
7 NEJDŮLEŽITEJŠÍCH VĚCÍ, KTERÉ BYSTE MĚLI VĚDĚT 

DŘÍVE, NEŽ SI KOUPÍTE VÍŘIVKU, ABY VAŠE INVESTICE 

NEBYLY PENÍZE VYHOZENÉ VEN OKNEM! 

 
 

Koupě vířivky je INVESTICE! Není to nákup levného bazénku z hoby marketu. 

Převážná část vířivek se prodává přes internet, obchodníci většinou uvedou jen to, co jim 

vyhovuje. Zvýrazňují, co se dá jako tak ověřit, ale mlčí o tom, co laik jen tak lehce nenajde. 

Ve většině případů hlavně všemožně tají původ vířivek, výrobců, skutečné provozní náklady 

vířivek a podobně. Jediné, co dělají aktivní, je to, že kupující lákají nízkou cenou a někdy až 

nedůvěryhodnými slevami.  

oupěchtivých laik to jen uvítá, protože tito obchodníci dobře znají chování lidí, kteří často 

nevěnují dostatek času pečlivému výběru a orientují se jen na cenu. Vířivku chtějí hned a teď 

a když ještě najdou "super cenu", tak ve většině případů koupí a když zjistí, že "své peníze 

vyhodili ven oknem", už je pozdě. 

Proto nezapomínejte, že koupě vířivky je INVESTICE! 

 

Koupí vířivky, při níž pořádně neznáte: 

výrobce vířivek, jeho historii, vývoj, výzkum, uplatněné patenty, vlastnické poměry ve firmě 

výrobce, kvalitu materiálů, které používá, využitelnost vířivek, systém a kvalitu hydromasáže, 

celkové provozní náklady vířivek, životnost vířivek, zázemí dodavatele, možnost vyzkoušet si 

vířivku před koupí, dostupnost náhradních dílů, záruční a pozáruční servis, jste téměř s 

jistotou právě vyhodili své peníze ven oknem! 

Proč? Prodejci vířivek s nezveřejněným "rodokmenem" a s vymyšlenými názvy vířivek se 

chlubí "cizím peřím". 

Vysvětlení: Většina z nich se opírá o renomované firmy z prostředí dodavatelů výrobcem 

vířivek. Hlavně o Aristech nebo Lucite - dodavatelé akrylátů, Balboa Water Group nebo Gecko 

- dodavatelé elektroniky, neboť jiné nemají co napsat. Chybí historie, výzkum, vývoj, 

uplatněné patenty atd. Tak jako každý výrobce, i výše zmínění, mají různé kvality a výbavy. 

U těchto prodejců můžete téměř z určitostí čekat jen ty nejzákladnější. 

Ale to samozřejmě není vše, co dělá vířivku vířivkou, tak aby Vám bezpečně a plně funkčně 

sloužila desetiletí. 

Koupí "neznámé vířivky" riskujete vysoké celkové provozní náklady někdy i více 

než 5 000,- Kč měsíčně a velmi krátkou životnost vířivky. 

Celkové nepohodlí ve vířivce, nedokonalou hydromasáž, vysoké nároky na péči o vodu, což 

vám zabere dost času. O takovou vířivku se musíte starat, i když ji nepoužíváte, až nakonec 



na takovou nepohodlnou vířivku s nepříjemnou a nedokonalou hydromasáží, která navíc 

vyžaduje pouze péči zanevřete a přestanete ji používat dříve, než se sama poškodí. 

Vaše INVESTICE - Vaše peníze ať už 150 nebo 200 tisíc Kč vylétly právě ven 

oknem. A to v tom lepším případě. 

Možná se budete snažit takovou nedokonalou INVESTICI - vířivku zachránit, i když se v ní 

nebute cítit pohodlně, nebude Vám poskytovat dokonalý relax a hydromasáž, budete se o ni 

muset stále starat, i tak Vám bude líto těch peněz, co jste za ni zaplatili a co už "sežrala" na 

provozních nákladech, a přece se rozhodnete investovat ještě do oprav, servisních techniků, 

předražených náhradních dílů a podobně. Věřte mi, že v takovém případě tím oknem 

vyhodíte ještě o pár tisíc korun více a výsledek žádný, jen ještě vyšší ztráta. 

 

Když to všechno sečtete, zjistíte, že kdybyste si vše prověřili na začátku, zaplatili byste za 

vířivku sice více, ale byli byste bez starostí a užívali si luxus pohodlné vířivky s dokonalou 

hydromasáží a zanedbatelnými provozními náklady. 

 

 

Dám Vám nyní zdarma 7 nejdůležitějších tipů, jak nevyhodit 

koupí vířivky své peníze ven oknem. 

Můžete se spolehnout, že jsou pravdivé. Sám jsem se jimi řídil asi před deseti lety a mohu 

Vám to kdykoliv dokázat. 

 

 

1. STANOVTE SI PRIORITY V TOM, CO OD VAŠÍ BUDOUCÍ VÍŘIVKY 

OĚKÁVÁTE, KOLIK MÁ MÍT MÍST A ZDA SI JI CHCETE UŽÍVAT V EXTERIÉRU 

NEBO V INTERIÉRU A KOLIK Z VAŠEHO ČASU CHCETE VĚNOVAT PÉČI O 

VAŠI NOVOU INVESTICI – VÍŘIVKU 

Proč? Je to velmi důležité jako první krok k zahájení výběru té nejvhodnější vířivky pro Vás a 

to z každého úhlu pohledu. 

Příklad: Chceme v první řadě vířivku pro naši rodinu, tedy čtyřmístnou, preferujeme 

dokonalou hydromasáž, ale chceme i jen tak relaxovat, vířivku chceme používat celoročně v 

exteriéru a měla by mít co nejnižší celkové provozní náklady a nevyžadovat od nás příliš 

velkou péči. 

Řešení: Hledejte vířivky s důkladně propracovanou ergonomií a hydrodynamiky umožňující 

pohodlnou a dokonalou celotělovou hydromasáž s následnou možností jemné relaxační 

masáže. 

 

I takto může vypadat Váš vlastní rodinný dovolenkový RESORT 



Poznámka: Není důležitý počet trysek ani počet motorů. Důležitá je správně spočítána 

hydrodynamiky, průměry potrubí, trysek a k tomu přizpůsobené přesně přepočteny výkony 

čerpadel. 

Dále by Vaše vířivka měla mít zabudovány alespoň dva systémy péče o vodu, energetický 

certifikát, mimořádně kvalitní kabinet - vnější plášť, pohodlný vstup do vířivky, 

nekompromisní tepelnou izolaci a vysoce kvalitní termokryt z vysokohustotní pěny uzavřené 

ve vakuu a obalené kvalitním UV, mrazu a vodě odolným potahem. 

Když budete v tomto dělat kompromisy, Vaše peníze vyhodíte ven oknem 

a nikdy nebudete mít skutečné potěšení z vířivky a nepoznáte benefity, které 

kvalitní vířivka nabízí. 

 

2. KDYŽ UŽ JSTE NAŠLI VÍŘIVKU, DŮKLADNĚ POZNEJTE VÝROBCE VAŠI 

BUDOUCÍ VÍŘIVKY 

Každý prodejce kvalitních produktů Vám rád poskytne veškeré příslušné informace o svém 

dodavateli. Důležitá je historie výrobce, vývoj, výzkum, uplatněné patenty v produktech, 

kvalita  komponentů, energetický certifikát atd. 

Proč? Čím delší historie, tím větší předpoklad stability a kvality výroby. 

www.beachcomberhottubs.com, www.marquisspas.com 

 

Takový výrobce má téměř s určitostí vlastní výzkum a vývoj a několik uplatněných vlastních 

patentů ve svých produktech. Můžete si být jisti, že pracuje pouze s kvalitními komponenty a 

na každý produkt bude mít energetický certifikát, aby obstál ve světové konkurenci. Tam to 

není jen o cenách, ale hlavně o prestiži a nekompromisní kvalitě. 



Řešení: Nehledejte jen podle ceny! Když najdete prodejce, který prodává kvalitní produkty, 

které budou splňovat Vaše požadavky, určitě najdete řešení i co se týče ceny. Třeba jen 

komunikovat a sdílet své představy. 

Když se i přesto budete snažit orientovat podle ceny, uvědomte si, že vždy je 

"něco za něco" a není "všechno zlato co se třpytí". Čili, až budete chtít hodně 

muziky za málo peněz, tak jste je právě vyhodili ven oknem, i když zatím o tom 

ještě nevíte. 

Poznámka: Skutečně kvalitní výrobci mají několik modelových řad, které jsou postaveny z 

stejně kvalitních materiálů jako ty nejdražší. Liší se pouze velikostí, tvarem a výbavou, a tedy 

i cenou. Věřte mi, že i kvalita se dá koupit za přijatelnou cenu. 

 

 

3. JAK SE ZORIENTOVAT VE VÍŘIVKÁCH ZA 100 AŽ 200 TISÍC KČ A ZA 300 

AŽ 600 TISÍC KČ, ALE I VÍCE? 

Na trhu je velký přetlak různých vířivek, různé kvality a tak jistě i prodejců. Převážná většina 

prodává vířivky přes internet a s důrazem na co nejnižší cenu vířivky. Je jen málo prodejců 

prodávajících vířivky ze skladu nebo showroomu, kde si můžete vířivku i vyzkoušet v plném 

provozu. Koupě vířivky je investice a je jedno jestli utratíte za koupi vysněné vířivky 100 tisíc 

Kč nebo 600 tisíc Kč. Stále je to jen investice do koupě vířivky. 

Při takové investici je důležité v první řadě dívat se na kvalitu a ne na rozpočet, který právě 

teď na koupi vířivky máte. "Zítra" může být jiný! 

Proč? Snadno se vám může stát, že když třeba právě teď máte v rozpočtu na koupi vířivky 

jen 150 tisíc Kč utratíte peníze za vidinu vířivky, ne za skutečnou vířivku se všemi 

plnohodnotnými funkcemi, které pořádná vířivka má mít. V takovém případě je lepší koupit 

jen malou vířivku od renomovaných výrobců. Nebo ještě lépe je raději počkat a našetřit zda 

koupit na splátky pořádnou vířivku, která Vám bude sloužit desetiletí a s minimálními 

provozními náklady. 

 

Zde vidíte rozdíly na první pohled, detaily zkoumejte podrobněji 

Řešení: Vířivky od renomovaných výrobců s vlastním vývojem a dlouhou historií jsou běžně 

v provozu 20 - 30 let a stále poskytují svým majitelům dokonalou službu. Z tohoto pohledu je 

investice do kvalitní vířivky opravdu zanedbatelná. 

Touto příručkou vám nechci říct, abyste si kupovali jen dražší vířivky ověřených značek. 

Hlavní důvod, proč  tuto příručku tvořím je, aby vám ušetřil peníze. Já velmi dobře vím, že ne 

každý si však může dovolit ty nejlepší akrylátové kanadské či americké hydromasážne vířivky. 

Ale všichni si zaslouží užívat si relax a léčebné výhody, které kvalitní vířivky skutečně 

poskytují. 



Nezáleží na výši příjmů. Souhlasíte? 

 

Řešením jsou vířivky vyráběny technologií rotačního tváření. 

 

Ve světě je několik výrobců rotačně tvarovaných vířivek, můžete nalézt vířivky již od 

100 000,- Kč. Ale i v tomto případě buďte mimořádně obezřetní při výběru či dokonce koupi 

takové vířivky. 

Takové vířivky většinou nabízejí záruky na skořepinu či kabinet od dva do pěti let. To je na 

tento materiál skutečně velmi málo, tyto vířivku mají jen velmi krátkou životnost. Tedy opět 

byste vyhodili své peníze ven oknem. 

Samozřejmě i rotačně tvarované vířivky jsou kvalitní. Mohou vám sloužit celý život. 

Cena skutečně kvalitních rotačně tvarovaných vířivek je také přijatelná. 

Pohybuje se v rozmezí  150 000 – 200 000,- Kč a garantuje vám doživotní záruku na to 

nejhodnotnější co vířivka má. 

Doživotní záruka je u těchto vířivek na vnitřní skořápku, skelet, vnější obal - kabinet, 

podlahovou bázi a termokryt. Vše ostatní relativně levně vyměníte nebo opravíte. 

Co myslíte stojí taková investice za to? 

Podle mě rozhodně ano, zvláš tehdy když hledáte nízkorozpočtové vířivku. 

Věřte mi, že INVESTICE do jakékoliv vířivky pod 150 000,- Kč jsou skutečně jen vyhozené 

peníze ven oknem. 

 
Poznámka: S vířivkou je to jako s autem. Měli byste se v ní cítit pohodlně, bezpečně, měla 

by splnit vše, co od ní očekáváte, měla by mít nízkou spotřebu, nenáročnost, minimální 



nároky na údržbu, bezporuchový provoz, dlouhou životnost a dobrou zbytkovou cena, když 

se ji rozhodnu někdy prodat a koupit si nový model. 

Uvědomte si, že cena vířivky by měla obsahovat i konzultaci před koupí vířivky o 

instalačních nárocích, tj příprava projektu umístění vířivky, dopravu vířivky k vám 

domů, vyložení vířivky, uložení vířivky na určené místo, instalaci vířivky, 

napuštění vířivky vodou přes filtry, uvedení vířivky do provozu, zaškolení, u 

dobrých prodejců i náhradní filtry vířivky, startovací sadu na úpravu vody ve 

vířivce, termokryt vířivky, bezplatný záruční servis a dostupný kvalifikovaný 

pozáruční servis u Vás doma. 

Výběr a konečné rozhodnutí na koupi té či oné vířivky i tak zůstane vždy jen na Vás. 

Buďte však opatrní a vybírejte dodavatele Vaší vířivky obezřetně, jsou to přece vaše peníze a 

nezapomínejte, koupě vířivky je INVESTICE na desetiletí, nevyhazuje neuváženým 

rozhodnutím Vaše peníze ven oknem. 

 

 

4. CELKOVÉ PROVOZNÍ NÁKLADY VÍŘIVEK A ZÁRUKY NA VÍŘIVKY 

Každý výrobce má několik modelových řad v různých velikostech, různé kvality a různých 

cenových úrovní. 

Skutečně kvalitní výrobci používají všechny materiály stejně kvalitní na všechny modelové 

řady. To znamená, že i nejdražší i nejlevnější vířivka od takového výrobce je absolutně stejně 

kvalitní. Rozdíl ceny je ve velikosti, výbavě, tvaru vířivky a podobně, ale nikdy ne v kvalitě 

použitých vstupních materiálů a komponentů. 

Poznámka: Určitě se Vám z dlouhodobého hlediska vyplatí koupit vířivku raději méně 

vybavenou, ale stejně kvalitní jako i ty nejdražší modely ve full výbavě. Taková vířivka se dá i 

po letech výhodně prodat. Je to jako s auty. 

Od toho se pak odvíjejí i celkové provozní náklady jednotlivých vířivek, které 

mohou být od 500,- Kč měsíčně klidně až po 5000,- Kč měsíčně a i více. Je 

důležité si tento fakt důkladně prověřit dříve než si vířivku koupíte. 

 

CELKOVÉ PROVOZNÍ NÁKLADY TO NENÍ JEN SPOTŘEBA ENERGIE! 

Řešení: Nedejte se zmást výškou výkonu ohřívacího tělesa, vysoký výkon topného tělesa 

nemá vliv na celkové provozní náklady. Spíše nízký výkon topného tělesa vířivky mívá podíl 

na vyšších provozních nákladech. Ale důležitá je i intenzita průtoku a objemu vody 

ohřívačem, aby byl spočítaný tak, že maximum vody, které je schopno protéci ohřívačem 

vířivky, i odebere maximum energie, kterou ohřívač v daný moment poskytuje. 

Takové propracované potrubní systémy a k tomu postavené špičkové čerpadla mají jen ti 

nejlepší světoví producenti vířivek, u kterých je výzkum a vývoj samozřejmostí. 



Každý renomovaný výrobce má na své vířivky energetický certifikát. 

No na celkových měsíčních provozních nákladech vířivky se Však nepodílí pouze 

elektrická energie. Ta je jen jednou ze složek celkových provozních nákladů vířivek. 

Důležitá je celková kvalita vířivky a jejích jednotlivých komponentů. Je třeba vzít v úvahu 

všechny komponenty. I podhlavníky ve vířivce, trysky, filtry či termokryt, hlavně 

jejich funkčnost a životnost. 

Příklad: Jen tyto čtyři věci, jejichž kvalitu hodnotit při koupi vířivky málokoho napadne, mají 

záruku rok maximálně dva a životnost při vířivkách bez kvalitního "rodokmenu" podobnou. 

Jejich cena jako samostatných dílů může být spolu až 30 000,- Kč, ale mnohdy i více. To je v 

přepočtu na dva roky až 1 500,- Kč měsíčně. A to jsou jen drobné věci, kde jsou čerpadla, 

topné těleso, řídící jednotka, do činnosti, spotřeba elektrické energie, chemie, vodné a 

stočné, náklady na servisního technika atd. 

Když to všechno sečtete do detailů, tak průměrné měsíční provozní náklady 

levných vířivek vysoce přesahují částku 5 000,- Kč měsíčně a více. Vy takto 

vyhazujete Vaše peníze ven oknem, jen to na první pohled vidět. 

Ze zkušeností vím, že na vířivky renomovaných výrobců, jejichž prioritou je kvalita v každém 

směru a bez kompromisu, se dlouhodobé provozní náklady pohybují do 1 000,- Kč měsíčně. 

To je za rok o více než 50 000,- Kč méně než u levných vířivkách. 

Koupí levné vířivky v průběhu pár let utratíte podstatně více peněz, než kdybyste si hned 

koupili vířivku od bonitních výrobců. A to ještě není všechno. Taková levná vířivka Vám ani ty 

4 - 5 let pořádně nevydrží, takže už Vaše prvotní investice by byly vlastně vyhozené 

peníze. 

Kvalitní vířivky Vám budou sloužit desetiletí s minimálními provozními náklady. 

 

Jaké jsou záruky na vířivky? 

Výrobci i prodejci to uvádějí různé. Tuto otázku je nejlepší si s každým prodejcem detailně 

probrat ještě před nákupem. Abyste přesně věděli, na co se jaká záruka vztahuje. 

Poznámka: Nedejte se zmást těmito informacemi, že desetiletá záruka na skelet. 

Co je to skelet vířivky? ... Dřevěný, ocelový, hliníkový nebo nerezový rám, o tom ani nevíte, 

že tam je, tak na co Vám je taková záruka? 

Řešení: V zárukách renomovaných výrobců vířivek je přesně popsáno, na jakou část vířivky 

a na jaký komponent se jaká záruka vztahuje. 

U levných vířivkách záruky na ty nejdůležitější věci nepřesahují 2 roky a na tzv. drobnosti 1 

rok. Tím Vám pořádně zvyšují následné celkové provozní náklady a vy budete opět 

své peníze vyhazovat ven oknem. 

Ti nejlepší výrobci dávají na některé věci až doživotní záruky, obvykle se záruky u těch 

lepších výrobců na ty nejdůležitější a nejhodnotnější součásti vířivky pohybují kolem 10 let. 

Jen takto má investice do vířivky smysl. 



Pozor, záruka není životnost vířivky, ta u těch nejlepších přesahuje 30 let. 

 

 

5. PÉČE O VÍŘIVKU 

Čím kvalitnější vířivka, tím méně starostí máte s udržováním vody. Někteří výrobci eliminovali 

Vaši péči na minimum. Stačí opláchnout filtry a jednou za měsíc až dva, v závislosti na 

intenzitě používání vířivky, vyměnit náplň dezinfekčního prostředku a jednou za tři až čtyři 

měsíce vyměnit náplň minerálů. Skutečně kvalitní vířivky kombinují minimálně dva dokonalé 

systémy péče o vodu ve vířivce, které pracují nezávisle a samostatně. 

1. Skimmer Vortex zachycuje povrchové nečistoty (tělové oleje, pleťové vody), které se 

následně zachycují ve filtračních kartuších, kde se likvidují. 

2. Voda se čerpá z prostoru nohou prostřednictvím bezpečnostního sání. 3. Nuceným 

oběhem vody směrem nahoru, musí všechny usazeniny, které jsou na dně, projít filtry a tak 

dojde k promíchání, recirkulaci a filtrování vody i z prostoru dna. Takto se může filtrovat 

téměř 91 tisíc litrů vody denně. 

3. Filtrovaná voda je směrována do primární vývěvy. 

4. Voda je vedena přes systém Highflow do tepelného tělesa. 6. Ozonátor s injektorem 

Mazzei® převádí kyslík do aktivního ozonu mimo prostor vířivky. 7. Bakterie a jiné nečistoty 

jsou oxidací zlikvidovány a ozon se mění zpět na kyslík 

5. Kromě toho voda prochází zabudovaným dezinfekčním systémem, takto je stoprocentně 

dva krát ošetřena. 

 

U levných vířivkách musíte téměř denně měřit pH a dávkovat chlorovou či 

bezchlorovou dezinfekci a čistit dno vířivky. To zabírá dost času a vyšší spotřeba 

chemie neprospívá zdraví a jsou to i vyhozené peníze! 

Z toho pro Vás, ale vyplývají další skryté náklady, které na první pohled vidět, a 

tedy i Vaše další vyhazování peněz ven oknem. 

Tyto skryté náklady souvisejí s výměnou vody ve vířivce. 

Jak často měnit vodu ve vířivce závisí na několika faktorech. Například, jaký má vířivka 

zabudovaný vlastní systém péče o vodu, jakou chemii na udržování vody používáte, jak často 

vířivku využíváte a kolik osob, jaká hygiena se dodržuje před vstupem do vířivky atd. V 

běžném rodinné provozu stačí vyměnit vodu v těch nejkvalitnějších vířivkách 2 - 3 krát za 

rok, u ostatních 4 - 8 krát za rok. To je z mých zkušeností. Výrobci běžně udávají 4 x ročně. 

Řešení: Kvalitní vířivky již mají filtrační a čisticí systém takový inteligentní, že vodu ve vířivce 

čistí nejen v nastavených intervalech, ale rozezná i kdy byla vířivka použita a důkladně ji 

vyčistí ihned po použití. Zajišťuje i čištění dna vířivky a také filtry jsou opatřeny 



antimikrobiální složkou. Také akrylát, ze kterého jsou kvalitní vířivky vyrobeny, má 

Microban® povrchovou úpravu. 

V zásadě platí, že čím kvalitnější vířivka, dobrá hygiena před vstupem do vířivky, pravidelné 

propláchnutí filtrů, tím déle vydrží svěží a čistá a tím máte menší náklady na vodné a 

stočné a hlavně na elektrickou energii potřebnou na znovu ohřev vody na 

požadovanou teplotu. 

Ostatní péče: U kvalitních vířivkách nevím o žádné jiné péče, lze snad otřít od prachu, když 

déle neprší, ale to je všechno. 

U levných vířivkách asi bude třeba tzv. zazimování, protože s jejich nepříliš dokonalou izolací 

byste se v zimě nedoplatili za elektřinu nebo by Vám mohla i zmrznout. 

Uvědomte si, že zazimováním vířivky vyhazujete dobrovolně Vaše peníze ven 

oknem a to hned třikrát. Kromě toho se ještě obíráte o luxus a požitky z používání 

vířivky v zimě, kdy je to nejkrásnější a nejlepší. 

 

 

6. SPRÁVNÁ VELIKOST VÍŘIVKY 

Před výběrem si zvažte, jak často a kolik budete vířivku najednou používat. Běžně jsou 

optimálně 3 - 6 místní modely vířivek. 

Vířivky slouží kromě relaxu a terapeutické hydromasáže i jako místo pro setkávání s přáteli. 

Tedy toto je další aspekt před konečným rozhodnutím, jak velký model vířivky koupit. 

Řešení: Dobře zvažte všechny aspekty a vyberte si takovou velikost vířivky a takové 

provedení, které budete i skutečně plnohodnotně využívat, abyste zbytečně nevyhazovali 

peníze ven oknem a na druhé straně, aby vířivka nebyla pro Vaše potřeby 

poddimenzovaná. 

Vířivky se postupně stávají součástí domácností, tak i od devadesátých let bazény. 

Od kvalitní vířivky můžete očekávat dokonalou terapeutickou celotělovou hydromasáž, 

relaxační masáž, chromatoterapie, aromaterapii a samozřejmě celkové pohodlí a nenáročnou 

péči o vodu ve vířivce. Kvalitní vířivka má minimální provozní náklady a životnost i 30 let. Z 

tohoto pohledu lze od kvalitní vířivky očekávat, že Vám bude sloužit dlouhou část vašeho 

života, ne-li celý. 

INVESTICE do kvalitní vířivky se Vám vždy vyplatí! 

 

 

 

7. NAJÍT TO SPRÁVNÉ MÍSTO PRO VÍŘIVKU 



Umístit vířivku do exteriéru nebo do interiéru? 

Umístění vířivky je věcí pohledu a vhodnosti prostoru. Uvědomte si ale, že vířivka v interiéru 

vyžaduje dostatečné odvětrávání, případně až odvlhčovací zařízení, což je další přímá 

investice a další provozní náklady navíc. 

V tomto bodě je rozhodnutí vysloveně jen na Vás. Mohu Vám jen z dlouholetých zkušeností s 

vířivkami poradit. 

Já osobně jsem za celoroční využívání vířivky na dvoře nebo terase. Není nic krásnějšího než 

pohled z vířivky na noční oblohu. Nebo si vychutnejte ten úžasný pocit z vířivky, když jste 

ponerení v 38 ° C- 39 ° C vodě a venku sněží či mrzne. 

Poznámka: Když pak vyjdete z teplé vody, zažijete i další benefit, který Vám venkovní 

vířivka přináší - tzv. sauna efekt. 

Výsledkem bude dokonalý pocit z hydromasáže a zvyšování Vaší imunity. 

Budete se cítit jako znovuzrození. 

 

Těchto 7 typů Vám nejen že s určitostí ušetří spoustu peněz, ale i pomůže vybrat 

tu nejvhodnější vířivku pro Vaši dlouholetou spokojenost. 

Pokud budete cokoliv potřebovat při výběru vířivky, můžete se na mě s důvěrou 

obrátit, vždy Vám rád pomohu, ať bude dodavatelem Vaší vířivky kdokoliv. 

 

Naše společnost zastupuje pro Slovensko, Česko a další okolní země těch 

nejlepších světových výrobců vířivek, swimspa bazénů, infrasaun a aquafitness 

produktů. 

V naší nabídce najdete největší výběr na jednom místě a se 100% zárukou. 

 


