schválen pro použití v následujících zemích: Austrálii, Kanadě, Dánsku, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Norsku, Portugalsku, Švédsku, Velké Británii, USA.

**** Existují také další možnosti

HTCT™ - Kruhová terapie
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Spalte více kalorií za stejné množství času! Studie v odborném časopise British Journal of Sports 
Medicine 2006 ukázala, že padesátiletí chodci spálili o 25% kalorií více, když se zvýšila rychlost jejich 
chůze o pouhý kilometr za hodinu z 5,6 na 6,6 kilometrů za hodinu. Tento efekt se projeví více při 
dalším zvýšení zátěže. Při zvýšení rychlosti chůze z 6,6 na 7,4 je spalování kalotií ještě větší a to o 

32%. 

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

ŘADA VACANZA

Řada Vacanza™ umožňuje přístup k wellness a výhodám relaxace ve vířivce za 

skvělou cenu. Stejně jako všechny naše ostatní vířivky, i modely řady Vacanza 

mají hydroterapii zaměřenou na hlavní svalové skupiny a odstranění stresu. 

Sedadla těchto vířivek jsou ergonomicky navržena tak, aby nadnášela vaše 

tělo, a mají jedinečnou opěrku nohou Foot Ridge™ která vám umožní zůstat 

v přesné poloze pro relaxaci, zvláště když použijete silný proud vody. Navíc 

vaše smysly potěší při každém použití vaší vířivky řady Vacanza tvar a zvuk 

vodopádu Acquarella™.

Všechny vířivky řady Vacanza jsou vyrobeny pro dlouhodobé používání, takže 

si můžete vychutnat jejich časté využití. Jejich funkce zahrnují: 

relaxační místa podporující Kruhovou terapii™

integrovaný FROG™ systém ošetření vody

vynikající tepelnou izolaci FiberCor®

bezúdržbové obložení vířivky EcoTech™

Základní přínosy wellness ve vířivkách  Caldera®

PALATINO™

6 relaxačních míst
226 x 226 x 98 cm
45 trysek

AVENTINE™

2 relaxační místa
162 x 162 x 74 cm
14 trysek

CAPITOLO™VANTO™

5 relaxačních míst
208 x 208 x 84 cm
23 trysek

7 relaxačních míst
213 x 213 x 91 cm
35 trysek

CELIO™

3 relaxační místa
213 x 165 x 76 cm
18 trysek

MARINO™

6 relaxačních míst
213 x 213 x 91 cm
35 trysek
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Ř A D A  V A C A N Z A

PALATINO™

Počet relaxačních míst 6

Rozměry 226 x 226 x 98 cm

Hydromasážní trysky
45 celkem

4 trysky AdaptaSsage™

6 trysky AdaptaFlo™

35 trysek Euro

FROG™ systém ošetření 
vody

Integrovaný; bez patrony

Vířivka Palatino™ má 6 relaxační míst, je vybavena vodopádem 

Acquarella™ a má 45 hydromasážních trysek. Tato cenově výhodná 

vířivka je stylová a prostorná. 

Zobrazeno v provedení White Pearl / Espresso

Detailní specifikace na stranách 46-47.

Ř A D A  V A C A N Z A

MARINO™

Zobrazeno v provedení White Pearl / Coastal Grey 

Počet relaxačních míst 6

Rozměry 213 x 213 x 91cm

Hydromasážní trysky
35 celkem

3 trysky AdaptaSsage™

5 trysky AdaptaFlo™

27 trysek Euro

FROG™ systém ošetření 
vody

Integrovaný; bez patrony

Šest osob se vejde pohodlně do vířivky Marino™ z populární řady 

Vacanza™, vybavené 35 hydromasážními tryskami a překvapující 

řadou funkcí, které udělají z péče o unavené svaly skvělý zážitek.

Detailní specifikace na stranách 46-47.
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Ř A D A  V A C A N Z A

CAPITOLO™
Ř A D A  V A C A N Z A

VANTO™

Zobrazeno v provedení White Pearl/ EspressoZobrazeno v provedení Tuscan Sun / Espresso

Počet relaxačních míst 5

Rozměry 208 x 208 x 84 cm

Hydromasážní trysky
23 celkem

2 trysky AdaptaSsage™

4 trysky AdaptaFlo™

17 trysek Euro

FROG™ systém ošetření 
vody

Integrovaný; bez patrony

Počet relaxačních míst 7

Rozměry 213 x 213 x 91 cm

Hydromasážní trysky
35 celkem

3 trysky AdaptaSsage™

5 trysek AdaptaFlo™

27 trysek Euro

FROG™ systém ošetření 
vody

Integrovaný; bez patrony

Model Capitolo pro 5 osob nabízí jedinečnou konfiguraci řady 

Vacanza™ a je vybaven nikoliv jedním, ale dvěma lehátky. 23 trysek 

dokresluje a odkrývá možnosti této vířivky.

Detailní specifikace na stranách 46-47.Detailní specifikace na stranách 46-47.

Vířivka Vanto v provedení open-top poskytuje velkorysý prostor 

a výkonný systém trysek, stejně jako klasické modely Vacanza.
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Ř A D A  V A C A N Z A

CELIO™
Ř A D A  V A C A N Z A

AVENTINE™

Zobrazeno v provedení Sterling Marble / Coastal GreyZobrazeno v provedení White Pearl / Coastal Grey

Počet relaxačních míst 3

Rozměry 213 x 165 x 76 cm

Hydromasážní trysky
18 celkem

1 tryska AdaptaSsage™

3 trysky AdaptaFlo™

14 trysek Euro

FROG™ systém ošetření 
vody

Integrovaný; bez patrony

Počet relaxačních míst 2

Rozměry 162 x 162 x 74 cm

Hydromasážní trysky
14 celkem

6 trysek AdaptaFlo™

2 trysky Euro-Pulse™

6 trysek Euro

FROG™ systém ošetření 
vody

Integrovaný; bez patrony

Celio™ je vířivka s lehátkem pro 3 osoby a je ideálním řešením pro 
malé terasy, zahrady a místa s omezeným prostorem.

Vířivka Aventine™ je speciálně navržena pro malé prostory a 

výjimečně se hodí do rohu. Nevadí tedy, pokud máte málo místa 

a klidně si můžete vychutnat nádhernou relaxaci v této vířivce 

pro 2 osoby.

Detailní specifikace na stranách 46-47. Detailní specifikace na stranách 46-47.
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ŘADA VACANZA™

PALATINO™ MARINO™ VANTO™ CAPITOLO™

Počet relaxačních míst 6 6 7 5

Rozměry 226 x 226 x 98 cm 213 x 213 x 91 cm 213  x 213 x 91 cm 208 x 208 x 84 cm 

Objem vody 1 525 litrů 1 375 litrŮ 1 425 litrů 1 175 litrů

Váha prázdné vířivky 415 kg 380 kg 385 kg 330 kg

Váha plné vířivky* 2 420 kg 2 235 kg 2 370 kg 1 905 kg

Typ obložení Obložení EcoTech™ Obložení EcoTech™ Obložení EcoTech™ Obložení EcoTech™ 

Typ schůdků EcoTech™ nebo Polymer EcoTech™ nebo Polymer EcoTech™ nebo Polymer EcoTech™ nebo Polymer

Barva krytu Chestnut, Ash, Caramel Chestnut, Ash, Caramel Chestnut, Ash, Caramel Chestnut, Ash, Caramel

Provedení krytu Základní vybavení Základní vybavení Základní vybavení Základní vybavení

Manipulace s krytem
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™

Spodní izolace Visquene fólie Visquene fólie Visquene fólie Visquene fólie

Osvětlení
Mystique™ 10 bodů vnitřního 
osvětlení

Mystique™ 10 bodů vnitřního 
osvětlení

Mystique™ 10 bodů vnitřního 
osvětlení

Mystique™ 10 bodů vnitřního 
osvětlení

Označení Logo značky na obložení Logo značky na obložení Logo značky na obložení Logo značky na obložení

Čerpadla
2 2,5 HP ReliaFlo™ čerpadla 
(5,2 BHP**); 1 dvourychlostní 
& 1 jednorychlostní

2 2,0 HP ReliaFlo™ čerpadla 
(4,0 BHP**); 1 dvourychlostní 
& 1 jednorychlostní

2 2,0 HP ReliaFlo™ čerpadla 
(4,0 BHP**); 1 dvourychlostní 
& 1 jednorychlostní

1 2,5 HP ReliaFlo™ čerpadla 
(5,2 BHP**); dvourychlostní 

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

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

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

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

Ovládání LCD ovládací panel LCD ovládací panel LCD ovládací panel LCD ovládací panel

Cirkulační čerpadlo Není Není Není Není

Topení Hi-Flow topení (2 000 W) Hi-Flow topení (2 000 W) Hi-Flow topení (2 000 W) Hi-Flow topení (2 000 W)

Plocha filtru 6 m2 6 m2 6 m2 2,7 m2

Systém ošetření vody Spa Frog™*** bez patrony Spa Frog™*** bez patrony Spa Frog™*** bez patrony Spa Frog™*** bez patrony

Monarch™ CD ozonátor Doplněk Doplněk Doplněk Doplněk

Elektrický přívod**** 230V/20 A, 30mA 230V/16 A, 30mA 230V/16 A, 30mA 230V / 16 A, 30mA

Hudební vybavení
Bezdrátový hudební systém s 
přenosem Bluetooth®

Bezdrátový hudební systém s 
přenosem Bluetooth®

Bezdrátový hudební systém s 
přenosem Bluetooth®

Bezdrátový hudební systém s 
přenosem Bluetooth®

Možností zábavy Bezdrátová TV Bezdrátová TV Bezdrátová TV Bezdrátová TV

Vodní doplňky (1) vodopád Acquarella™ (1) vodopád Acquarella™ (1) vodopád Acquarella™ (1) vodopád Acquarella™

*Váha plné vířivky zahrnuje také hmotnost uživatelů za předpokladu průměrné hmotnosti 80 kg.

**  Brake Horsepower (BHP) je sila, kterou motor vyvine na kratkou dobu při zaběru po zapnuti.

*** Tento systém je schválen pro použití v následujících zemích: Austrálii, Kanadě, Dánsku, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Norsku, Portugalsku, Švédsku, Velké Británii, USA.

**** Existují také další možnosti
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CELIO™ AVENTINE™

3 2

213 x 165 x 76 cm 162 x 162 x 74 cm

825 litrů 575 litrů

290 kg 225 kg

1 355 kg 960 kg

Obložení EcoTech™ Obložení EcoTech™ 

EcoTech™ nebo Polymer EcoTech™ nebo Polymer

Chestnut, Ash, Caramel Chestnut, Ash, Caramel

Základní vybavení Základní vybavení

není není

Visquene fólie Visquene fólie

Mystique™ 6 bodů vnitřního 
osvětlení

Modré LED vnitřní 
světlo (Mystique™ osvětlení 
jako volitelný doplněk)

Logo značky na obložení Logo značky na obložení

1 2,0 HP ReliaFlo™ čerpadla 
(4,0 BHP**); dvourychlostní 

1 2,0 HP ReliaFlo™ čerpadla 
(4,0 BHP**); dvourychlostní 

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

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

LCD ovládací panel LCD ovládací panel

Není Není

Hi-Flow topení (2 000 W) Hi-Flow topení (2 000 W)

2,7 m2 3,2 m2

Spa Frog™*** bez patrony Spa Frog™*** bez patrony

Doplněk Doplněk

230V / 16 A, 30mA 230V / 16 A, 30mA

není není

není není

není není
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SKOŘEPINA

Tuscan Sun

Platinum

Arctic White

Midnight Canyon

Slate

Slate

OBLOŽENÍ

KRYT

Brownstone

Chocolate

Sand

Taupe

Pacific Rim*

White Pearl*

Řada Utopia 
Jako součást změny vzhledu řady Utopia™ jsme představili naše nové a revoluční obložení Avante™ ve třech barevných, přírodním 

kamenem inspirovaných, provedeních. Barevné provedení skořepiny se liší podle modelů.

Jedinečný design

 
*U vířivky Cantabria™ se nevyrábí skořepina Pacific Rim s White Pearl.

Některá barevná provedení jsou dodatečně zpoplatněna. Další informace u vašeho prodejce.
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1 2 3Vyberte si barvu 
skořepiny
Vířivky řady Paradise™ a Vacanza™ 

jsou k dispozici až v pěti moderních 

barevných provedeních a s hladkým 

nebo strukturovaným povrchem. 

Výběr se liší podle modelu.

Vyberte si barvu obložení
Vířivky řady Paradise a Vacanza  

mají obložení z odolného a na 

údržbu nenáročného materiálu 

EcoTech, který kombinuje vzhled 

pravého dřeva s vyztuženými 

polymery. Obložení EcoTech je 

pokryto až tříletou zárukou. 

Vyberte si barvu ktyru
K r y t y  v í ř ive k  C a l d e ra ®  s e 

zabudovanými montážní body pro 

zdvižné zařízení jsou bezpečné a 

energeticky úsporné. Barvy krytu 

a obložení jsou vzájemně sladěny, 

jejich izolační pěna o vysoké 

hustotě je umístěna v obalu z 

tranlivého "marine grade" vynilu 

a bezpečnostní zámky odpovídají 

ASTM předpisům.

Vyberte si barvy ručně vyrobené, třívrstvé skořepiny DuraBond vaší vířivky ™, obložení EcoTech™ nebo Avante™ a krytu vířivky tak, aby 

ladily s vaším domem, terasou, nebo místem, kde vířivku budete mít. Vyrobíme vám vířivku v barevné kombinaci, kterou si vyberete. 

Barvy, které zapadnou do 
vašeho životního stylu

SKOŘEPINA

Tuscan Sun

Sterling Marble*

White Pearl Coastal Grey

OBLOŽENÍ

Espresso Teak

Desert*

Midnight Canyon

Řady Paradise a Vacanza

Ash Chestnut Caramel

KRYT

* vířivky Aventine™ jsou pouze se skořepinami Desert a Sterling Marble.

Některá barevná provedení jsou dodatečně zpoplatněna. Další informace u vašeho prodejce.
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Zvedák krytu je zásadní příslušenství, které chrání vaší vířivku, 

její kryt a vaší investici. Je navržen tak, aby byla jedna osoba 

schopná kryt bez námahy složit z vířivky a tím vám umožní, 

aby jste byli ve vířivce kdykoli a během několika sekund a 

užívali si všechny výhody každodenní 20-minutové relaxace.

Bez zvedáku krytu by mohlo dojít k jeho poškození při 

opakované manipulaci. Poškození krytu může mít vliv na jeho 

energetickou účinnost a může znamenat další náklady na 

energii. A neoficiální statistiky ukazují, že budete mít tendenci 

používat vířivku mnohem méně, pokud je manipulace s krytem 

obtížná a časově náročná. 

Pro použití s vířivkami Caldera® nabízíme čtyři varianty 

zvedáku krytu ProLift™, které chrání kryt a snadno se používají. 

Zeptejte se vašeho prodejce, který vám poradí, která varianta 

je vhodná pro vaší vířivku a vaše potřeby.

ProLift
Zvedák krytu ProLift™ se namontuje na kryt a obložení vířivky 

a má bezpečnostní pojistku. Potřebuje za vířivkou prostor 

35,5 cm. (nelze použít s vířivkami řady Utopia™)

ProLift III
Nejlepší varianta, ProLift™ III má dva pneumatické posilovače 

pro snadnou a lehkou manipulaci. Pro manipulaci s krytem 

je zapotřebí velmi málo úsilí a používá se hlavně u velkých 

vířivek, kde pneumatické posilovače výrazně ulehčí práci. 

Potřebuje za vířivkou prostor 61 cm.

ProLift II
Zvedák krytu ProLift™ II má jeden pneumatický posilovač 

pro snadnou manipulaci. Potřebuje za vířivkou prostor 61 cm.

ProLift IV
Pro terasy, altány a ostatní umístění, kde je omezený prostor 

máme zvedák krytu ProLift™ IV, který umožňuje složení krytu 

svisle a těsně na horní hranu vířivky. Potřebuje za vířivkou 

prostor pouze 18 cm.

Doplňky, které usnadní 
život s vířivkou
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Slunečník
Chraňte se před přímým slunečním světlem nebo deštěm naším velkým slunečníkem o průměru 3 m. Jeho vrchlík je otočný a může 

stínit vířivku, nebo terasu. Základna je stabilní a je bezpečně zakotvena pod vířivkou. Slunečník máme v barvách Crème nebo Navy. 

Madlo
Doplňkové madlo je ideální pro děti, seniory nebo pro lidi potřebující větší bezpečnost při vstupu nebo výstupu z vířivky Základní deska  

je bezpečně uchycena pod vířivkou a vlastní madlo je otočné. Pro zvýšení bezpečnosti je konec madla osvětlen LED světlem. 

Věšák na ručníky
Vhodný doplněk pro vaše ručníky a župany když si užíváte relaxaci ve vířivce. Má robustní konstrukci a jeho povrch dobře odolává počasí.

Schůdky

Avante
Tyto schůdky jsou odpovídají svým 

provedením obložení Avante™, použitého 

u vířivek řady Utopia™. Barevné provedení 

je Slate, Sand a Brownstone. 

EcoTech 
Naše odolné schůdky EcoTech™ jsou 

vyrobeny ze stejného materiálu, odolného 

proti povětrnostním vlivům, jako je 

použit pro obložení. Barevné provedení 

je Coastal Grey, Espresso a Teak. 

Polymer 
Tato ekonomická varianta 82 cm 

širokých, lehkých schůdků je vyrobena 

z recyklovaného materiálu. Barevné 

provedení je Coastal Grey, Espresso 

a Teak. 

Hledáte přírodní metody pro snížení zánětů? Přirozeně protizánětlivý s působivými výsledky je džus 
z černé třešně, kurkuma, a dokonce i skořice. Jednoduché on-line vyhledávání poskytne více informací. 
Jako vždy, poraďte se se svým lékařem před používáním jakýchkoliv přípravků.

Zdroj: Livestrong.org

C A L D E R A 
W E L L N E S S
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Nic tak nezlepší náladu,  jako 
kvalitní zvuk hudby   
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Hudba má schopnost zlepšit nebo vytvořit téměř jakýkoli náladu. Pro 

použití v prostředí vířivky je důležité mít navržené komponenty, které 

umožňují poskytovat vysoce kvalitní zvuk ve vlhkém, venkovní prostředí. 

Nabízíme celou řadu integrovaných hudebních systémů, takže si můžete 

najít zábavní systém přesně podle svých představ. 

Pokud rádi relaxujete s hudbou, určitě si objednejte vířivku Caldera® s 

reproduktory integrovanými do skořepiny vířivky, které jsou montovány 

přímo ve výrobním závodě pro špičkovou kvalitu zvuku. Vylepšete svůj 

systém s uvnitř namontovaným subwooferem pro zvýraznění hlubokých 

tónů a hlasitosti. Náš Wireless Sound System umožňuje nastavit hlasitost, 

basy, výšky a vyvážení přímo z ovládacího panelu vířivky. 

Wireless sound system s Bluetooth
Náše Bluetooth® varianta zvýší váš požitek 

a pomůže uvolnit se, když jen 

odpočíváte, nebo dopřáváte masáž vašim unaveným svalům. 

Streamujte hudbu živě, nebo jí přehrávejte z vlastní hudební 

knihovny.

Odpočívejte v HD rozlišení
Ještě více zábavy si užijete ve vaší 

vířivce s naším volitelným displejem 

o úhlopříčce 22" s vysokým 

rozlišením. Díky možnosti připojení 

přes HDMI a USB konektory můžete 

využít širokou paletu zdrojů videa. 

Tento displej se snadno připojuje k 

bezdrátovému hudebnímu systému 

vířivky.

Poslouchat hudbu můžete 
v každé vířivce Caldera

Řada Utopia™

Hudební modely vířivek řady Utopia mají 

tři až čtyři páry 2,5 cm nízkoprofilových 

reproduktorů, která obklopují tvarované 

polštářky opěrky hlavy (liší se podle modelu). 

Tyto integrované vodotěsné reproduktory 

poskytují silný, vysoce kvalitní zvuk a 

jsou připojeny k Wireless Sound System s 

technologií Bluetooth, stejně jako samostatný 

subwoofer.

Řada Paradise™

Hudební verze našich vířivek řady Paradise má 

integrované 9 cm vodotěsné reproduktory. 

Tyto elegantní reproduktory jsou promyšleně 

umístěny pro skvělou poslech. Vířivky jsou 

vybaveny Wireless Sound System s technologií 

Bluetooth a odděleným subwooferem.

 

Řada Vacanza™

Většina modelů řady Vacanza může být 

objednána s Wireless Sound System s 

technologií Bluetooth a výborně umístěnými 

reproduktory pro lepší požitek z relaxace. 

Volitelně může být přidán samostatný 

subwoofer .

Reproduktory

Pro relaxaci, zkuste 4-7-8 relaxační dechové 
cvičení. Přitiskněte jazyk na patro úst se 
špičkou jazyka u kořenů předních zubů. 
Nadechněte se nosem pomalu počitejte do 4. 
Zadržte dech a počítejte do 7. Vydechujte 

ústy a pomalu počítejte do 8. Při výdechu 
s jazykem přitisknutým na patro úst, vydávejte 

měkký, "syčivý" zvuk. Udržujte špičku svého jazyka 
ve stejné pozici po celou dobu. Opakujte cyklus čtyřikrát. 
Prováděno dvakrát denně, je toto cvičení "přirozeným" 
uklidňujícím prostředkem pro centrální 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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N O V É  T E C H N O L O G I E

Prostřednictvím Connextion™ Remote Spa Monitoring System, vy a váš místní prodejce můžete sledovat stav vaší vířivky z téměř 

libovolného místa na světě pomocí chytrého telefonu nebo tabletu*.

Systém poskytuje informace a umožňuje ovládání funkcí vířivky v reálném čase. S funkcí VirtualValet™ a předplacenou službou může 

váš místní prodejce dostávat upozornění ze systému a reagovat, když se objeví problémy.

S předplacenou službou Connextion je mnohem snazší starat se o svojí vířivku, když nejste doma. To je obzvláště užitečné pro vířivky 

na chatách a chalupách, nebo často cestující lidé mohou sledovat vířivku odkudkoliv. 

Sledujte a ovládejte svojí 
vířivku odkudkoliv na světě
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Connection nabízí více než jen informace a okamžité upozornění, pokud nastane problém. Také umožňuje ovládat vybrané funkce 

vířivky na dálku**.

Nejlepší ze všeho je, že Connection vám dává jistotu, že vaše vířivka funguje správně a v případě potřeby přijede servis. Connection 

Remote Monitoring System Spa je k dispozici jako možnost instalovaná prodejcem do všech modelů vířivek Caldera®.

* U.S. patenty # 8688280 a 8838280 #

** Uživatelské rozhraní je k dispozici pouze v angličtině
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Používejte více vířivku   
   v horkých letních měsících
Zatímco mnoho uživatelů vířivek raději udržuje vodu teplou po celý rok, někteří lidé 

se chtějí v letním období ve svých vířivkách ochladit. Nyní existuje u vířivek Caldera® 

způsob, jak vodu ochladit a najít pro vířivku větší využití během těchto měsíců. S pomocí 

CoolZone™ Hot Tub Cooling System, ve vaší vířivce Caldera může být jak teplá, tak 

studená voda, což není u většiny vířivek možné. Funguje to podobně jako klimatizační 

jednotky a ochladí vodu ve vířivce až k 16° C. Když pak chcete ve vířivce opět teplou vodu, 

systém ve spojení s topením vířivky efektivně zvýší teplotu vody za několik málo hodin. 

CoolZone musí být instalováno vaším 
prodejcem ve spolupráci s licencovaným 
servisním technikem.

N O V É  T E C H N O L O G I E
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Používejte více vířivku   
   v horkých letních měsících

Energetické přínosy
CoolZone systém je vysoce efektivní a může zlepšit spotřebu energie vaší vířivky při běžném provozu, protože může snížit množství 

času, při kterém pracuje topení. V průběhu doby tak může snížit vaše provozní náklady a ušetřit peníze*. 

Léčebný přínos
Studená koupel může pomoci regeneraci svalů tím, že sníží otoky způsobené při náročném tréninku. Když vylezete z vody, svaly se 

zahřívají a tím se vrací okysličená krev zpět a pomáhá svalům regenerovat. Později může systém CoolZone zvýšit teplotu vody ve vířivce 

a poskytnout tak výhody koupele v teplé vodě, čímž se více okysličené krve do tkání a zvýšuje jeich pohyblivost. 

Přínos pro rodinu 
Vířivka může zlepšit komunikaci v rodině větším množstvím společně stráveného času. Vytvořením útočiště před vedrem během 

horkých letních dní, vaše vířivka Caldera bude skvělým místem, kde se rodina schází, ochlazuje a odpočívá**. 

* V závislosti na okolní teplotě a dalších faktorech. Na podrobnosti se zeptejte svého prodejce Caldera.
** Nikdy nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti vody.
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Důvěra v tradici
Značka Caldera® Spas byla založena v 

roce 1976 a je jednou z nejvíce známých 

a důvěryhodných značek vířivek na světě. 

Vířivky Caldera jsou vyráběny Watkins 

Wellness-globálním lídrem, který vyrobil 

již více než jeden milion vířivek.

Zajištění kvality
Od přesného řemeslného zpracování po 

přísnou kontrolu kvality a testování, každá 

vířivka Caldera je podrobena zkoušce 

provedení, funkce, přesnosti a povrchové 

úpravy předtím, než je k vám odeslána. 

Dodržujeme nejvyšší úroveň návrhu 

vířivek i jejich výroby a poskytujeme 

na každou z nich výjimečnou záruku 

ComfortGuard™ —jednu z nejvyšších v 

oboru.

Uznání
Vířivky Caldera jsou uznávány v celém 

odvětví pro jejich výkon, kvalitu a 

spokojenost zákazníků. Nedávná ocenění  

a devět po sobě jdoucích certifikací za 

vynikající výsledky ve spokojenosti 

zákazníků od organizace spotřebitelů 

SpaSearch. 

 

Klid na duši je důležitá 
součást životní pohody
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K vašim službám
S plnou podporou odborných znalostí a zdrojů Caldera Spas, naši 

profesionální obchodníci jsou připraveni zajistit vaší dlouhodobou 

spokojenost. Od nákupu až po uvedení do provozu a servis, 

počítejte s vaším profesionálním prodejcem tak, aby vlastnictví 

vířivky Caldera bylo snadné a zábavné.

Globální leader
Watkins Wellness je vlastněn Masco Corporation. Masco je 

přední světovou společností (součástí Fortune 500), jejíž rodina 

důvěryhodných domácích výrobků zahrnuje:  
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Tiskneme naše prospekty pouze na Forest Stewardship Council (FSC) papíru
Vytištěno v EU na recyklovaném papíru, který obsahuje 10% post-spotřebitelského odpadu a je 
FSC certifikovaný. FSC zaručuje, že papír v našich prospektech obsahují vlákninu z dobře řízených 
a odpovědně pěstovaných lesů. Prosím předat tento brožuru dále, nebo jí recyklujte.

©2018 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista CA 92081. Všechna práva vyhrazena.  Acquarella, AdaptaFlo, AdaptaSsage, Advent, Atlas, Avante, Aventine, Caldera, Caldera Diagnostic Resource, Cantabria, 
Capitolo, Celio,Come to Life, ComfortGuard, Connextion, CoolZone, EcoTech, EcstaSeat, EnergyPro, Euphoria, Euro-Pulse, FiberCor, Florence, Foot Ridge, Geneva, Hot Tub Circuit Therapy, Kauai, LumbarSsage, Makena, 
Marino, Martinique, Monarch, Mystique, Niagara, OrbiSsage, Palatino, Paradise, ProLift, Provence, Pure Comfort, Pure Performance, Pure Style, Q Chamber, ReliaFlo, Salina, Sole Soothers, SpaGlo, Tahitian, UltraMassage, 
UltraMasseuse, Utopia, Vacanza, Vanto, and VersaSsage, VirtualValet and 20 Minute Renewal jsou ochrannými známkami společnosti Watkins Wellness. Moores a Bristan jsou registrované ochranné známky.  Hansgrohe 
a Hüppe jsou registrované ochranné známky. LLC, používaná pod licencí. iPod a iPhone jsou registrované ochranné známky společnosti Apple, Bluetooth slovní označení a loga jsou registrované ochranné známky 
vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a používané na základě licence, FROG je registrovaná ochranná známka společnosti King Technology, Inc. Technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. 
Modely, vlastnosti a elektrické požadavky se mohou lišit podle jednotlivých zemí. US patenty; # 5819332; 5924850; 6195811; 6381766; 6859952; 7160446; 7219690; 7490370; 7671994; 7698754; 6,381,766B1; D543282; 
D600816; D616104; D616105; D616999; D641486; D641889; D643539; D649256; D657881 a další patenty.
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