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Masážní bazén Altar 
je určen k celoročnímu použití v exteriéru nebo interiéru.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Doplňky
Ozonizátor 22.690,-  Kč

Izolace PUR pěnou 28.860,- Kč

Schody Natural / Canyon 115 (115 x 59 x 40) 6.790,-  Kč

Schody Natural / Canyon 70 (70 x 59 x 40) 6.490,-  Kč 

Police Natural / Canyon 2.660,-  Kč

FM Rádio + MP3 (pouze k výbavě Eco, Standard, Profi ) 30.660,-  Kč

MP3 (pouze k výbavě Comfort) 20.840,-  Kč

Ruční tryska (pouze k výbavě Standard a Profi ) 2.370,-  Kč

Chromoterapie – skupinové diodové světlo 5.235,-  Kč

Chromoterapie – skupinové LED světlo + 4 samostatné LED 8.295,-  Kč

Osvětlení se dvěmi barevnými fi ltry (pouze k výbavě Eco) 4.470,-  Kč

Airmasáž (pouze k výbavě Eco) 11.430,-  Kč

Světlo (pouze k výbavě Eco, Standard) 4.470,-  Kč

Filtrační vložka 25 kg (k výbavě Profi ) 590,-  Kč

Filtrační vložka (k výbavě Eco, Standard, Comfort) 1.150,-  Kč

Instalace bez kabinetu -10.000,- Kč

…  více doplňků na www.teiko.cz nebo na www.spa.teiko.cz.

Dále je v nabídce řada produktů pro péči o vodu a vonných prostředků (viz. str. 223).
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Výbava ECO

Výbava Standard

Výbava Comfort

Jedná se o ekonomický systém, kte-
rý disponuje základními funkcemi 
pro údržbu čisté vody a pro relaxaci 
ve vířivém bazénu SPA. Jelikož tento 
systém není vybaven funkcí auto-
matického dopouštění vody, musí 
se pravidelně kontrolovat její hla-
dina. Jinak jsou blokovány všechny 
funkce, včetně běhu fi ltračního čer-
padla. Voda se doplňuje manuálně. 
Manuální je také dávkování desin-
fekce, které se provádí na základě 
naměřených hodnot. Ohřev vody 

je zajištěn 2kW topením, na kterém 
se nastaví pomocí potenciometru 
požadovaná teplota vody ve SPA. 
Hydromasáž se aktivuje tlačítkem 
umístěným na horním lemu bazénu 
po dobu 20 minut.

Doplňky nalezente na produk-
tových stranách bazénů Malden, 
Balbi, Altar - str. 214-219.

Osazení MALDEN: Maxi Twin Roto - 2, Mini Pulsator - 10, Maxi Multi 
Massage - 2 | Osazení BALBI: Mega Twin Roto - 1, Maxi Twin Roto - 10, 
Mini Pulsator - 8, Maxi Multi Massage - 4 | Osazení ALTAR: Mega Twin 
Roto - 2, Maxi Twin Roto - 10, Mini Pulsator - 8, Maxi Multi Massage - 4

Osazení MALDEN: Mega Twin Roto - 1, Maxi Twin Roto - 4, Mini Pulsator - 14, 
Maxi Multi Massage - 2 | Osazení BALBI: Mega Twin Roto - 1, Maxi Twin Roto 
- 16, Mini Pulsator - 10, Maxi Multi Massage - 4 | Osazení ALTAR: Mega Twin 
Roto - 2, Maxi Twin Roto - 19, Mini Pulsator - 10, Maxi Multi Massage - 4

Osazení MALDEN: Mega Twin Roto - 1, Maxi Twin Roto - 4, Mini Pulsa-
tor - 14, Maxi Multi Massage - 2, Air massage - 12, Mega Hand Roto - 1 | 
Osazení BALBI: Mega Twin Roto - 1, Maxi Twin Roto - 16, Mini Pulsator 
- 10, Maxi Multi Massage - 4, Air massage - 12, Mega Hand Roto - 1 | 
Osazení ALTAR: Mega Twin Roto - 2, Maxi Twin Roto - 19, Mini Pulsator - 
10, Maxi Multi Massage - 4, Air massage - 12, Mega Hand Roto - 1

Systém Standard je vybaven řadou 
užitečných funkcí pro pohodlné uží-
vání a ošetřování SPA. Nezbytnou 
součástí tohoto systému je ohřev 
vody, ozonizátor k ničení mikroorga-
nismů, fi ltrační okruh s přepadovou 
hrází, s košíčkem a fi ltrační vložkou, 
kde dochází k zachytávání mecha-
nických nečistot. Předností tohoto 
systému je pak automatické na-
pouštění vody, společně s poloauto-
matickým dávkováním desinfekce. 
K této funkci je nutné zajistit trva-
lý přívod vody z vodovodního řádu. 
U venkovního použití je nezbytné 
zabezpečit tento přívod proti zamrz-

nutí.  Všechny důležité prvky pro uží-
vaní a nastavení vířivého bazénu jsou 
přístupné na lemu bazénu. Systém 
obsahuje elektronický ovladač s digi-
tálním displejem, na kterém je možné 
nastavit několik užitečných funkcí. 
Pozičně je disponován jak pro interní, 
tak i externí ovládání a je dobře čitelný 
i v noci. Dále je tento systém vybaven 
osvětlením s dvěmi barevnými fi ltry. 
Celý systém je osazen výkonným 
topením 6kW/400V. Na přání je mož-
no osadit topidlem 2kW/230V.

Doplňky nalezente na produk-
tových stranách bazénů Malden, 
Balbi, Altar - str. 214-219.

Výbava Comfort  je rozšířenou vari-
antou výbavy Standard. Navíc dis-
ponuje airmasáží s 12-ti tryskami, 
druhým elektronickým ovladačem 
s FM rádiem a párem voděodolných 
zasouvacích reproduktorů. 

Celý systém je osazen výkonným 
topením 6kW/400V. 

Na přání je možno osadit topidlem 
2kW/230V.

Doplňky nalezente na produk-
tových stranách bazénů Malden, 
Balbi, Altar - str. 214-219.
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Osazení MALDEN: Mega Twin Roto - 1, Maxi Twin Roto - 4, Mini Pul-
sator - 14, Maxi Multi Massage - 2, Air massage - 12 | Osazení BALBI: 
Mega Twin Roto - 1, Maxi Twin Roto - 16, Mini Pulsator - 10, Maxi Multi 
Massage - 4, Air massage - 12, Mega Hand Roto - 1 | Osazení ALTAR: 
Mega Twin Roto - 2, Maxi Twin Roto - 19, Mini Pulsator - 10, Maxi Multi 
Massage - 4, Air massage - 12, Mega Hand Roto - 1

Jedná se o systém, který splňuje i ty nejnáročnější požadavky vířivého 
bazénu pro veřejný provoz. SPA s touto výbavou je určeno do fi tness center, 
sportovních klubů, rekreačních a rehabilitačních center, hotelů, penzionů, 
apod. Komponenty se skládají z kvalitních dílů a jsou dimenzovány na ne-
přetržitý provoz. Díky špičkovým agregátům a propracované technologii 
je údržba a provoz tohoto zařízení pro personál hračkou.

Celé zařízení je vybaveno samostatnou strojovnou, o celkové hmotnosti 
145 kg, pod jejímž uzamykatelným víkem je umístěn hlavní elektronický 
ovladač pro nastavení provozních funkcí obsluhou. Je mimo dosah uži-
vatelů, kteří mají k dispozici dva jednoduché tlačítkové ovladače. Stiskem 
tlačítek aktivují hydromasáž nebo air masáž na dobu 20 minut. Dále 
mohou ze své pozice ovládat intenzitu proudu vody z trysek pomocí 
vzduchového regulátoru umístěného na lemu bazénu.

Systém PROFI je především zaměřen na zajištění čistoty a kvality vody, 
která musí splňovat přísné hygienické normy.

Požadované napětí pro strojovnu je 400V, pro SPA bazén 230V.

Výbava Profi 

Obsah strojovny:

Písková fi ltrace – je konstruována k vysoce účinnému odstraňová-
ní a fi ltrování nečistot z vířivého bazénu. Množství fi ltrované vody, 
která je nasávána ze dna a hladiny, je  6m3/h. Díky této fi ltraci se 
výrazně snižuje dávkování chemie. Obsah písku: 50kg.

Filtrační čerpadlo – je připraveno odolávat zatížení při komerčním 
používání. Skládá se s kvalitních komponentů, které splňují vysoké 
nároky na nepřetržitý provoz.

Řídící jednotka a elektronický ovladač – jsou nejdůležitějšími 
prvky celého systému. Řídící jednotka zajišťuje a kontroluje důle-
žité funkce potřebné k provozu vířivého bazénu. Elektronický ovla-
dač se vyznačuje snadným intuitivním ovládáním a je vybaven 
digitálním displejem, který zobrazuje veškeré důležité hodnoty, 
včetně nízké hladiny desinfekce v nádobách.

Ozonizátor
kvalitní zdravá desinfekce

Čištění a desinfekce bazénové vody využívá aktivní ozón, 
který zničí veškeré živé organismy okamžitě při kontak-
tu (BAKTERIE, ŘASY, VIRY). Vlastnosti ozónu se negativně 
nemění při teplotě vody okolo 40°C jako je tomu u chemických 
desinfekčních prostředků. Působí blahodárně na celé pohy-
bové ústrojí, revma, bolesti kloubů, ozon obsažený ve vodě 
desinfi kuje pokožku lidského těla. Svalstvo se pak dobře 
prokrvuje, dochází ke správné látkové výměně a k celkovému 
uvolnění a odbourání únavy. Nízké energetické a fi nanční 
náklady při provozu bazénu - výkon ozonizátoru je 30W, 
odpadá nákladné pořizování bazénové chemie, zvyšuje 
se komfort při údržbě bazénu (automatické spouštění systé-
mu). Šetrný k životnímu prostředí. Kvalitní zpracování zařízení 
s vysokou životností a dlouholetými zkušenostmi (veřejný 
sektor, plavecké bazény, vodárny, gastronomie, klimatizace).

1. Ozonizátor PROFI

2. Filtrační čerpadlo PROFI

3. Průtokové topení PROFI

4. Řídící jednotka a elektronický ovladač PROFI

5. Písková fi ltrace

6. Strojovna SPA
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  Osazení SPA / VÝBAVY ECO STANDARD COMFORT PROFI

Trysky celkem / hydro trysky / air trysky - Malden 17 / 17 / - 25 / 25 / - 39 / 27 / 12 37 / 25 /12

Trysky celkem / hydro trysky / air trysky - Balbi 19 / 19 / - 26 / 26 / - 38 / 26 / 12 38 / 26 / 12

Trysky celkem / hydro trysky / air trysky - Altar 20 / 20 / - 31 / 31 / - 43 / 31 / 12 43 / 31 / 12

Ruční tryska doplněk doplněk

Elektronické ovladače se signalizací Tlač. elektron. ovlád. Digitální display Digitální display Digitální display

Samostatná strojovna s poklopem 

š x v x h (125 x 82 x 81 cm)
doplněk doplněk doplněk

Masážní / fi ltrační čerpadlo hydro - Malden 1,5 / 0,37 kW 1,5 / 0,37 kW 1,5 / 0,37 kW 2,5 / 0,68 kW

Masážní / fi ltrační čerpadlo hydro - Balbi 1,5 / 0,37 kW 1,5 / 0,37 kW 1,5 / 0,37 kW 2,5 / 0,68 kW

Masážní / fi ltrační čerpadlo hydro - Altar 1,5 / 0,37 kW 2,5 / 0,28 kW 2,5 / 0,28 kW 2,5 / 0,68 kW

Regulace vzduchu (Malden) 2 2 2 2

Regulace vzduchu (Balbi, Altar) 3 3 3 3

Kompresor pro airmasáž doplněk doplněk

Podhlavníky (Malden) 2 2 2 2

Podhlavníky (Balbi, Altar) 3 3 3 3

Osvětlení s barevnými fi ltry (počet barev)     2     2     2

Kartušová fi ltrace

Písková fi ltrace

Ozonizace doplněk

Průtokové topení 230 V / 2 kW 400 V / 6 kW 400 V / 6 kW 400 V / 6 kW

Řídící ochranný systém

Ozonizátor PROFI doplněk doplněk doplněk

FM Rádio s pamětí pro 7 stanic

MP3 přehrávač doplněk

FM Rádio s pamětí + Mp3 přehrávač doplněk doplněk doplněk

Dva voděodolné zasouvací reproduktory doplněk doplněk doplněk

Poloautomatické dávkování desinfekce

Automatické dopouštění vody

Ventil pro vypuštění obsahu bazénu

Bazénová chemie doplněk

Ovládání topení pomocí HDO doplněk

Funkce SPA ECO STANDARD COMFORT PROFI

Nastavení a zobrazení denního času

Zapnutí ohřevu vody / nastavení požadované teploty

Čtyři fi ltrační intervaly s minutovým nastavením

Doba a množství dávkování desinfekce

Zapnutí hydromasáže po dobu 20 minut

Zapnutí osvětlení

Zapnutí rychlé fi ltrace po dobu 60 minut 

Automatické vypnutím osvětlení po 10 min. od stisku STOP

Auto. dopouštění vody pro udržování provozní hladiny

Automatické spínání topení proti zamrznutí

Zobrazení okolní teploty / teploty vody ve SPA / denní čas

Blokování ovladače proti nežádoucí manipulaci

Zapnutí airmasáže na dobu 20 minut

Pulzace airmasáže - krátký / střední / dlouhý režim

Snižovaní a zvyšování intenzity airmasáže
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Masážní bazén slouží ke každo-

dennímu odpočinku, rehabilitaci 

a zároveň plní funkci vhodného 

estetického doplňku rodinných 

domů a vilek. Je možné  ho umístit  

v  interiéru nebo exteriéru a využí-

vat tak jeho předností po celý rok.

Hydroterapie posiluje krevní oběh, 

snižuje krevní tlak, uvolňuje sva-

ly a stimuluje imunitní systém. 

SPA pomáhá také při rehabilitaci 

po zranění a působí preventivně 

na celý organismus. Odlišné tep-

loty vzduchu a vody otužují celý 

organismus a působí preventiv-

ně proti nejrůznějším chorobám. 

Bazén můžete využívat vždy, když 

budete mít chuť, protože lázeň 

je pro Vás neustále připravena.

Výběr bazénu

Při pořizování SPA bazénu je vhodné 

uvažovat nejen nad tvarem, cenou 

a barvou, ale také nad dispozicemi 

instalačního prostoru. Myslete již 

před koupí, jak se bazén dostane 

na své místo (šířka dveří, schodiš-

tě, plot, atd.).

Bazén je možné umístit do interié-

ru či exteriéru, zapustit pod úroveň 

podlahy (terénu) nebo využít pou-

ze částečného zapuštění. Všechna 

doporučení pro Vámi vybranou va-

riantu instalace získáte v pokynech 

stavební připravenosti.

Každý způsob má své výhody  

a vždy je nutné dbát na nutnou 

údržbu, tudíž i prostor pro přístup. 

Bazény jsou určeny pro celoroční 

využití.

SPA bazén se skládá:

1. Akrylátová skořepina, která je anatomicky tvarována 
pro pohodlnou relaxaci. Nosná konstrukce zabez
pečuje stabilitu whirpoolu. Izolace slouží k zamezení 
tepelných ztrát.

2. Kabinet je z dřevěného masivu, který je ošetřen antibak-
teriálním nátěrem odolávající UV záření a odpuzuje dře-
vokazný hmyz. Z vnitřní strany je kabinet vybaven izolační 
fólií.

3. Termokryt se skládá z koženky a polystyrenu zajiš-
ťující dokonalou izolaci a pevnost. Potažen je koženkou 
v kvalitě A.

4. Schůdky umožňují příjemný vstup do bazénu (nabízí-
me jako doplněk).

Spa Vychutnejte si 
příjemnou relaxaci 
každý den

 Malden & Balbi & Altar

1

2

3

4
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Komfort 
ve všech ročních obdobích 

komponenty
A - podhlavník
B - tryska MEGA Twin
C - regulační ventil
D - tryska MAXI Twin
E - Filtr s košíčkem a plovákovou hrází
F - reproduktory
G -  elektronický ovladač
H - sání
I - drenážní tryska
J - světlo
K - tryska MEGA Massage
L - tryska MAXI Massage
M - tryska Air (perlička)
N - tryska MINI Pulsator
O - tryska MAXI Roto (nožní)
P - tryska MAXI Twin Roto (nožní)
Q - nálevka desinfekce

zóny
1 - lehátko
2 - křeslo
3 - křeslo
4 - vstupní schod
5 - sedátko
6 - sedátko

šedý granit

zelený granitmodrý granit

modrý mramor zelený mramor

Materiály - skořepina

Topný systém
Bazén má vysoce účinné topné těleso (6 kW), které je v našich klimatických podmín-
kách zřídka kdy plně využíváno. Teplotu vody si můžete nastavit na požadovanou 
hodnotu pomocí ovladače. 
V zimních měsících při manuálně vypnutém topení systém chrání automaticky vodu 
proti zamrznutí. Topení SPA lze spínat pomocí HDO v době levného tarifu.

212
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Barevné provedení kabi-
netu a schodů:
canyon a natural - materi-
ál smrk se speciální povr-
chovou úpravou proti dře-
vokazům a plísním. Každý 
kabinet je z vnitřní strany 
opatřen izolační fólií.

canyon natural

Materiály - kabinet

te
rm

o
k

ry
t

Barevné provedení 
termokrytů: 
hnědá koženka

Hlavní výhody zateplení systému PUR pěnou

1) Kvalitní izolace:
 - jedná se o polyuretanovou pěnu s vynikajícími izolačními účinky a dlouho životností.

2) Vysoce odolná proti vodě a vlhkosti
 - pěna je nenasákavá
 - pěna vytvoří na svém povrchu neprodyšnou slupku - zabezpečí dlouhou životnost izolace 

Zateplení bazénu PUR pěnou se provádí na objednávku za příplatek - ceny na str. 214 - 219.

Zateplení PUR pěnou - zvýšení účinku

1) Kvalitnější utěsnění spojů
 - využitím PUR pěny se zafi xuje hadicový systém, nedochází k tzv.  
  cukání rozvodového potrubí kterým se namáhají lepené spoje.

2) Snadný přístup k elektroinstalaci
 - veškerá elektroinstalace a důležité komponenty jako čerpadla, 
  ozonizátor atd. zůstavají nad povrchem PUR pěny a jsou tedy 
  snadno přístupná pro případné servisní zásahy. 

Izolační fólie - standardní zateplení SPA 
(v ceně výrobku)

1) Zateplení systému SPA:
 - izolační fólie je omotána kolem celé skořepiny bazénu včetně 
  hadic a ostatních komponentů masážního systému

2) Zateplení kabinetu SPA
 - 95% plochy kabinetu SPA bazénů je pokryta izolační fólií

Proč zapěnění celého systému 
včetně skořepiny?

Narozdíl od zapěněné skořepiny bez hadicového systému se docílí 

kompletní souvislé izolace, která vykazuje menší tepelné ztráty a tím 

značnou energetickou úsporu v chladných měsících. Hadicový systém 

se pěnou zafi xuje, takže nedochází k tzv. cukání rozvodného potru-

bí, kterým se namáhají lepené spoje. V případě izolované skořepiny 

a nezaizolovaného potrubí dochází při hydromasáži k rychlé výmě-

ně tepla okolo potrubí. Funguje tak např. jako mřížka za ledničkou 

odvádějící teplo z prostoru ledničky.

tepelná izolační fólie

kabinet SPA

ochranný nástřik akrylátu

silná vrstva akrylátu LUCITE - 5 mm

Zateplení bazénu

Izolace PUR pěnou - kvalitní zateplení při umístění 

SPA v exteriéru (za příplatek)

Izolační tepelná fólie - dostačující zateplení 

pro interiérové instalace SPA

silná vrstva PUR pěny 

- zateplení včetně systému

ochranný nástřik akrylátu

kabinet SPA
tepelná izolační fólie

silná vrstva akrylátu 

LUCITE - 5 mm
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Malden je SPA navržené pro 2 osoby. 

Vnitřní prostor tohoto masážního bazénu 

je ideální pro relaxaci ve dvou. Každá 

z těchto partií bazénu je díky účinosti 

sekcí trysek zaměřena narozdílný typ ma-

sáže. K dispozici jsou dvě komfrotní lehát-

ka se vzduchovou masáží. Tento masážní 

bazén je možné díky svým rozměrům 

pronést zárubněmi o šířce 80 cm.

Úrovně výbavy

Eco 141.390,- Kč

Standard 212.820,- Kč

Comfort 237.550,- Kč

Profi  358.290,- Kč

Rozměr: 210 x 168  x 79 cm

Vnitřní hloubka: 68 cm

Objem: 660 l

Hmotnost (vč. opláštění): 235 Kg

Hmotnost (vč. opláštění a vody): 895 Kg

Velikost termokrytu: 210 x 168 x 8 cm 

Počet míst celkem/ křesílka / lehátka / stoličky: 2 / 0 / 2 / 0

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

V ceně SPA bazénu získáte:

Akrylátová skořepina Lucite® (v pěti různých 

barvách bez příplatku), jeden z druhů výbavy 

(Eco, Standard, Comfort, Profi ), dřevěné 

opláštění (kabinet) s neviditelnými spoji – 

barevné provedení Natural nebo Canyon, ter-

mokryt, balíček dezinfekce (oxi tester – sada, 

aktivní kyslík – tablety, aktivní kyslík – granu-

lát, Sanosil 25 Super, odstraňovač usazenin, 

granulát pH+, granulát pH-), doprava 

a montáž (zprovoznění bazénu). U výbavy 

Profi  je navíc samostatná strojovna. 

Po dohodě je možné dodání bazénu bez 

kabinetu nebo s částečným opláštěním.

Standardní dodací termín je 4 – 5 týdnů od 

obdržení písemné objednávky. Montáž je 

vždy prováděna až na základě písemného 

potvrzení splnění stavební připravenosti.

Výbavy Eco, Standard, Comfort jsou konci-

povány pro privátní použití, výbava Profi  je 

určena pro použití komerční.

Malden
( bazén SPA pro 2 osoby )
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Doplňky
Ozonizátor 22.690,-  Kč

Izolace PUR pěnou 22.260,- Kč

Schody Natural / Canyon 115 (115 x 59 x 40) 6.790,-  Kč

Schody Natural / Canyon 70 (70 x 59 x 40) 6.490,-  Kč 

Police Natural / Canyon 2.660,-  Kč

FM Rádio + MP3 (pouze k výbavě Eco, Standard, Profi ) 30.660,-  Kč

MP3 (pouze k výbavě Comfort) 20.840,-  Kč

Ruční tryska (pouze k výbavě Standard a Profi ) 2.370,-  Kč

Chromoterapie – skupinové diodové světlo 5.235,-  Kč

Chromoterapie – skupinové LED světlo + 4 samostatné LED 8.295,-  Kč

Osvětlení se dvěmi barevnými fi ltry (pouze k výbavě Eco) 4.470,-  Kč

Airmasáž (pouze k výbavě Eco) 11.430,-  Kč

Světlo (pouze k výbavě Eco, Standard) 4.470,-  Kč

Filtrační vložka 25 kg (k výbavě Profi ) 590,-  Kč

Filtrační vložka (k výbavě Eco, Standard, Comfort) 1.150,-  Kč

Instalace bez kabinetu -10.000,- Kč

…  více doplňků na www.teiko.cz nebo na www.spa.teiko.cz.

Dále je v nabídce řada produktů pro péči o vodu a vonných prostředků (viz. str. 223).

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Masážní bazén Malden 
je určen k celoročnímu použití v exteriéru nebo interiéru.
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Rozměr:     210 x 171 x 89 cm

Vnitřní hloubka:    77 cm

Objem:     800 l

Hmotnost (vč. opláštění):   280 Kg

Hmotnost (vč. opláštění a vody):  1 080 Kg

Velikost termokrytu:   210 x 171 x 8 cm 

Počet míst celkem/ křesílka / lehátka / stoličky: 3 / 2 / 1 / 0

V ceně SPA bazénu získáte:

Akrylátová skořepina Lucite® (v pěti různých 

barvách bez příplatku), jeden z druhů výbavy 

(Eco, Standard, Comfort, Profi ), dřevěné 

opláštění (kabinet) s izolací bez viditelných 

šroubů – barevné provedení Natural nebo 

Canyon, termokryt, balíček dezinfekce (oxi 

tester – sada, aktivní kyslík – tablety, aktivní 

kyslík – granulát, Sanosil 25 Super, odstraňo-

vač usazenin, granulát pH+, granulát pH-), 

doprava a montáž (zprovoznění bazénu). 

U výbavy Profi  je navíc samostatná strojovna. 

Po dohodě je možné dodání bazénu bez 

kabinetu nebo s částečným opláštěním. 

Standardní dodací termín je 4 – 5 týdnů od 

obdržení písemné objednávky. Montáž je 

vždy prováděna až na základě písemného 

potvrzení splnění stavební připravenosti.

Výbavy Eco, Standard, Comfort jsou konci-

povány pro privátní použití, výbava Profi  je 

určena pro použití komerční.

více na spa.teiko.cz

Balbi
( bazén SPA pro 3 osoby )

Úrovně výbavy

Eco 153.970,- Kč

Standard 226.620,- Kč

Comfort 248.710,- Kč

Profi  370.190,- Kč
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Masážní bazén Balbi 
je určen k celoročnímu použití v exteriéru nebo interiéru.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Doplňky
Ozonizátor 22.690,-  Kč

Izolace PUR pěnou 24.880,- Kč

Schody Natural / Canyon 115 (115 x 59 x 40) 6.790,-  Kč

Schody Natural / Canyon 70 (70 x 59 x 40) 6.490,-  Kč 

Police Natural / Canyon 2.660,-  Kč

FM Rádio + MP3 (pouze k výbavě Eco, Standard, Profi ) 30.660,-  Kč

MP3 (pouze k výbavě Comfort) 20.840,-  Kč

Ruční tryska (pouze k výbavě Standard a Profi ) 2.370,-  Kč

Chromoterapie – skupinové diodové světlo 5.235,-  Kč

Chromoterapie – skupinové LED světlo + 4 samostatné LED 8.295,-  Kč

Osvětlení se dvěmi barevnými fi ltry (pouze k výbavě Eco) 4.470,-  Kč

Airmasáž (pouze k výbavě Eco) 11.430,-  Kč

Světlo (pouze k výbavě Eco, Standard) 4.470,-  Kč

Filtrační vložka 25 kg (k výbavě Profi ) 590,-  Kč

Filtrační vložka (k výbavě Eco, Standard, Comfort) 1.150,-  Kč

Instalace bez kabinetu -10.000,- Kč

…  více doplňků na www.teiko.cz nebo na www.spa.teiko.cz.

Dále je v nabídce řada produktů pro péči o vodu a vonných prostředků (viz. str. 223).
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V ceně SPA bazénu získáte:

Akrylátová skořepina Lucite® (v pěti různých 

barvách bez příplatku), jeden z druhů výbavy 

(Eco, Standard, Comfort, Profi ), dřevěné 

opláštění (kabinet) s izolací bez viditelných 

šroubů  – barevné provedení Natural nebo 

Canyon, vrstvená izolace, termokryt, balíček 

dezinfekce (oxi tester – sada, aktivní kyslík – 

tablety, aktivní kyslík – granulát, Sanosil 25 

Super, odstraňovač usazenin, granulát pH+, 

granulát pH-), doprava a montáž (zprovozně-

ní bazénu). U výbavy Profi  je navíc samostat-

ná strojovna.

Po dohodě je možné dodání bazénu bez 

kabinetu nebo s částečným opláštěním.

Standardní dodací termín je 4 - 5 týdnů 

od obdržení písemné objednávky. Montáž 

je vždy prováděna až na základě písemného 

potvrzení splnění stavební připravenosti.

Výbavy Eco, Standard, Comfort jsou konci-

povány pro privátní použití, výbava Profi  je 

určena pro použití komerční.

Rozměr:    220 x 205 x 103 cm

Vnitřní hloubka:   89 cm

Objem:    1 280 l

Hmotnost (vč. opláštění):  300 Kg

Hmotnost (vč. opláštění a vody): 1 580 Kg

Velikost termokrytu:  220 x 205 x 8 cm

Počet míst celkem / křesílka / lehátka / stoličky:   5 / 2 / 1 / 2

Altar
( bazén SPA pro 5 osob )

Úrovně výbavy

Eco 166.820,- Kč

Standard 250.910,- Kč

Comfort 274.990,- Kč

Profi  394.790,- Kč
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Hydromasážní
systémy

12_HMS_standard_ECO.indd   10012_HMS_standard_ECO.indd   100 11.2.2010   11:43:2711.2.2010   11:43:27

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk



POZNÁMKA
BASIC EASY WINDY DUO PNEU DUO (LIGHT) EXCELLENT DUO

hydro hydro air hydro air hydro air hydro air

Pneumatický ovladač • •

Vzduchová regulace • • • •

Elektronický ovladač • • • •

Kompresor • • • •

Čerpadlo • • • • •

MAXI tryska

standard 6 6 6 6 6

Apollonia, 
Antalye, Diamant,
 Spinell, Afrodité

4 4 4 4 4

Athina 6 6 6 6 6

MINI tryska

standard 2 2 2

Diamant, Spinell 2 2 2 2 2

Afrodité 4 4 4 4 4

Mikrotryska

standard 5 5 5

Apolonia, 
Antalye

10 10 10 10 10

Athina 20 20 20 20 20

Diamant, Spinell 8 8 12

Afrodité 16 16 16

AIR tryska 12 12 12 12

Zónování tlaku vody
Apollonia

Antalye, Athina • • • • •
Pulzace hydro masáže • • •
Pulzace air masáže • • •
Časovač masáží •
Bezpečnostní senzor • • • •
DOPLŇKOVÉ SYSTÉMY

Chromoterapie doplňkové * * * * * 2) * 2)

Halogenové osvětlení doplňkové * * * * * 1) •
Dohřev vody doplňkové * * •
Proplach a desinfekce doplňkové * * * * •
Ozonizace doplňkové * * * * *
Aromatherapie doplňkové * * * *
Systém napouštění doplňkové * * * * * *
MAGIC systém dle typu systému * * *

Standardní hydromasážní systémy - přehled variant

• součást systému * je možno instalovat na přání 1) u systému DUO LIGHT součástí systému 2) chromoterapie nahrazuje standardní  
 halogenové osvěltení

Magic systém nelze kombinovat s napouštěním přepadem.

VÝROBCE SI VYHRAZUJE PRÁVO NA TECHNICKÉ ZMĚNY.
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Funkce hydromasážních 
systémů - legenda

airmasáž

aromatherapie

bezpečnostní senzor

denní čas

desinfekce

diodové osvětlení

dohřev vody

elektronické ovládání

pulzace airmasáže

regulace airmasáže

regulace hydromasáže

trojcestný ventil

ukazatel teploty

ventil vzduchové regulace

vysoušecí systém

zobrazení času

časové programování

ukazatel teploty

hydromasáž

chromoterapie

magic systém

napouštění

osvětlení

ozonizace

pneumatické ovládání

pulzace hydromasáže

Excellent Duo
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maxitrysky minitrysky

4 2

airtrysky

10

ECO hydro

ECO air

čerpadlo

potrubí pro rozvod 
vzduchu

potrubí 
pro rozvod vody

koš sání

pneumatický 
ovladač

ventil 
vzduchové 
regulace

maxitryska

přeodpadová 
armatura

minitryska

Pneumatický spínač hyd-
romasáže - ECO zapnuto 
/ vypnuto

Vzduchová regulace hydro-
masáže - ECO

Hydromasážní systém je osazen 4 maxitryska-
mi  a 2 minitryskami, které vytvářejí příjemný 
proud vody obohacený vzduchem. Moderní 
regulační a ovládací prvky zaručují velmi 
jednoduché a pohodlné ovládání. Spuštění a 
vypnutí se provádí pneumatickým spínačem, 
který 
je umístěn na horním okraji vany. Vzduchová 
regulace obohacuje vodní masáž vzduchem, 
který mění účinky masáže. Intenzitu masáže 
lze měnit otevíráním nebo zavíráním maxi-
trysek 
- max. 2  současně.

UPOZORNĚNÍ: 

v případě pneumatického ovládání není obsa-
hem systému hladinový bezpečnostní senzor, 
který zabezpečuje zařízení před náhodným 
spuštěním bez napuštěné vody, čímž by moh-
lo dojít k poškození čerpadla.

kompresor

přepadová 
šachta

elektrokrabice

pneumatický ovladačair tryska

přeodpadová armatura
rozvaděč vzduchu

potrubí pro 
rozvod vzduchu

Jedná se o samostatný systém air masáže 
tzv. “perličky”. Vzduchová masáž navozuje 
relaxovaný stav, tedy psychické uvolnění a 
příjemné pocity.

Systém je osazen přepadovou šachtou nebo 
bezpečnostní smyčkou, aby voda nemohla 
vtéci do kompresoru. Spuštění a vypnutí se 
provádí pneumatickým spínačem, který je 
umístěn na horním okraji vany. Kompresor 
lze opětovně spustit po vypuštění vody z vany 
(cca na 30 - 120 sekund) k vysušení rozvodné-
ho potrubí systému.

Pneumatický spínač 
hydromasáže - ECO 
zapnuto / vypnuto

Osazení              

Osazení              
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maxitrysky minitrysky airtrysky

4 2 10

ECO hydromasážní systémy

Osazení              

Podobně jako u systému ECO HYDRO jsou vany 
osazovány 4 maxitryskami a 2 minitryskami. 
Vzduchová masáž je prováděna 10 vzducho-
vými tryskami. Spuštění a vypnutí se provádí 
pneumatickými spínači, které jsou umístěny na 
horním okraji vany. Vzduchová regulace oboha-
cuje vodní masáž vzduchem, který mění účinky 
masáže. Regulaci intenzity masáže lze měnit 
otevíráním nebo zavíráním maxitrysek - max. 2  
současně.

UPOZORNĚNÍ: 

V případě pneumatického ovládání neobsahuje 
systém hladinový bezpečnostní senzor, který 
zabezpečuje zařízení před náhodným spouště-
ním bez napuštěné vody, čímž by mohlo dojít 
k poškození čerpadla. Kompresor lze opětovně 
spustit po vypuštění vody z vany (cca na 30 - 120 
sekund) k vysušení rozvodného potrubí systému.

Pneumatický spínač hyd-
romasáže - ECO zapnuto 
/ vypnuto

Vzduchová regulace hydro-
masáže - ECO

2x 1x

přehled

ECO HYDRO ECO AIR ECO HYDROAIR

Pneumatický ovladač Pneumatický ovladač Pneumatický ovladač - 2x

Vzduchová regulace - Vzduchová regulace

Čerpadlo - Čerpadlo

- Kompresor Kompresor

MAXI tryska - 4 x - MAXI tryska - 4 x

MINI tryska - 2 x - MINI tryska - 2 x

- AIR tryska - 10 x AIR tryska - 10 x

ECO hydroair
maxi tryska

čerpadlo

vzduchová tryska
potrubí 
pro rozvod vzduchu

potrubí
pro rozvod vody

koš sání

přeodpadová 
armatura

mini tryska
rozvaděč vzduchu

potrubí 
pro rozvod perličky

pneumatický ovladač

vzduchová 
regulace

kompresor

elektrokrabice

přepadová 
šachta
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2x

maxitrysky

6

2xEasy

maxitrysky minitrysky mikrotrysky

6 2 5

Basic

Easy

Pneumatický spínač hydromasáže 
- zapnuto / vypnuto

čerpadlo 

potrubí pro 
rozvod vzduchu

potrubí pro rozvod vody

přeodpadová armatura

maxitryska
koš sání

ventil vzduchové 
regulace pneumatický

ovladač

Vzduchová regulace 
hydromasáže

Standardní výbava

Standardní výbava

Doplňková výbava

Doplňková výbava

Osazení              

Osazení              

Hydroterapeutický systém BASIC se šesti instalo-
vanými maxitryskami a přisáváním vzduchu pro 
zvýšení intenzity masážního efektu je v principu 
základem všech ostatních hydromasážních zaříze-
ní značky TEiKO.

Tento systém se uvádí do chodu i vypíná pomocí 
pneumatického tlačítka. Součástí vany jsou další 
dva ovladače vzduchové regulace, díky kterým 
lze buď zvýšit, nebo naopak snížit množství 
přisávaného vzduchu a tím docílit libovolné 
intenzity proudu vody z šesti masážních trysek. 
Systém BASIC patří mezi technicky jednoduchá 
řešení. Všechny komponenty systému BASIC jsou k 
dispozici v chromovém provedení.

UPOZORNĚNÍ:

V případě pneumatického ovládání neobsahuje 
systém hladinový bezpečnostní senzor, který za-
bezpečuje zařízení před náhodným spuštěním bez 
napuštěné vody, čímž by mohlo dojít k poškození 
čerpadla.

hydromasáž  - zapnuto / vypnuto

pulzace hydromasáže

St nd rdní výb vO í

čerpadlo 
potrubí 

pro rozvod vzduchu

potrubí 

pro rozvod vody

ventil vzduchové 

regulace

přeodpadová 

armatura

minitryska maxitryska 
s regulací vody

koš sání

elektronický 
ovladač

mikrotryska

box 
elektroniky
Easy

Vzduchová regulace 
hydromasáže

V základních rysech vychází systém EASY z předchá-
zející jednodušší koncepce BASIC. U hydromasážních 
van s přívlastkem EASY je k dispozici kromě šesti 
maxitrysek také pět mikrotrysek umístěných v zádové 
části vany a dvě minitrysky účelně nainstalované na 
protilehlé straně – v oblasti nohou.

Zařízení je spouštěno a ovládáno pomocí elektro-
nického ovladače s volbou pulzace masáže. Systém 
obsahuje vzduchovou regulaci. Všechny hydromasáž-
ní vany se systémem EASY jsou vybaveny hladinovým 
senzorem, který v případě nízké úrovně hladiny vody 
zabrání chodu masážního systému naprázdno.

Všechny komponenty systému EASY jsou k dispozici 
v chromovém provedení. 
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airtrysky

12

maxitrysky airtrysky

6 12

Jedná se o samostatný systém air masáže tzv. “perličky”. 
Jednotlivé funkce elektronického ovladače navozují rela-
xovaný stav, tedy psychické uvolnění a příjemné pocity. 
Spuštění a vypnutí se provádí elektronickým tlačítkem, 
které je umístěno na horním okraji vany.
Tento systém je jednoduchým hydroterapeutickým zaříze-
ním se vzduchovou masáží. Základní jednotkou WINDY 
je kompresor se zpětným ventilem, který zabraňuje nežá-
doucímu nasátí vody agregátem. Kompresor s ohřevem 
vzduchu vhání vzduch do uzavřeného okruhu dvanácti 
vzduchových trysek, jež jsou ve dvou řadách symetricky 
(u obdélníkových van) a co nejefektivněji (u rohových van) 
rozmístněny a připevněny na akrylátovém dně převážné 
většiny van značky TEiKO. Systém WINDY se spouští elek-
tronickým ovládáním 
s možností zesilování nebo zeslabování intenzity proudu 
perličkové masáže a je vybaven také pulzací.
Všechny komponenty systému WINDY jsou v chromovém 
provedení.

Windy

kompresor

vzduchová 
tryska

přeodpadová 
armatura

rozvaděč vzduchu potrubí pro 
rozvod vzduchu

elektronický 
ovladač Windy

box 
elektroniky 
Windy

pulzace airmasáže

 airmasáž  - zapnuto / vypnuto

regulace intenzity airmasáže

regulace intenzity airmasáže

Masážní systémy DUO PNEU obsahují dva systémy: 
hydromasáž a vzduchovou masáž (tzv. perličku). Jedná 
se o kombinaci systémů BASIC a WINDY. Je instalováno 6 
maxitrysek. 
Na dně vany je do dvou řad rozmístěno 12 vzduchových 
trysek. Systém disponuje pneumatickým ovládáním pro 
spuštění hydromasáže. Samostatný vzduchový regulátor 
je zabudován k vaně pro možnost volby intenzity masáže. 
Identický ovladač s regulátorem vzduchu je u DUO PNEU 
instalován pro ovládání vzduchové 
masáže. 

Důležité upozornění pro uživatele hydroairmasážní pneu-
matické verze:  Tento typ zařízení nemá zabudován senzor 
pro snímání výšky hladiny vody. Všechny komponenty 
systému DUO PNEU jsouv chromovém provedení.

Pneumatický spínač 
airmasáže, hydromasáže

 

zapnuto / vypnuto

Ventil vzduchové regulace 
hydromasáže

čerpadlo 

kompresor vzduchová 
tryska

potrubí 
pro rozvod vzduchu

potrubí 
pro rozvod vody

přeodpadová 
armatura

rozvaděč 
vzduchu maxi tryska

potrubí pro 
rozvod vzduchu

koš sání

pneumatický 
ovladač

ventil 
vzduchové regulace

box 
elektroniky 
Duo  pneu

2x 2x

Windy

Duo pneu

Doplňková výbava

Doplňková výbava

Standardní výbava

Standardní výbava

Osazení              

Osazení              
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Duo / Duo light

vzduchová regulace 
hydromasáže

Tyto verze hydro-airmasážních van v podstatě obsahují 
dva z předchozích systémů – EASY a WINDY. Systém 
obsahuje dvě minitrysky do nohou, pět mikrotrysek 
do zad, šest hydromasážních maxitrysek a dvanáct 
vzduchových (air) trysek uváděných v činnost přes 
čerpadlo s přisáváním vzduchu u hydromasáže, nebo 
kompresorem s ohřevem vzduchu u vzduchové ma-
sáže. Součástí výbavy DUO je elektronické ovládání se 
čtyřmi tlačítky.

Samostatný vzduchový regulátor je zabudován k vaně 
pro možnost volby intenzity masáže. Verze DUO LIGHT 
má na  ovladači k dispozici jedno tlačítko navíc pro 
zapínání a vypínání světla. Všechny hydromasážní vany 
se systémem DUO  a  DUO LIGHT jsou vybaveny hladi-
novým senzorem, který v případě nízké úrovně hladiny 
vody zabrání chodu masážního systému naprázdno. 
Všechny komponenty obou systémů jsou v chromovém 
provedení.

V případě osazení chromoterapií tato nahrazuje 
diodové osvětlení.

čerpadlo 

kompresor

vzduchová 
tryska

potrubí 
pro rozvod vzduchu

potrubí 
pro rozvod vody

ventil 
vzduchové 
regulace

přeodpadová 
armatura

mini tryska

rozvaděč 
vzduchu

koš sání

maxi tryska potrubí pro 
rozvod vzduchu

elektronický 
ovladač 
Duo (Duo Light)

box elektroniky 
Duo (Duo Light)

mikrotryska

světlo 
(Duo Light)

DUO LIGHT
DUO

maxitrysky minitrysky

6 2

mikrotrysky airtrysky

5 12

Duo
Duo light 2x

Duo 
light

světlo

hydromasáž

airmasáž

regulace 
intenzity 

airmasáže

Doplňková výbava

Standardní výbavaOsazení              

Současné vědecké poznatky prokazují účinnost a blahodárnost koupe-
lí. Význam získaly hydroterapeutické výrobky jako domácí léčebná za-
řízení, jako časově a fi nančně dostupná prevence zdravotních obtíží 
i příjemná metoda regenerace sil.

Proud vody směšovaný se vzduchem působí na lidský organismus 
v několika směrech: mechanicky, tepelně a psychicky.

Mechanický účinek: vzduchové bublinky společně s vodou jemně  
masírují měkké tkáně, čistí pokožku, podporují látkovou výměnu, 
zvyšují prokrvení kůže i podkoží svalů a při správném nasměrování proudu 
napomáhají krevnímu oběhu a činnosti srdce.

Masírování těla silným proudem vody smíšené se vzduchem má dobrý vliv 
na pokožku, odstraňuje únavu, uklidňuje a uvolňuje organismus. Působe-
ním na nervovou soustavu a psychiku odbourává stres.

Tepelný účinek: při takzvané hydrotermické lázni, jejíž teplota 
se pohybuje mezi 37° a 43° C, je proudící vodou teplo předáváno tělu pod-
statně rychleji než v případě statické koupele ve vaně. Proudění vody na 
principu tepelného výměníku stále obměňuje tenkou vrstvu vody, která je v 
přímém styku s pokožkou. 

Zvýšený přísun tepla oběhem zahřáté krve do tkání rozšiřuje cévy 
a zlepšuje periferní prokrvení. Zvětšený objem krve z kožních kapilár 
je pak odváděn do celého těla. Tím se zrychluje tepová frekvence. 
Celkové zvýšení teploty se projeví zrychlením látkové výměny s dopadem 

na odbourání nežádoucích metabolitů v těle a intenzivní spalování tuků. 

Zvýšená spotřeba dusíku se projevuje i zrychlením dechové frekvence 
a celkovým prohloubením dýchání. 

Účinky hydromasáže
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Excellent duo

Excellent 
Hydro

safety
sensor

Systémy EXCELLENT DUO jsou těmi technicky nej-
vybavenějšími v nabídce TEiKO. Systémy “DUO“ jsou 
kombinací hydromasáže se vzduchovou masáží, tzv. 
perličkou.

Šest maxitrysek základní výbavy doplňuje pět mik-
rotrysek umístěných v zádové části vany, dvě minitrysky 
účelně nainstalované na protilehlé straně – v oblasti 
nohou, zatímco součástí perličky je dvanáct vzdu-
chových trysek symetricky rozmístěných na dně vany. 
EXCELLENT DUO má ve výbavě elektronické ovládání 
s řadou dalších funkcí. 

Jedná se o elektronicky řízený systém, který patří 
mezi to nejlepší co lze v současné době nabídnout v 
oblasti vodní terapie. Při vodní masáži (řízení  otáček 
čerpadla je jedinečnou funkcí tohotosystému) je 
dosahováno maximálního prožitku z koupele v kom-
binaci s maximálním terapeutickým efektem.

Sytém lze instalovat pouze do vybraných modelů. Všechny 
komponenty jsou v chromovém provedení.

V případě osazení chromoterapií tato nahrazuje diodo-
vé osvětlení.

osvětlení ohřev 
vody

vzduchová masáž 
(pulzace)napouštění

centrální 
vypnutí systému

regulace
kompresoru 
/ čerpadla

hydromasáž
(pulzace)

čerpadlo

kompresor

vzduchová tryska
potrubí 
pro rozvod vzduchu

potrubí 
pro rozvod vody desinfekce, 

proplach

mini tryska rozvaděč 
vzduchu

maxi tryska halogenové 
osvětlení

koš sání

elektronický ovladač
box elektroniky 
Excellent DUO

nálevka 
desinfekce

dohřev lázně 

mikrotryska

přeodpadová 
armatura

desinfekce

maxitrysky minitrysky

6 2

mikrotrysky airtrysky

5 12

Osazení              

Doplňková výbava

Standardní výbava

příplatek  9.560,- Kč

Specifi kace 
Jedná se o masáž, která obsahuje veškeré relaxační prvky. 
Kombinuje hydromasáž se vzduchovou masáží pomocí tzv. 
Magic trysek, které jsou instalovány na dně vany.

Způsob použití:
Stisknutím příslušného tlačítka se zapne hydromasážní 
lázeň. Čerpadlo stlačuje vodu a žene ji do rozvodového 
potrubí. Vzduch je nasáván a zároveň regulován vzduchovým 
přisáváním, které je instalováno na okreji vany v podobě 
vzduchových ventilů.
Vzduchové ventily ovládáme otáčivým pohybem doprava 
či doleva. Vzduch je rozváděn v souběžném potrubí s vodou.              

Prostřednictvím nastavitelných trysek a Magic trysek 
se voda mísí se vzduchem a je směrována proti tělu jak 
ze stěn vany, tak ze dna, čímž vyvolává příznivý účinek masáže 
nazývané Soft Hydro.
Pomocí trojcestných ventilů lze nastavovat a měnit čin-
nost jednotlivých sekcí trysek. V případě stisknutí tlačítka 
airmasáže se zapne vzduchová lázeň. Vhodným nastavením 
trojcestných ventilů dokážeme vyvolat jedinečný účinek 
masáže nazývané Soft Air. Voda tryskající ze dna vany je rozbíjena 
tlakem vzduchu, který vytváří šumivý efekt (mluvíme o soft-
air systému a airmasáži). Opětovným stiskem tlačítek hydro-
masáže a airmasáže systém vypneme.
Magic systém nelze kombinovat s napouštěním přepadem.

Magic tryska

760,- Kč

Magic masáž

Napouštění vany přes masážní systém

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
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Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Je možno instalovat jen u hydromasážních systémů s elektronickým ovládáním (EASY, DUO, DUO LIGHT). Nelze instalo-
vat do pneumatických systémů.U systému Excellent Duo je ohřev součástí základní výbavy. Zařízení nezabezpečuje ohřev 
studené vody, pouze dohřívá lázeň v průběhu koupele. Je uveden do chodu pouze při spuštění hydromasáže. Systém slouží 
pouze k dohřevu lázně s účinností cca +1 °C za 15 minut.

Hydromasáže - doplňkové systémy

Do pneumaticky a elektronicky 
ovládaných systémů lze nabíd-
nout diodové světlo.
Světlo je možno instalovat samo-
statně nebo s hydromasážními 
systémy. U systému Excellent Duo 
a Duo Light jsou světla součástí 
systému.

Electronic 8.295,- Kč

Pneu  2.775,- Kč

Světlo
Proces aktivuje uživatel po vypuštění vody z lázně. 
Po aktivaci dochází ke spuštění čerpadla desinfekce. 

Po 5 sekundách se automaticky otevře elektromagnetický 
ventil, desinfekční látka a čistá voda se smísí ve směšo-
vači a dále proudí do rozvodných potrubí hydromasáže. 
Dochází  k  proplachu  potruních      cest. Poté nastává pauza pro 
působení desinfekčního roztoku (60 sekund). Potom se ote-
vře elektromagnetický ventil a následuje proplach vodou 
(40 sekund). U systémů s airmasáží následuje pauza 
(60 sekund) pro odtok vody. 

Automaticky se spouští kompresor a vysouší rozvody 
vzduchové masáže. Systém desinfekce lze aktivovat 
i před započetím masáže.

Celkový proces trvá asi 250 sekund, spotřeba vody je 
30 litrů.Pro zapojení desinfece a proplach je nutná kon-
zultacezapojení vody.

Uvedená funkčnost platí pouze pro elektronicky ovláda-
né systémy - více na www.teiko.cz.

Electronické ovládání 8.445,- Kč

Manuální ovládání 5.470,- Kč

Ozon v zařízení pro hydro-
masážní vany je produkován 
v tichém elektrickém výboji 
z kyslíku přítomného ve 
vzduchu. Způsob produkce 
ozonu je energeticky velmi 
nenáročný a účinný. Aplikace  
tichého elektrického výboje 
je efektivnější a ekonomicky 
výhodnější než využití zdro-
jů UV záření. Ozon je účin-
ným dezinfekčním prostřed-
kem a oxidačním činidlem, 

rychle ničí patogenní orga-
nizmy. Aplikace ozonu činí 
koupel hygieničtější. Ozoni-
zace nemůže nahradit dez-
infekci prováděnou v rámci 
údržby, vykazuje však příz-
nivý antibakteriální, antivi-
rový a protiplísňový účinek. 
U zařízení není třeba pro-
vádět výměnu jakéhokoliv 
spotřebního materiálu po 
celou dobu životnosti.

3.420,- Kč

Ozonizace 

Desinfekce - proplach

Aromatherapie

11.255,- Kč

1.960,- Kč

Aromatherapie přispívá k uvolnění organismu. Vzduch 
obohacený aromatherapeutickou látkou se dostává pod 
tlakem do lázně, nasycení je řízeno ventilem vzduchové 
regulace. Nelze instalovat k systémům řady Excellent 
Duo.

Dohřev

Lékařsky prokázaný příznivý účinek barev světelného spektra využívá chromoterapie. Zdroj barevného spektra prosvětluje vodu,a prostřednictvím zrako-
vých receptorů ovlivňuje tělesné funkce. Zdrojem světla jsou diody.Je možné jej instalovat i do pneumaticky ovládaných systémů.

10.775,- Kč

červená oranžová žlutá zelená modrá

ba
rv

a

pohyb

zdraví

stimulace

kreativita

ambice

intelekt

motorické funkce

energie

uzdravování

utišení

uvolnění

anémie

oběh

únava

bolest svalů

astma

imunita

bolest svalů

astma

imunita

vysoký tlak

senná rýma

zrak

nespavost

rýma

napětí svalů

po
pi

s
ú

či
n

ek

Chromoterapie - barevná terapie
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