
minipiscine cu autocurăţire minipiscine cu autocurăţire

Minipiscinele de masaj
Hydropool cu autocurăţire, 

de o calitate perfectă, sunt cele
mai uşor de întreţinut din lume.

pentru momentele de relaxare

Minipiscine de masaj
HYDROPOOL 
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Nimic nu vă poate răsfăţa 
trupul şi sufletul mai mult 
ca o 
minipiscină
de masaj 
HydropoolTM cu
autocurăţire.
Să privim lucrurile concret: cu
fiecare zi viaţa este mereu şi mereu
mai aglomerată… ni se pare că nu
mai avem niciodată timp să ne
odihnim. Închipuiţi-vă un loc, un
refugiu unde să vă puteţi relaxa,
medita şi petrece momente liniştite
singuri, cu familia sau cu prietenii.
Să simţiţi cum vă eliberaţi de orice
tensiune! Să simţiţi, cum, în clipa în
care vă lăsaţi pe spate şi vă întindeţi,
efectul apei calde, al pulsului duzelor
şi al forţei naturale revigorante a apei
îşi produc efectul fermecat!

Fie pe verandă sau în gradină,
minipiscina HydropoolTM va
reaprinde idila romantică în
familie, între prieteni, iar corpul
dumneavoastră va simţi aşa
cum merită această relaxare.
Bucuraţi-vă de minipiscină
în fiecare anotimp, pentru
mai puţin de 120 de
forinţi pe zi!
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Cu minipiscina de masaj HydropoolTM 
vă veţi simţi mai bine, veţi
lucra, juca şi dormi mai uşor!

Începeţi ziua cu bine!
Închipuiţi-vă cu cât începe mai bine
ziua dacă dimineaţa intraţi câteva
minute în minipiscina de masaj
Hydropool™! Circulaţia sanguina
se ameliorează, muşchii se destind,
vă veţi simţi mai bine şi chiar şi
capacitatea intelectuală va spori.
Veţi lua în piept cu mai multă uşurinţă
greutăţile zilei, în sala de fitness vă
va fi mai uşor, şi veţi fi mai bine
dispus în timpul liber.

Calmaţi-vă durerile
de muşchi!
Energia termică a minipiscinei de
masaj Hydropool™ conferă
elasticitate ţesuturilor de colagen,
atenuând astfel durerile artritice ale
multor persoane. Medicii recomandă
bolnavilor de artrită băi calde de mai
multe ori pe zi, pentru că acestea
relaxează muşchii şi articulaţiile,
ajutându-le să doarmă mai liniştiţi.
În timpul băii stresul se diminuează,
muşchii se destind, motiv pentru
care bolnavii de migrenă recunosc
că utilizarea căzii de masaj poate
reduce frecvenţa şi intensitatea
durerilor de cap.

Reduceţi stresul
şi relaxaţi-vă!
Când ne relaxăm, ne bucurăm mai
mult de viaţă. În aceste momente
conversăm, zâmbim, surâdem mai
uşor, legăturile umane se adâncesc
mai bine. Vă veţi gândi dinainte cu
plăcere la momentele de neuitat
petrecute în minipiscina de masaj.
Minipiscina de masaj Hydropool vă
oferă şi o distracţie perfectă. Prietenii
dumneavoastră îşi vor aminti cu plăcere
momentele petrecute împreună în
minipiscina de masaj.

Dormiţi mai bine!
Datorită efectului plăcut al apei calde,
circulaţia sanguină se ameliorează,
tensiunea se risipeşte şi, alături de
accelerarea resorbţiei acidului lactic,
veţi încerca senzaţia plăcută a odihnei
şi relaxării, ceea ce contribuie la un
somn nocturn mai uşor.

„Minipiscina noastră de masaj este extraordinară. Noi o numim
„Hydropool Paradis”, pentru că după o zi lungă şi grea de muncă,
este o senzaţie fenomenală să revenim în micul nostru „paradis”.”
                                    Erin See proprietar de minipiscină de  masaj Hydropool mulţumit

„Suntem absolut încântaţi de minipiscina noastră
de masaj, care ne-a dăruit nenumărate ore de
relaxare. Este fără îndoială un remediu perfect
pentru diminuarea stresului!”” 
     Erwin See, proprietar mulţumit al unei minipiscine de masaj Hydropool
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    Confortul
   perfect
  şi hidroterapia  
  vă întrec aşteptările

Hydropool doreşte să fie mereu cel mai bun…
iar de acum şi în privinţa proiectării inovatoare a formelor.

Intrare largă şi
sigură, care

împiedică alunecarea

Magine
de preaplin

Skimmer cu
deschidere

largă pe coş filtru

Frapieră
încorporată

Filtru de mari dimensiuni,
amplasabil pe verticală,
uşor accesibil

Motoarele
montate pe
paturi separate
de cauciuc
funcţionează
fără zgomot şi
fără să rezoneze

Regulatoare
de aerare şi ale
debitului de apă

Dispozitive
 electrice de comandă

 de mare randament

Aspirator de
 podea înglobat

Loc hidroterapeutic
Xtrem

Suport pentru
 braţ cu duze de

 cot şi încheietură

Pernă standard
cu cascadă

Locurile
ergonomice

 adânci,
 proiectate

în mod special,
 menţin sub

 apă întreg corpul

Perne foarte moi

Supapă de
schimbare a
direcţiei
Versa Massage
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Locuri de şezut care au forma corpului,
în care nu plutim 

Locuri ergonomice
      
Loc multi-masaj
      
Locuri cu contur
      
Loc hidroterapeutic X-trem
      
Loc de răcorire
      

Hydropool™ se află azi în slujba confortului 
după mai bine de 25 de ani de îmbunătăţiri şi 
dezvoltări continue. Dorim să fim cei mai buni, 
şi nu ne mulţumim niciodată cu mai puţin.
Rezultatul este o minipiscină de masaj renumită 
în lume datorită calităţii şi performanţelor sale. 
Fiecare model este conceput ergonomic, în 
vederea unei relaxări perfecte. Capul şi gâtul se 
sprijină pe perne moi şi confortabile, iar locuri 
largi sprijină coloana vertebrală, garantând 
confortul.
Sistemul unic „Versa Massage” al firmei
Hydropool este ultima verigă a masajului perfect, 
acoperind fiecare centimetru pătrat al corpului.

Locuri de şezut adânci, asemenea unor scoici 
adâncite, sau mai înalte numai pentru răcorire, 
confortabile, sau cele care au forma corpului şi în 
care nu plutiţi, precum şi locurile deosebit de mari 
pentru picioare vă permit să vă întindeţi şi să 
savuraţi baia.

              (numerele aparţin legendei minipiscinei de pe pagina următoare)

Margine
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Injector de
ozon Mazzei
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     Skimmer
Apa murdară care soseşte prin skimmer
este pompată prin filtrul instalat în
sistemul de filtrare de înaltă performanţă.
Skimmerul filtrează apa de impurităţile
care plutesc pe suprafaţa ei.

 Elimină impurităţile plutitoare şi uleiurile
 Ameliorează filtrarea
 Impurităţile rămân în filtru

      Prefiltru
Prefiltrul reţine particulele mai mari
care astfel sunt eliminate din circuit
încă dinainte de a ajunge la pompa
de apă şi la sistemul de încălzire

 Previne înfundarea pompei de apă şi
   a sistemului de încălzire
 Reţine bijuteriile şi obiectele pierdute în
   baie de utilizatori
 Creşte durata de funcţionare a cartuşului
   filtrant

      Gură de aspirare
Impurităţile se adună pe fundul
minipiscinei, de unde cu ajutorul pompei
de apă sunt îndepărtate prin găurile de
aspirare.

 Minipiscina nu trebuie dată cu aspiratorul.
 Substanţele chimice pentru curăţirea
   piscinei sunt circulate eficient.
 Elimină spaţiile moarte ale procesului
   de circulare a apei.

      Microfiltru de
      înaltă presiune
Întreaga cantitate de apă trece
printr-un filtru de 10 microni, la o
presiune înaltă. Acest microfiltru
elimină particulele mici înainte ca
apa să ajungă din nou în piscină.

 Filtrul de dimensiuni mari prelungeşte
   ciclurile de filtrare
 Uşor accesibil şi totuşi ascuns
 Filtrează apa 100% la fiecare 15 minute
 Ne protejează de mirosurile neplăcute

     Dozator automat pentru
     substanţe chimice
Înainte ca apa să ajungă din nou în
piscină trebuie tratată cu clor sau brom.
Aceasta asigură o protecţie completă
pentru utilizatori, respectiv menţine curată
apa din piscină şi distruge bacteriile.

 Protejează utilizatorii
 Asigură o apă curată şi proaspătă
 Confortabil şi avantajos

     Injector
      de ozon Mazzei
Ozonul amestecat cu apă devine un
oxidant eficient, care ajută la eliminarea
impurităţilor din apa piscinei.

 Reduce în mod dramatic folosirea
   substanţelor chimice
 Apa devine mai limpede şi mai curată
 Este inodor şi utilizarea sa nu
   necesită intervenţii speciale

Sistemul de autocurăţire, bazat pe o tehnologie avansată, curăţă în acelaşi
timp atât suprafaţa apei cât şi fundul minipiscinei cu ajutorul gurii de aspirare
încorporate.

Minipiscina cu cea mai uşoară întreţinere din lume este 
minipiscina de masaj Hydropool™ cu autocurăţire

Alte minipiscine de masaj filtrează astfel
Majoritatea minipiscinelor filtrează doar o mică parte a apei, fapt care înseamnă
în primul rând doar o filtrare superficială, în plus trebuind aspirat fundul piscinei.
Golirea se realizează cu ajutorul gravitaţiei, fiind astfel mult mai lentă decât în cazul
golirii unei minipiscine de masaj Hydropool cu autocurăţire.

Sistemul de autocurăţire este
important fiindcă…
La întreţinerea minipiscinelor de masaj tradiţionale
curăţenia apei creează întotdeauna probleme. Sistemul
automat de curăţire HydropoolTM vă eliberează de
această sarcină. Acest sistem curăţă apa 100% la fiecare
15 minute.

De necrezut: de opt ori în două ore! Numai Hydropool™
dispune de această tehnologie deosebită, în folosul
utilizatorilor. Sistemul de curăţire vă eliberează de problema
curăţirii apei, iar sistemul automat oferă protecţie, atât pentru
Dumneavoastră cât şi familiei.

Aspirator

Spre pompă
şi duze

Impurităţi sedimentate

Filtru

   

Filtrul cu gură de aspirare plasat pe fundul minipiscinei 
elimină reziduurile depuse
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EXCLUSIV

Dozator
automat
pentru

substanţe
chimice

Microfiltru
de înaltă
presiune

Duză

Element deîncălzire

Duză de ozon

Gură de aspirare

Skimmer

Prefiltru

Generator
de ozon

Cameră de
amestec

ozon

Pompăde apă
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Încercaţi cel mai minunat hidromasaj cu  
Hydropool Versa Massage.

Fiecare corp omenesc e altfel:
doreşte mereu altceva de la
hidroterapie. Câteodată avem
nevoie numai de un masaj delicat
pe tot corpul, pentru a ne relaxa
şi diminua stresul, altădată e
nevoie de un jet puternic de
reînvigorare, pentru a destinde
muşchii obosiţi şi dureroşi.
Sistemul unic „Versa Massage”

         Alegeţi seria potrivită
         de hidroterapie
Nu lăsaţi ca alţi producători de minipiscine să
vă spună ce trebuie să cumpăraţi. În domeniul
hidroterapiei nu contează decât ceea ce
consideraţi că vă este necesar, şi numai
Hydropool™ vă permite să alegeţi pe deplin
ceea ce vi se potriveşte. Prima dată alegeţi un
model cu mărimea, culoarea şi configuraţia
interioară potrivite locului unde va fi amplasat.
Apoi alegeţi una din multele combinaţii
hidroterapeutice, ca în final să primiţi o
minipiscină de masaj concepută special
pentru dumneavoastră.

         Hidroterapie personalizată
Locurile de hidroterapie Xtrem ale minipiscinei
Hydropool pot fi reglate în detaliu, cu scopul de a
oferi cel mai bun masaj. Multe modele au duze
superioare pentru umeri, care asigură un masaj
puternic al spatelui, umerilor şi zonei cervicale,
pe când duzele pentru gambă şi talpă înlătură
tensiunea din picioare. Eliberaţi-vă picioarele de
tensiune folosind duzele reglabile Hydropool şi
masajul reflexologic al picioarelor şi tălpii.
Bucuraţi-vă astfel de o relaxare adevărată.

         Zone hidroterapeutice de
         importanţă cheie
Fiecare îşi poate găsi locul corespunzător,
alegând între locurile adânci de tip scoică,
locurile mai înalte pentru răcorire, locurile
care au forma corpului. Suporturi deosebit
de largi pentru picioare oferă posibilitatea
să vă întindeţi şi să aveţi plăcerea unei băi
cu adevărat relaxante.

        Suport standard pentru cap,
        cu cascadă
Suporturile pentru cap reglabile ale piscinelor
de masaj Hydropool eliberează endorfinele
naturale ale corpului, care având un efect
analgezic, contribuie la diminuarea stresului
şi calmează durerile de cap. Dacă vreţi să
modificaţi intensitatea curentului de apă,
rotiţi regulatorul, care se află la îndemână.

         Sistem hidraulic echilibrat
În timp ce alţi producători oferă minipiscine cu
pompe uriaşe, Hydropool asigură o presiune
optimă în condiţiile unui consum de energie cât
se poate de mic. Pompele de apă de mare
randament şi sistemul de conducte cu o mare
capacitate de tranzit asigură rentabilitatea
deosebită a piscinelor Hydropool™. Ca urmare,
se reduc cheltuielile, iar funcţionarea minipiscinei
va fi mai silenţioasă, mai discretă, baia va fi şi
mai plăcută.

        Duze înlocuibile care pot fi
        personalizate
Secretul piscinei Hydropool Versa Massage
se ascunde în configurările personalizate cu
ajutorul cărora durerile sau rănile dumneavoastră
se pot trata în mod eficient. Numai la duzele
minipiscinei cu autocurăţire Hydropool se mai
pot adăuga sau scoate elemente, putându-se
astfel alcătui un sistem hidroterapeutic
personalizat.

al minipiscinei Hydropool
reuneşte avantajele duzelor cu
cele mai bune dimensiuni
existente, cu un tip adecvat şi o
modelare perfectă, asigurând
astfel cel mai potrivit masaj, pe
deplin personalizat. Cu o simplă
apăsare de buton, sau prin
rotirea unei duze reglabile,

am şi reglat minipiscina
Hyropool™. Masajul delicat, de
îngrijire, se transformă în masaj
puternic, pătrunzător, direcţionat
chiar pe muşchii aleşi. Masaj
puternic sau delicat, eventual
mediu... Hydropool Versa
Massage vă permite să
alegeţi intensitatea dorită.

Duzele mijlocii, normale şi mari ale minipiscinei
Hydropool™ se pot regla şi schimba în nenumărate feluri.

1)
2) 4)

Caracteristicile
sistemelor
Versa Massage

Manetă uşor de mânuit pentru
schimbarea direcţiei jetului de apă,
cu ajutorul căreia se poate schimba
într-o clipită direcţia curentului de apă
şi debitul de apă al duzelor alese.

Cu ajutorul regulatoarelor de debit al
aerului amplasate pe marginea
minipiscinei putem introduce în curentul
de apă mai mult sau mai puţin aer,
pentru a obţine o intensitate mai mare
sau mai mică.

Duzele mijlocii turbionare masează
tot corpul, pe când duzele dirijate
masează prin presopunctură. 5)

3)
6)

Duzele mari cu pulsaţii dirijate şi duzele
de masaj multi-port oferă un masaj
înviorător mult mai puternic.

Duzele direcţionate mici masează prin
presopunctură, iar duzele mici cu pulsaţii
oferă un masaj înviorător.

Duzele mari turbionare, de mare putere,
oferă un masaj pulsator şi înviorător

silver 
serie

gold 
serie

platinium
serie

titanium
serie

titanium plus
serie

EXCLUSIV
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A fost proiectată să fie minipiscina cu consumul de energie cel mai redus din lume.

Sistem termoizolant dublu Termal Loc

         Ventilaţie reglabilă
Camera de aer realizată de cele două Thermal 
Loc-uri poate supraîncălzi minipiscina de masaj 
în anotimpurile calde sau într-un spaţiu închis. 
Datorită orificiilor de ventilare, căldura poate fi 
eliberată, la dorinţă, în anotimpurile calde, sau 
păstrată în interior în anotimpurile reci.

        Strat de aer izolator
Corpul minipiscinei şi folia de reţinere a vaporilor 
păstrează energia termică provenind din apă şi 
din sistemul de conducte al minipiscinei. Folia
de reţinere a aburului menţine totodată întins şi 
fixează sistemul de conducte al minipiscinei. 
Dacă însă ar fi nevoie să ajungem la conducte, 
folia uşurează întreţinerea.

         Primul strat Thermal Loc
Folia de reţinere a vaporilor îmbracă stratul de 
Thermal Seal Blanket. Pe soclul  minipiscinei,
pe şi sub stratul de Thermal Seal Blanket este 
utilizată o termoizolaţie de mare eficacitate. 
Acest lucru este realizat de cele două Thermal 
Loc-uri, de cele două camere de aer.

         Al doilea strat Thermal Loc 
Între primul şi cel de-al doilea strat de Thermal 
Loc, plasat pe suprafaţa interioară a 
minipiscinei, se formează o cameră de aer. 
Datorită acesteia, căldura produsă de pompele 
de apă poate fi utilizată. 
În acest mod, costul de funcţionare se 
diminuează şi se crează o termoizolare dublă.

    

         Comandă programabilă
Minipiscina dumneavoastră de masaj nu trebuie 
să funcţioneze continuu. Alegeţi temperatura 
dorită iar minipiscina o va întreţine în mod 
automat, având grijă să economisească cât se 
poate de multă energie. Randamentul
Sistemului de autocurăţire reduce timpul de 
funcţionare al pompelor de apă, reducând
astfel şi mai mult costurile funcţionării.

   

         Capacul termoizolant de siguranţă
         şi soclul polimeric Enersmart
Minipiscina este închisă în partea inferioară de 
un soclu din polimeri, iar deasupra de un capac 
de siguranţă cu o grosime de 10 cm. Fundul 
minipiscinei, perfect izolat, şi capacul asigură
un randament şi o durabilitate maxime.

1

2

3

44

5

5

Modelul inovator Thermal Seal Blanket şi Capacul Termoizolant de
Siguranţă cu o grosime de mai mult de 10 cm ţine căldura înăuntru
iar frigul afară. Acest lucru este posibil întrucât utilizăm căldura
produsă de pompa de apă, astfel încât puteţi savura avantajele
apei calde şi ale hidroterapiei pentru

numai câţiva lei pe zi.

EXCLUSIV
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Minipiscina cu autocurăţire Hydropool
utilizează pentru golire o pompă
proprie. Astfel se poate câştiga timp,
iar apa poate fi golită la locul ales.
Sistemele de golire gravitaţionale
sunt mult mai lente şi de obicei
restrâng numărul locurilor unde
poate fi golită apa, care poate fi, de
exemplu, golită în gradină.

Această proprietate unică a minipiscinei
Hydropool ne scuteşte de grijile întreţinerii
ale unei piscine de masaj tradiţionale.
Datorită aspiratorului de podea încorporat
şi a sistemului rapid de golire nu aveţi
nevoie de aspirator de piscină când
goliţi sau umpleţi piscina.

Faţă de alte minipiscine care se golesc cu ajutorul forţei gravitaţionale…

(14

Savuraţi facilitatea
perfectei tehnologii Hydropool 

Exclusiv
Sistem rapid de golire 

EXCLUSIV

Petreceţi mai mult timp relaxându-vă în minipiscina
dumneavoastră de masaj, bucurându-vă de efectele sale
calmante şi terapeutice. Este o piscină care se goleşte cu
ajutorul unei pompe. Veţi fi satisfăcut observând comoditatea
sistemului rapid de golire, precum şi de tehnologia minipiscinelor
cu autocurăţire Hydropool care vă scuteşte de griji suplimentare.
Ce bine ar fi, dacă în viaţă totul ar fi aşa de uşor!
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Standardul de excelenţă e
ridicat prin calităţile superioare
ale minipiscinelor HydropoolTM

1

2 3
4 5

6
7

8 9
10

11

 1)Design confortabil
      şi larg, renumit pe
      plan mondial
        Formele piscinelor Hydropool™ cu autocurăţire, concepute de designeri
       cu experienţă vă oferă confortul, siguranţa şi varietatea maximă dorite.
       Funcţionarea şi confortul ideale sunt asigurate de marginea şi bordura
       de egalizare a nivelului întrebuinţate în minipiscinele de masaj Hydropool
       cu autocurăţire.

2)Corpul minipiscinei constă din
     trei straturi din acrili şi polimeri
      Minipiscinele Hydropool™ Hydropool cu 
      autocurăţire sunt produse din acrili de cea
      mai bună calitate existentă, prin formare cu 
      vacuum. După formarea cu ajutorul vidului,
      se plasează pe stratul acrilic un strat de fibre 
      de sticlă pe bază de vinil-ester, care asigură
      o legătură perfectă între stratul rigidizant şi
      cel acrilic. Prin aplicarea mai multor straturi 
      de fibre de sticlă pe bază poliesterică ia fiinţă
      unul dintre cele mai puternice corpuri de 
      minipiscină existente printre produsele aflate 
      actualmente pe piaţă.

6) Comandă modernă prin simplă
     atingere
      Comanda modernă este inima oricărei 
      minipiscine de masaj Hydropool™ cu 
      autocurăţire. Spre liniştea sufletească a 
      utilizatorilor, prin includerea mai multor 
      bariere de protecţie asigurăm o folosinţă 
      lipsită de orice grijă.

7) Capacul termoizolant şi de
     protecţie Enersmart
       Hydropool™ reţine căldura în minipiscină 
      folosind unul dintre cele mai bune capace 
      termoizolante existente pe piaţă, care 
      protejează piscina împotriva murdăriei şi 
      insectelor. La mijloc acesta are o grosime
      de 10 cm, reducându-se treptat spre margini 
      până la 7,5 cm. Panta uşoară a capacului 
      conduce spre margini ploaia şi zăpada. 
      Capacul poate fi încuiat, fapt deosebit de 
      important pentru familiile cu copii mici.

8) Perne deosebit de moi
       Toate minipiscinele de masaj Hydropool™ cu 
       autocurăţire sunt dotate cu perne deosebit 
       de moi, dispuse în locuri corespunzătoare. 
       Lăsaţi-vă pe spate, relaxaţi-vă şi bucuraţi-vă 
       de confortul fără pereche al minipiscinelor 
       de masaj Hydropool™.

9) Iluminare cu tehnologie LED
       Iluminarea cu tehnologie LED, a cărei 
       strălucire fermecătoare este datorată celor                  
       22 de LED-uri mici, contribuie la confortul şi 
       siguranţa fiecărei minipiscine de masaj 
       Hydropool™ cu autocurăţire. Lumina 
       corespunzătoare dispoziţiei de moment 
       poate fi compusă din culorile albastru, 
       verde, roşu şi alb.

10) Mânere de siguranţă
         Cu ajutorul mânerelor de siguranţă intrarea
        şi ieşirea din piscină sunt mai uşoare şi mai 
        sigure pentru toţi utilizatorii.

11) Autocurăţire (ozonare)
         Ozonul este un oxidant deosebit de 
        eficient, care ajută la eliminarea
        impurităţilor nedorite prezente în apa
        minipiscinei de masaj. Minipiscinele 
        de masaj Hydropool™ cu autocurăţire sunt 
        dotate cu sistemul Mazzei™ de injectare a 
        ozonului, care descompune ozonul în bule 
        mărunte ce rămân mai mult timp în apă, 
        sporind astfel eficacitatea sistemului de 
        filtrare.

3) Sistem de pompe de mare
     capacitate
      Numai minipiscinele Hydropool™ cu autocurăţire
      funcţionează cu un singur sistem de pompe, 
      robust, cu 56 de caneluri şi cu răcire cu aer. 
      Mecanismul, echilibrat hidraulic, asigură o 
      presiune perfectă în toate duzele minipiscinei. 
      Acest tip de pompă asigură, cu ajutorul sistemului 
      de mare capacitate cu rulmenţi, funcţionarea 
      fiabilă a sistemului, dispunând de o protecţie 
      dublă împotriva scurgerilor.

4) Duze hidroterapeutice Versa Masaj
      Cel mai mare avantaj al sistemului
      Hydropool Versa Masaj îl constituie faptul
      că intensitatea hidroterapiei poate fi stabilită 
      în mod individual, putând astfel asigura o 
      terapie optimă personalizată a durerilor şi 
      leziunilor fiecărei persoane. Cu ajutorul 
      diferitelor duze, în minipiscinele cu 
      autocurăţire Hydropool vă eliberaţi de 
      tensiune şi se asigură băii o savoare 
      maximă.

5) Element de încălzire din oţel
     inoxidabil, de mare randament
       Unitatea centrală a minipiscinelor noastre
      Hydropool™ cu autocurăţire dispune de un 
      înveliş din oţel inoxidabil. În această carcasă 
      rezistentă la coroziune se află amplasat un 
      element de încălzire de 3kW, care încălzeşte 
      rapid apa piscinei pline şi o menţine la 
      temperatura dorită.
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Nivelul de dotare al minipiscinelor de masaj Hydropool

este deosebit de ridicat datorită
celor 22 elemente componente
de bază

13 14 15 16
1712

18 19
20

21 22

 12)Dozator automat de chimicale 
         Tratarea cu ozon a apei minipiscinelor de 
         masaj este urmată de o tratare cu clor sau 
         brom. Aceasta asigură protecţia maximă a 
         utilizatorilor minipiscinei, precum şi 
         curăţenia apei şi lipsa de bacterii.

18) Garanţie Premium
         Pentru sistemul electronic de comandă şi 
         accesoriile acestuia Hydropool oferă 1 an 
         garanţie, iar pentru placajul exterior 10 ani. 
         Condiţiile de garanţie pot fi citite detaliat pe 
         bonul de garanţie. Pentru detalii vă 
         puteţi interesa la distribuitorul 
         dumneavoastră de marcă Hydropool.

19) Pernă cu cascadă
         „Pernele cu cascadă” ale minipiscinelor de
         masaj Hydropool, proiectate special şi cu 
         intensitate reglabilă a jetului de apă, 
         eliberează endorfinele din organism, care 
         au un efect analgezic natural şi ajută la 
         diminuarea stresului şi la calmarea 
         durerilor de cap. Este foarte uşor să 
         modificaţi intensitatea curentului de apă: 
         răsuciţi regulatorul din partea superioară a 
         minipiscinei.

20) Termoizolarea dublă
       „Double Thermal Loc” care 
       economiseşte energie
         Inovatorul Thermal Seal Blanket (buzunar 
         termic) şi termocapacul de siguranţă cu o 
         grosime mai mare de 10 cm menţin 
         căldura înăuntru iar frigul afară. Prin 
         folosirea căldurii produse de pompa de apă 
         a devenit posibil să vă puteţi bucura 
         avantajele apei calde şi ale hidroterapiei 
         pentru numai câţiva lei pe zi.
         Detalii suplimentare în paginile 11-12.

 

21) Sistem de golire rapidă   
          Petreceţi mai mult timp relaxându-vă în 
          minipiscina dumneavoastră de masaj 
          bucurându-vă de efectele sale calmante şi 
          terapeutice. Este o piscină care se goleşte 
          cu ajutorul unei pompe. Veţi fi satisfăcut 
          observând comoditatea sistemului rapid 
          de golire, precum şi de tehnologia 
          minipiscinelor cu autocurăţire Hydropool™
          care vă scuteşte de griji suplimentare.
          Ce bine ar fi, dacă în viaţă totul ar fi aşa 
          de uşor!
          Detalii suplimentare în paginile 13-14.

 13)Frapieră pentru şampanie
         Frapiera pentru şampanie este încorporată 
         în fiecare minipiscină Hydropool cu 
         autocurăţire, pentru a avea întotdeauna la 
         îndemână la rece băuturile dumneavoastră 
         preferate. Gheaţa topită din frapieră este 
         golită automat. Aceasta nu este decât o 
         mică atenţie din partea produselor 
         Hydropool™.

14)Placaj din lemn de cedru cu
      panouri demontabile
        Fiecare minipiscină de masaj Hydropool cu 
        autocurăţire este placată cu plăci din lemn 
        de cedru californian, uscate în cuptor şi care 
        au o grosime de cca. 1,5 cm, care pe lângă 
        frumuseţea naturală împrumutată asigură o 
        protecţie eficientă împotriva influenţelor 
        mediului înconjurător. Plăcile de acoperire 
        pot fi îndepărtate în mod practic, astfel încât 
        în timpul intervenţiilor de service minipiscina 
        să fie accesibilă cu uşurinţă din toate părţile.

 15)Structură autoportantă de
      susţinere
        Hydropool nu face concesii în privinţa 
        calităţii perfecte, oferind sistemul-suport 
        cel mai puternic existent momentan pe 
        piaţă. Greutatea minipiscinei este 
        susţinută în totalitate de un cadru 
        autoportant multiplu laminat. Faţă de
        alţi producători, placajul minipiscinelor 
        noastre de masaj nu are rol de 
        susţinere. Datorită acestui fapt, poate fi 
        amplasată oriunde, chiar şi îngropată.

16) Talpă din polimer
         Toate minipiscinele de masaj Hydropool
         cu autocurăţire se sprijină pe o talpă din 
         polimer, rezistentă împotriva
         intemperiilor. Talpa de polimer, bine 
         fixată pe o structură din lemn, serveşte 
         la a împiedica pătrunderea insectelor şi 
         rozătoarelor şi la a reţine căldura în 
         piscină, protejând totodată împotriva 
         influenţelor mediului înconjurător.

17)  Instalaţie cu racorduri multiple
        şi debit înalt
         Sistemul minipiscinelor Hydropool cu 
         autocurăţire a fost conceput să asigure 
         un curent maxim de apă la duze şi în 
         acelaşi timp să fie silenţios şi să 
         economisească energie.
         Branşamentele conductelor sunt fixate 
         pe o armătură  şi strânse cu brăţări din 
         oţel galvanizat.

22)Sistem de autocurăţire 
       De o calitate perfectă, piscinele de masaj Hydropool cu autocurăţire
        sunt cele mai uşor de întreţinut piscine din lume.
        Detalii suplimentare în paginile 7-8.

EXCLUSIV
EXCLUSIV

EXCLUSIV
EXCLUSIV
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( Locuri: 2 persoane
Dimensiuni exterioare:
166,8 cm x 218,4 cm x 71,1 cm
Volum: 511 L
Greutate cu apă: 721 kg
Încape pe majoritatea uşilor

Hydropool )Modelul cu adâncimea de 73 cm
LOCURI: 3-4 persoane
DIMENSIUNI EXTERIOARE:
167,6 cm x 221 cm x 75 cm
VOLUM: 720 L
GREUTATE CU APĂ: 965 kg
Încape pe majoritatea uşilor

Minipiscina cu cea
mai uşoară întreţinere

din lume este 
minipiscina de

masaj Hydropool
cu autocurăţire

Nivelul de dotare
al minipiscinelor

de masaj Hydropool
este deosebit

de ridicat
datorită celor
22 elemente
componente

de bază

minipiscina
de masaj cu
autocurăţire 200

HydropoolModelul cu adâncimea de 90 cm
LOCURI: 3-4 persoane
DIMENSIUNI EXTERIOARE:
167,6 cm x 221 cm x 86 cm
VOLUM: 750 L
GREUTATE CU APĂ: 1025 kg
Încape pe majoritatea uşilor

minipiscina
de masaj cu
autocurăţire 300

Descriere detaliată:
Seria            Silver    Gold   
Duze şi instalaţia minipiscinei      
Duze terapeutice în total   15 30
Duze pentru masaj cervical   2 4
Microduze pentru braţe   0 6  
Miniduze direcţionate     4 8   
Miniduze pulsatoare (turbionare)  6 9  
Duze de cursă     0 0  
Duze rotative     1 1  
Duze pentru masaj puternic   1 1  
Duze de ozonare    1 1  
Duze de aer pentru masaj cu aer selectabil 6 6
Supapă cu trei poziţii pentru
modificarea direcţiei apei    I.
Electronica
Pompa terapeutică şi de circulare
a apei, cu două trepte de viteză            3LE     3KW
Comanda electronică           Silver    Gold
Protecţie contra îngheţului   I I
Curăţirea pompei de apă   I I
Curăţirea duzelor    I I
Stare de veghe    I I
Cicluri de curăţire programabile  I I
Regulator electronic de temperatură  I I
Sistem de lumini (cu 5 culori diferite)  I I

Descriere detaliată:
Seria            Silver    Gold   
Duze şi instalaţia minipiscinei      
Duze terapeutice în total   15 30
Duze pentru masaj cervical   3 4
Microduze pentru braţe   0 4  
Miniduze direcţionate     5 8   
Miniduze pulsatoare (turbionare)  3 8  
Duze de cursă     1 4  
Duze rotative     1 0  
Duze pentru masaj puternic   1 1  
Duze de ozonare    1 1  
Duze de aer pentru masaj cu aer selectabil 8 8
Supapă cu trei poziţii pentru
modificarea direcţiei apei    I.
Electronica
Pompa terapeutică şi de circulare
a apei, cu două trepte de viteză            3LE     3KW
Comanda electronică           Silver    Gold
Protecţie contra îngheţului   I I
Curăţirea pompei de apă   I I
Curăţirea duzelor    I I
Stare de veghe    I I
Cicluri de curăţire programabile  I I
Regulator electronic de temperatură  I I
Sistem de lumini (cu 5 culori diferite)  I I



Minipiscinele
de masaj Hydropool
au fost proiectate să fie 
piscinele cu
consumul de
energie cel mai
redus din lume
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(Modelul cu adâncimea de 73 cm
LOCURI: 4-5 persoane
DIMENSIUNI EXTERIOARE:
198,1cm x 209,6cm x 76,5cm
VOLUM: 1060 L
GREUTATE CU APĂ: 1432 kg

Hydropool
minipiscina
de masaj cu
autocurăţire 575

Modelul cu adâncimea de 90 cm
LOCURI: 4-5 persoane
DIMENSIUNI EXTERIOARE:
198,1 cm x 209,6 cm x 91,5 cm
VOLUM: 1132 L
GREUTATE CU APĂ: 1491 kg

)Modelul cu adâncimea de 73 cm
LOCURI: 5-6 persoane
DIMENSIUNI EXTERIOARE:
218,4cm x 218,4cm x 76,5cm
VOLUM: 981 L
GREUTATE CU APĂ: 1266 kg

HydropoolModelul cu adâncimea de 90 cm
LOCURI: 5-6 adulţi
DIMENSIUNI EXTERNE:
218,4 cm x 218,4 cm x 91,5 cm
VOLUM: 1090 L
GREUTATE CU APĂ: 1407 kg

minipiscina
de masaj cu
autocurăţire 595

Nivelul de dotare
al minipiscinelor

de masaj Hydropool
este deosebit

de ridicat
datorită celor
22 elemente
componente

de bază

Descriere detaliată:
Seria            Silver   Gold   Platinum   
Duze şi instalaţia minipiscinei          
Duze terapeutice în total  15 30 40  
Duze pentru masaj cervical  1 4  2    
Miniduze direcţionate   6 11 6   
Miniduze pulsatoare (turbionare) 0 6 6
Duze duble    7 7 0    
Duze de cursă    1 0 7  
Duze rotative    0 1 1  
Duze pentru masaj puternic  0 0 6 
Duze de ozonare   1 1 1
Microduze    0 0 12    
Duze de aer pentru
masaj cu aer selectabil  10 10 10
Supapă cu trei poziţii pentru
modificarea direcţiei apei   I I

         Gold   Platinum
Electronica
Pompa terapeutică şi de circulare 
a apei, cu două trepte de viteză       3KW        3LE
Pompă de apă în vederea
terapiilor suplimentare            4LE  
Comanda electronică         Gold   Platinum
Protecţie contra îngheţului   I I
Curăţirea pompei de apă   I I
Curăţirea duzelor    I I
Ceas      I
Stare de veghe    I I
Cicluri de curăţire programabile  I I
Regulator electronic de temperatură   I I
Sistem de lumini (cu 5 culori diferite)   I I
Închidere automată     I

Descriere detaliată:
Seria           Gold   Platinum   
Duze şi instalaţia minipiscinei      
Duze terapeutice în total  30 40  
Duze pentru masaj cervical  5 6    
Miniduze direcţionate   8 6   
Miniduze pulsatoare (turbionare) 9 8
Duze duble    1 0    
Duze de cursă    0 6
Microduze de masaj   0 8  
Duze pentru masaj puternic  1 0
Duze rotative duble puternice  1 1   
Duze de ozonare   1 1
Microduze pentru picioare  4 6    
Duze de aer pentru masaj
cu aer selectabil   10 10
Supapă cu trei poziţii pentru
modificarea direcţiei apei  I I

      Silver   Gold   Platinum
Electronica
Pompa terapeutică şi de circulare 
a apei, cu două trepte de viteză  3LE 3KW 3LE
Pompă de apă în vederea 
terapiilor suplimentare    4LE  
Comanda electronică          Silver   Gold Platinum
Protecţie contra îngheţului  I I I
Curăţirea pompei de apă  I I I
Curăţirea duzelor   I I I
Ceas       I
Stare de veghe   I I I
Cicluri de curăţire programabile  I I
Regulator electronic de temperatură I I I
Sistem de lumini (cu 5 culori diferite) I I I
Închidere automată     I



( LOCURI: 5-6 persoane
DIMENSIUNI EXTERNE:
213,4 cm x 213,4 cm x 95 cm
VOLUM: 1431 L
GREUTATE CU APĂ: 1798 kg

Hydropool 
minipiscina
de masaj cu
autocurăţire 625 

(24

Nivelul de dotare
al minipiscinelor
de masaj Hydropool
este deosebit
de ridicat
datorită celor
22 elemente
componente
de bază

Descriere detaliată:
Seria            Gold   Platinum  LE   
Duze şi instalaţia minipiscinei         
Duze terapeutice în total  30 40 44  
Duze pentru masaj cervical  3 2  2    
Miniduze    9 17 21   
Miniduze direcţionate   5 6 6
Miniduze pulsatoare (turbionare) 0 0 0    
Duze duble    9 3 3  
Duze de cursă    2 4 4  
Duze rotative    1 1 1 
Duze pentru masaj puternic  0 6 6
Duze de ozonare   1 1 1    
Duze de aer pentru
masaj cu aer selectabil  10 10  10
Supapă cu trei poziţii pentru
 modificarea direcţiei apei  I I I

            Gold   Platinum  LE
Electronica
Pompa terapeutică şi de circulare 
a apei, cu două trepte de viteză 3KW 3LE 3LE
Pompă de apă în vederea 
terapiilor suplimentare   4LE 4LE
Comanda electronică          Gold  Platinum   Platinum
Protecţie contra îngheţului  I I I
Curăţirea pompei de apă  I I I
Curăţirea duzelor   I I I
Ceas      I I
Stare de veghe   I I I
Cicluri de curăţire programabile  I I
Regulator electronic de temperatură I I I
Sistem de lumini (cu 5 culori diferite) I I I
Închidere automată    I I

)Hydropool LOCURI: 5-6 persoane
DIMENSIUNI EXTERNE:
213,4 cm x 213,4 cm x 95 cm
VOLUM: 1393 L
GREUTATE CU APĂ: 1773 kg

minipiscina
de masaj cu
autocurăţire 675

Minipiscina cu cea
mai uşoară întreţinere

din lume este 
minipiscina de

masaj Hydropool
cu autocurăţire

Descriere detaliată:
Seria            Gold   Platinum  LE   
Duze şi instalaţia minipiscinei         
Duze terapeutice în total  30 40 44  
Duze pentru masaj cervical  2 2  4    
Miniduze    8 16 18   
Miniduze direcţionate   7 7 7
Miniduze pulsatoare (turbionare) 4 4 4    
Duze duble    6 0 0  
Duze de cursă    2 4 2  
Duze pentru masaj puternic  0 6 6 
Duze muson    0 0 2
Duze de ozonare   1 1 1    
Duze de aer pentru
masaj cu aer selectabil  10 10  10
Supapă cu trei poziţii pentru
 modificarea direcţiei apei  I I I

            Gold   Platinum  LE
Electronica
Pompa terapeutică şi de circulare 
a apei, cu două trepte de viteză 3KW 3LE 3LE
Pompă de apă în vederea 
terapiilor suplimentare   4LE 4LE
Comanda electronică          Gold  Platinum   Platinum
Protecţie contra îngheţului  I I I
Curăţirea pompei de apă  I I I
Curăţirea duzelor   I I I
Ceas      I I
Stare de veghe   I I I
Cicluri de curăţire programabile  I I
Regulator electronic de temperatură I I I
Sistem de lumini (cu 5 culori diferite) I I I
Închidere automată    I I
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Descriere detaliată:
Seria      Gold   Platinum   
Duze şi instalaţia minipiscinei      
Duze terapeutice în total    30 40
Duze pentru masaj cervical   3 2
Miniduze direcţionate    9 7   
Miniduze pulsatoare (turbionare) 6 4  
Duze de cursă     0 6  
Duze de micromasaj    0 8  
Duze pentru masaj puternic   6 6
Miniduze pentru picioare   4 4
Duze rotative duble puternice   0 1
Duze rotative duble    1 1
Duze de ozonare    1 1  

                                             Gold   Platinum   

Duze de aer pentru masaj cu aer selectabil  6 6
Supapă cu trei poziţii
pentru modificarea direcţiei apei   I
Electronica
Pompa terapeutică şi de circulare 
a apei, cu două trepte de viteză       3KW        3LE
Pompă de apă în vederea
terapiilor suplimentare            4LE  
Comanda electronică         Gold   Platinum
Protecţie contra îngheţului   I I
Curăţirea pompei de apă   I I
Curăţirea duzelor    I I
Ceas       I
Stare de veghe    I I
Cicluri de curăţire programabile  I I
Regulator electronic de temperatură   I I
Sistem de lumini (cu 5 culori diferite)   I I
Închidere automată     I

( LOCURI: 5-6 persoane
DIMENSIUNI EXTERIOARE:
218,4 cm x 218,4 cm x 95 cm
VOLUM: 1370 L
GREUTATE CU APĂ: 1780 kg

Hydropool 
minipiscina
de masaj cu
autocurăţire 638 

Minipiscinele
de masaj Hydropool

au fost proiectate să fie 
piscinele cu

consumul de
energie cel mai
redus din lume

)Hydropool LOCURI: 6-7 persoane
DIMENSIUNI EXTERIOARE:
218,4 cm x 218,4 cm x 95 cm
VOLUM: 1310 L
GREUTATE CU APĂ: 1724 kg

minipiscina
de masaj cu
autocurăţire 738

         Gold   Platinum
Electronica
Pompa terapeutică şi de circulare 
a apei, cu două trepte de viteză       3KW        3LE
Pompă de apă în vederea
terapiilor suplimentare            4LE  
Comanda electronică         Gold   Platinum
Protecţie contra îngheţului   I I
Curăţirea pompei de apă   I I
Curăţirea duzelor    I I
Ceas       I
Stare de veghe    I I
Cicluri de curăţire programabile  I I
Regulator electronic de temperatură   I I
Sistem de lumini (cu 5 culori diferite)   I I
Închidere automată     I

Descriere detaliată:
Seria           Gold   Platinum   
Duze şi instalaţia minipiscinei     
Duze terapeutice în total  30 40  
Duze pentru masaj cervical  7 6    
Miniduze direcţionate   13 10   
Miniduze pulsatoare (turbionare) 7 8    
Duze de cursă    0 5
Microduze de masaj   0 8  
Duze pentru masaj puternic  1 1
Duze rotative    1 1   
Duze de ozonare   1 1    
Duze de aer pentru masaj
cu aer selectabil   10 10
Supapă cu trei poziţii pentru
modificarea direcţiei apei  I I

Nivelul de dotare
al minipiscinelor
de masaj Hydropool
este deosebit
de ridicat
datorită celor
22 elemente
componente
de bază
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Nivelul de dotare
al minipiscinelor
de masaj Hydropool
este deosebit
de ridicat
datorită celor
22 elemente
componente
de bază
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( LOCURI: 6-8 persoane
DIMENSIUNI EXTERIOARE:
243,8 cm x 243,8 cm x 96,5 cm
VOLUM: 1730 L
GREUTATE CU APĂ: 2225 kg

Hydropool 
minipiscina
de masaj cu
autocurăţire 700 

)Hydropool LOCURI: 6-8 persoane
DIMENSIUNI EXTERIOARE:
243,8 cm x 243,8 cm x 96,5 cm
VOLUM: 1783 L
GREUTATE CU APĂ: 2327 kg

minipiscina
de masaj cu
autocurăţire 800

Minipiscina cu cea
mai uşoară întreţinere

din lume este 
minipiscina de

masaj Hydropool
cu autocurăţire

           Platinum   Titanium
Electronica
Pompa terapeutică şi de circulare 
a apei, cu două trepte de viteză       3LE        3LE
Pompă de apă în vederea
terapiilor suplimentare        4LE      2x4LE  
Comanda electronică   Platinum   Titanium
Protecţie contra îngheţului   I I
Curăţirea pompei de apă   I I
Curăţirea duzelor    I I
Ceas      I I
Stare de veghe    I I
Cicluri de curăţire programabile  I I
Regulator electronic de temperatură   I I
Sistem de lumini (cu 5 culori diferite)   I I
Închidere automată    I I

Descriere detaliată:
Seria    Platinum   Titanium
Duze şi instalaţia minipiscinei     
Duze terapeutice în total  40 60  
Duze pentru masaj cervical  6 6    
Miniduze direcţionate   4 11   
Miniduze pulsatoare (turbionare) 5 5    
Duze de cursă    7 9
Duze de multi-masaj   8 12  
Duze pentru masaj puternic  6 6
Miniduze pentru picioare  1 9   
Duze rotative duble   2 2    
Duze de ozonare   1 1
Duze de aer pentru masaj
cu aer selectabil   10 10
Supapă cu trei poziţii pentru
modificarea direcţiei apei  I I

           Platinum   Titanium
Electronica
Pompa terapeutică şi de circulare 
a apei, cu două trepte de viteză       3LE        3LE
Pompă de apă în vederea
terapiilor suplimentare        3KW     2x4LE  
Comanda electronică         Gold   Titanium
Protecţie contra îngheţului   I I
Curăţirea pompei de apă   I I
Curăţirea duzelor    I I
Ceas       I
Stare de veghe    I I
Cicluri de curăţire programabile  I I
Regulator electronic de temperatură   I I
Sistem de lumini (cu 5 culori diferite)   I I
Închidere automată     I

Descriere detaliată:
Seria    Platinum   Titanium
Duze şi instalaţia minipiscinei     
Duze terapeutice în total  40 60  
Duze pentru masaj cervical  2 4    
Miniduze direcţionate   4 10   
Miniduze pulsatoare (turbionare) 4 5    
Duze de cursă    6 9
Duze de micromasaj   16 26  
Duze pentru masaj puternic  6 6
Duze rotative    0 0   
Duze muson    1 1    
Duze de ozonare   1 1
Duze de aer pentru masaj
cu aer selectabil   10 10
Supapă cu trei poziţii pentru
modificarea direcţiei apei  I I
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Descriere detaliată:
Seria   Titanium plus
Duze şi instalaţia minipiscinei     
Duze terapeutice în total  40
Duze pentru masaj cervical  6
Miniduze direcţionate   4
Miniduze pulsatoare (turbionare) 5
Duze de cursă    7
Duze de micromasaj   8
Duze pentru masaj puternic  6
Duze muson    1
Duze de ozonare   2
Duze de aer pentru masaj
cu aer selectabil   10
Supapă cu trei poziţii pentru
modificarea direcţiei apei  I

                        Titanium plus
Electronica
Pompa terapeutică şi de circulare 
a apei, cu două trepte de viteză 3LE
Pompă de apă în vederea
terapiilor suplimentare  4LE
Comanda electronică           Platinum
Protecţie contra îngheţului     I
Curăţirea pompei de apă     I
Curăţirea duzelor      I
Ceas        I
Stare de veghe      I
Cicluri de curăţire programabile    I
Regulator electronic de temperatură     I
Sistem de lumini (cu 5 culori diferite)     I
Închidere automată      I
Telecomandă accesorie opţională    I

summer sapphire

CD player cu radio AM/FM

Boxă de frecvenţe joase

Televizor LCD cu ecran plat

Telecomandă plutitoare

silver marble

solitude white

caribbean blue

Minipiscina 1038
poate fi obţinută în
următoarele culori:

      Înconjuraţi-vă ...
    cu produse electronice
  de calitate oferite
 de Hydropool
         Telecomanda ce pluteşte pe apă poate fi
                   acţionată prin apăsarea unui singur
                   buton, boxele etanşe care asigură
                   un sunet de calitate superioară şi
         televizorul LCD ridică electronica
     de amuzament la noi cote. Reprezintă un
         mediu perfect pentru relaxare.
     
             Sistem audio Hydropool surround cu telecomandă
             Hydropool surround include un CD player etanş şi un radio
           AM/FM de 180W dotat cu circuite electrice împotriva
        distorsiunilor, care dispun de o tehnică de eliminare automată
      a distorsiunilor muzicii la volum mare, precum şi de un egalizator
         tradiţional care optimizează sunetul şi reglează automat
               frecvenţa adecvată. Toate acestea cu ajutorul unei
               telecomande plutitoare.
             Observaţie: Acest accesoriu nu poate fi comandat
             la toate modelele. Pentru informaţii suplimentare
         adresaţi-vă distribuitorului Hydropool cel mai apropiat!

        Televizor LCD de 42 cm, cu DVD Player
            (este necesar şi un sistem audio)
                Modelele 800 şi 1038 pot fi cumpărate împreună
                 cu sistemul video echipat cu televizor etanş LCD
                  de 42 cm, care se ridică în mod hidraulic.
                  Sistemul poate fi conectat la cablul TV
                  şi dispune de o telecomandă etanşă plutitoare.
                 Sistemul mai include şi un DVD player special,
                rezistent la apă.

               Pentru informaţii detaliate legate de TV/DVD apelaţi
               la distribuitorul dumneavoastră Hydropool.

      

Boxele sunt doar
ilustrative

Boxe pop-up

( LOCURI: 8+ persoane
DIMENSIUNI EXTERIOARE:
243,8 cm x 309,9 cm x 99 cm
VOLUM: 2600 L
GREUTATE CU APĂ: 3224 kg

Hydropool 
minipiscina cu
autocurăţire 1038 

Minipiscinele
de masaj Hydropool
au fost proiectate să fie 
piscinele cu
consumul de
energie cel mai
redus din lume

minipiscine cu autocurăţire
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Personalizaţi minipiscina Hydropool cu autocurăţire
cu următoarele accesorii perfecte:

(34

1

2

3

2

galaxy green lunar grey
moonscape

odyssey blue

black pearl

desert horizon

silver marble

Sistem de ridicare Covermate I
Sistem de ridicare Covermate III

Suport acoperitoare

summer 
sapphire graphite

majestic skysunset swirl

alba

 1) Accesorii audio şi opţiuni extra 
      Sistem audio Hydropool Surround cu telecomandă
       Hydropool surround conţine un CD player rezistent la apă
       şi un radio AM/FM, cu o putere de 180W, dotat cu circuite
       electronice împotriva distorsiunilor, care dispun de o tehnică
       de eliminare automată a distorsiunilor muzicii la volum mare,
       precum şi de un egalizator tradiţional care optimizează 
       sunetul şi reglează automat frecvenţa adecvată, toate
       acestea completate cu o telecomandă plutitoare.
       Observaţie: Acest accesoriu nu se poate comanda la toate modelele.
         Pentru detalii suplimentare adresaţi-vă distribuitorului
                                       Hydropool cel mai apropiat!

     

   

Televizor cu monitor LCD de 42 cm şi DVD Player
opţional (este necesar şi un sistem audio)
Modelele 800 şi 1038 pot fi cumpărate împreună cu sistemul video
echipat cu televizor LCD de 42 cm rezistent la apă, care se ridică cu
ajutorul sistemului hidraulic. Sistemul poate fi conectat la cablul TV şi
dispune de o telecomandă etanşă plutitoare. Sistemul mai include şi
un DVD player special, rezistent la apă.
Informaţii detaliate despre posibilităţile legate de TV/DVD puteţi afla pe
pagina noastră web: www.hydropool.hu.

2) Culori acrilice Standard*
      Minipiscinele Hydropool pot fi obţinute în patru culori de bază speciale, sau
      (contra unui suprapreţ simbolic) puteţi alege dintre culorile accesorii premium.

   2) Culori acrilice Premium*
        Minipiscinele de masaj Hydropool sunt fabricate cu întrebuinţarea celui mai fin amestec
        acrilic, astfel încât să fie cât mai frumoase şi mai rezistente. Pentru clienţii noştri care
        preferă nuanţele fine şi tehnologia cea mai modernă oferim, pentru un suprapreţ
        simbolic, următoarele culori: marmură, piatră preţioasă sau sidefie.

3) Sisteme de acoperire şi accesorii
        Capacul termoizolant de siguranţă cu grosimea de 12cm - opţional
        Capacul izolat termic în mod special are la mijloc o grosime de 12 cm,
        îngustându-se treptat spre margini până la 10 cm. Fiind fortificat cu
        ţevi din aluminiu încorporate, este astfel una dintre cele mai puternice
        construcţii de acest gen aflate pe piaţă. Marginile acoperişului
        termoizolant sunt protejate la exterior de o fustă protectoare, aşa încât
        căldura este menţinută în interior iar frigul în exterior.

        Sistem de ridicare Covermate I
        Cel mai popular dintre sistemele noastre de ridicare economiseşte
        spaţiu, este simplu şi uşor de manevrat. Este format dintr-o singură
        piesă mobilă şi un mecanism încorporat de oprire, aşa încât este cu
        adevărat foarte uşor de mânuit.

       Sistem de ridicare Covermate III
       Acest sistem de ridicare produs din aluminiu sinterizat este în mod
       special economicos în privinţa spaţiului. Covermate III poate fi ridicat
       pe jumătate într-o parte şi îndepărtat complet cu ajutorul braţelor hidraulice.

       Suport pentru acoperitoare
       Acoperitoarea piscinei de masaj poate fi pliată orizontal pe acest suport.
       Dacă în spatele piscinei dispuneţi de loc suficient, acesta este modul cel
       mai ieftin de ridicare şi depozitare a acoperitorii.

Capac termoizolant de siguranţă
cu grosimea de 12cm

*datorită tehnologiei de imprimare poate exista o mică diferenţă între culorile şablonului şi adevărata culoare a minipiscinei
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4) Accesorii estetice 
      Capace din oţel inoxidabil pentru duze
       Strălucirea capacelor din oţel inoxidabil
       pentru duze împrumută minipiscinelor
       Hydropool™ cu autocurăţire un aspect
       unic şi elegant. Capacele din oţel inoxidabil
       rezistă la coroziune şi aplicate pe duzele
       standard nu împiedică funcţionarea adecvată
       a acestora.

5) Accesorii hidroterapeutice
       Aeromasaj aroma-terapeutic
       Duzele de aer introduc în piscină milioane de
       bule de aer mărunte, care masează delicat
       tot corpul. În rezervorul de substanţe

     

   

8)Alte accesorii populare
      Telecomanda plutitoare
      Cu ajutorul acesteia pot fi reglate de la distanţă
      funcţiile minipiscinei, cum ar fi pompele de apă,
      iluminarea, sau funcţiile audio şi vizuale alese
      de dumneavoastră.
      Panou secundar de relee pentru protecţia
      împotriva electrocutării, de 30, 40, 50 sau
      60 de amperi
      Pentru confortul dumneavoastră în unitatea
      centrală poate fi montat un panou secundar de
      relee de protecţie împotriva electrocutării.
      Comanda digitală
      Piscina Monitor este un dispozitiv de comandă
      fără fir, care semnalează temperatura apei şi
      mesajele de eroare ale sistemului, respectiv
      chiar şi din locuinţă/cameră puteţi regla, cu
      ajutorul său, temperatura apei, puteţi aprinde
      şi stinge luminile sau porni şi opri duzele.

6)Iluminare
      Iluminare Deluxe LED & Lumini în Grădină
      – opţional
      Cu iluminarea opţională Deluxe LED în interiorul
      minipiscinei mai pot fi amplasate trei lămpi
      suplimentare, conţinând alte 20 de LED-uri 
      (vor fi astfel în total 4 lămpi) –făcând baia şi mai
      plăcută. Cumpărând iluminarea/lampa „Lumini
      în Grădină”, care se aprinde şi se stinge automat
      cu ajutorul unui senzor de lumină, veţi conferi
      siguranţă ieşirii şi intrării în minipiscină.

Iluminare Galaxy LED & cascadă
Cu iluminarea opţională Galaxy în
părţile care se doresc evidenţiate ale
piscinei pot fi amplasate chiar şi 25 de
lămpi cu LED-uri (în funcţie de dimensiunile
minipiscinei). Cu aceste lămpi fantastice care-şi
schimbă culoarea se completează lămpile LED
pentru iluminarea din spate a pernelor cu cascadă.

Duza duş
Putând fi purtată în mână, duza duş
poate ajunge şi zonele greu accesibile ale
corpului, care se pot bucura astfel de un
masaj înviorător adânc (al ţesuturilor).
Acest accesoriu poate fi cuplat la oricare
dintre duze.

Mâner de siguranţă
Mânerul de siguranţă uşurează şi conferă
tuturor utilizatorilor siguranţă în timpul intrării
şi ieşirii în şi din piscină.
Suport pentru prosoape
Datorită poziţiei speciale verticale a
suportului, prosoapele şi halatele de baie
vor fi păstrate uscate şi curate, chiar şi în
apropierea piscinei.

9) Corp de minipiscină din două bucăţi
       Faţă de alţi fabricanţi de piscine, pentru
       Hydropool nu este o problemă dacă trebuie să
       introduceţi piscina pe scări, uşi sau ferestre
       înguste. Corpul minipiscinei Hydropool 575
       poate fi comandat şi din două bucăţi. Acest 
       model nu este însă dotat cu aspirator de
       podea încorporat.

aroma-terapeutice puteţi amplasa un săculeţ
cu aromă specială, pentru o baie deosebit de
stimulantă sau eventual relaxantă. Numărul
duzelor diferă de la un model la altul.
Masaj turbionar - opţional
Masajul turbionar simplu (cu 8 duze) şi dublu
(cu 16 duze) alege în mod întâmplător dintre
grupele de duze amplasate strategic, pentru
a asigura un masaj stimulant, care să pătrundă
în ţesuturile adânci. Utilizarea acestui accesoriu
diferă de la un model la altul.
Pernă cu cascadă (element component de bază)
„Perna cu cascadă” contribuie la procesul de

eliberare a endorfinelor din organism,
care, fiind un analgezic natural,
diminuează stresul şi diferitele dureri.
Personalizarea duzelor
Duze care pot fi comandate: microduze
pentru masaj cervical / al umerilor, duze
direcţionate de forţă medie, duze de
forţă mare pentru masaj circular mediu,
duze pentru masaj circular de forţă mare.
Duzele opţionale pot fi comandate şi
asamblate potrivit dorinţelor dumneavoastră
precise legate de hidroterapie.

   7) Scăriţe
        Scăriţe cu una sau două trepte
       Cu ajutorul scăriţelor Hydropool cu una sau două trepte puteţi intra sau ieşi din piscina de
       masaj cu uşurinţă şi în siguranţă. Pot fi cumpărate în varianta Everlast, din lemn de cedru
       de calitatea mobilelor şi care nu necesită nici un fel de întreţinere. În nuanţe potrivite
       placajului exterior, scăriţele cu una sau două trepte completează perfect învelişul piscinei,
       reprezentând totodată ultimul pas al amplasării majorităţii piscinelor.

Personalizaţi Minipiscina Hydropool cu autocurăţire
cu şi mai multe accesorii deosebite

Scăriţă din cedru
cu o singură treaptă

Scăriţă din cedru
cu două trepte

Scăriţă Natural
Everlast cu două trepte 

Scăriţă Driftwood
cu două trepte
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Distribuitori de marcă în
mai mult de 200 de puncte
de desfacere în mai bine
de 40 de ţări

Anglia,
Aruba,
Austria,
Belgia,
Bermude,
Bulgaria,
Curaçao,
Cehia,
Danemarca,
Coreea de Sud,
Statele Unite,
Emiratele Arabe Unite,
Finlanda,
Franţa,
Grecia,
Guadaloupe,
Olanda,
Hong Kong,
Croaţia,
Irlanda,
Islanda,
Israel,
Jamaica,
Japonia,
Canada,
China,
Polonia,
Luxemburg,
Ungaria,
Marocco,
Mexic,
Monaco,
Germania,
Norvegia,
Italia,
Rusia,
Portugalia,
Scoţia,
Spania,
Elveţia,
Suedia,
Slovacia,
Szt. Barts,
Tahiti,
Ucraina

Autocurăţire - filtru şi sistem de curăţire a fundului piscinei,
care reuneşte un filtru dublu, inferior şi superior, de înaltă
presiune şi un sistem unic de curăţire înglobat în podea.
Evacuare rapidă - oferă posibilităţi unice ca prin
utilizarea pompei de apă şi a gurii de scurgere încorporată
în podea să evacuăm apa din piscină. Veţi fi satisfăcuţi cu
confortul oferit de sistemul de evacuare rapidă şi de
tehnologia lipsită de probleme a piscinelor cu autocurăţire
Hydropool. Măcar de-ar fi totul atât de uşor în viaţă!
Economie de energie cu Thermal Loc -
Inovatorul Thermal Sea Blanket şi Capacul de siguranţă
cu o grosime de mai mult de 10 cm ţine căldura înăuntru
iar frigul afară. Utilizând căldura produsă de pompa de apă,
aveţi posibilitatea de a savura avantajele apei calde şi ale
hidroterapiei pentru numai câţiva forinţi pe zi.
“Versa Massage” reuneşte avantajele duzelor
cu cele mai bune dimensiuni, tipuri şi forme existente,
asigurându-vă astfel cel mai adecvat masaj, pe deplin
personalizat.
Confort - locurile adânci de relaxare, locurile
ergonomice în care nu plutiţi, locurile mai înalte de răcorire
şi pentru copii, precum şi cele mai moi perne existente în
domeniu, sunt toate destinate să vă ofere plăcerea celor
mai comode piscine de masaj.
Design - În afara faptului că sunt, cu siguranţă, cele
mai frumoase piscine d emasaj din lume, proiectăm toate
modelele pentru a putea fi folosite deodată de mai multe
persoane şi mult mai comode decât alte mărci de
dimensiuni asemănătoare.
Electronica de vârf permite ca în timpul băii să
puteţi comanda uşor şi în siguranţă toate detaliile plăcerii
timpului petrecut în piscina de masaj, iar cu ajutorul ciclurilor
programabile de încălzire şi curăţire, o funcţionare eficientă
a bazinului, cu economie de energie.
Posibilităţi de modificare - Tputeţi comanda şi
alte duze; piscina poate fi cu telecomandă, sau amplasată
la nivelul solului, renunţând la placajul exterior.
Garanţie - asigurăm o garanţie imbatabilă. Susţinem
calitatea până în cele mai mici amănunte. Cu o garanţie
simplă şi completă, acoperind şi piesele şi lucrările de
service, asigurăm ani de zile o baie cu masaj lipsită de
orice griji. Solicitaţi amănunte la distribuitorul dumneavoastr ă. 
O întreprindere pe care vă puteţi baza -
În spatele piscinei dumneavoastră de masaj se află o
întreprindere care fabrică piscine de masaj încă din 1985 şi
care este membră a unei organizaţii de 36 de ani consacrată
deservirii perfecte a clienţilor.

Am devenit membrii unei organizaţii canadiene
de peste 36 ani, consacrată deservirii perfecte
a clienţilor.
Fabrică piscine de masaj încă din anul 1980.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

2005
ÉV AN NOUTATE

2001

1999

1997

1995

1993

1970

1985

1979

2004

2000

1998

1996

1994

1989

1980

1978

2002
2003

Aniversarea a 25 de ani de la înfiinţarea minipiscinelor de masaj şi
bazinelor de plăcere Hydropool

Am primit unul din premiile destinate unuia dintre cele mai bune 5 produse din
anul 2004. A fost lansată seria Serenity Millenium. Prin reprezentanţa noastră
de marcă am lansat marca Hydropool şi în Ungaria. În întreaga lume produsele
Hydropool pot fi cumpărate în mai mult de 180 de distribuitori de marcă.

La anumite modele a fost introdus sistemul hidraulic de TV.
Am primit premiul de calitate Pool & Spa Living.

Dispunem de reprezentanţe de marcă în 40 de ţări. Am amplasat 6 bazine
de masaj în Sala de Antrenament din Madison Square Garden.

Am implementat sistemul de multimedia

Am introdus pernele cu cascadă

Am instalat 4 bazine de masaj şi un Aquatrainer baza echipelor Maple
Leafs şi Toronto Raptors din Toronto, precum şi în noul Air Canada Centre.

Dispunem de reprezentanţe de marcă în mai mult de 25 de ţări.

Secţia de bazine de înot a Ft. Wayne Pools s-a asimilat întreprinderii 
noastre şi am început fabricarea bazinelor de înot AQUATRAINER.

Am introdus seria cu valoare stabilă Serenity şi am înfiinţat o secţie de
valorificare pentru instituţii, cu scopul de a deveni principalii furnizori ai
echipelor profesioniste de sport şi ai amplasamentelor comerciale.
Am dotat echipa Maple Leafs şi Maple Leaf Garden din Toronto cu un
Hydropool 638.

Am lansat sistemul termoizolant Thermal Loc

Ne-am extins în vestul Canadei şi în Statele Unite

Am deschis reprezentanţe de marcă în Elveţia, Franţa, devenind
astfel primul fabricant nord-american care livrează în Europa.

Am stabilit centre comerciale în Quebec şi în regiunile din estul Canadei.

Printre alte mai bine de 50 de premii, am primit şi primul premiu de design.

Întreprinderea care dezvoltă sistemul de filtrare cu autocurăţire a fost
integrată în societatea noastră.

Secţia care fabrică bazine de masaj livrează micilor comercianţi locali din Ontario

Compartimentul de bazine de masaj lansează marca în estul Canadei.

Societatea a devenit capabilă să asigure lucrările de service pentru bazinele de înot

10 motive
de a opta pentru Hydropool


