Beneficiile

unui spa la tine acas`
SPA este abrevierea pentru expresia din Roma antic` "Sanus
Per Aquam" (S`n`tate prin ap`). Ast`zi este folosit` at=t pentru
centrele de relaxare, c=t [i pentru denumirea c`zilor cu hidromasaj, cunoscute ca Hot Tub, sau impropriu spus jacuzzi.
Ce trebuie s` [tii despre spa
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√ Spa-urile sunt \n general montate \n
exterior, dar pot fi puse [i \n interior
dac` spa]iul o permite.
√ Pentru \ntre]inere se folose[te
clorul tablete, dar se poate instala [i
un generator de ozon. Acesta reduce
cantitatea de chimicale folosite
pentru men]inerea apei \n parametrii
optimi.
√ |nc`lzirea apei din spa se face cu
ajutorul unui \nc`lzitor electric

montat \n circuitul spa-ului.
√ Spa-urile moderne sunt realizate
din acril armat cu fibr` de sticl`, ceea
ce le ofer` o flexibilitate m`rit`. Ele
includ jeturi de hidroterapie, ceea ce
face posibil un masaj relaxant \n
timpul \mb`ierii.
√ Majoritatea jeturilor sunt ajustabile
ca intensitate [i pozi]ie. Po]i beneficia
astfel de masaj exact \n locurile unde
ai nevoie. De asemenea, se poate
ad`uga aer \n jeturi pentru a le face

Advertorial

accesorii

exist` o mul]ime de accesorii care
m`resc confortul \ntr-un spa \n
func]ie de varianta pe care o preferi:
• Un gazebo \]i ofer` posibilitatea
de a folosi spa-ul [i când plou`.
• Prelata izoterm` men]ine apa la
temperatura dorit` [i peste noapte,
f`r` ca \nc`lzitorul s` func]ioneze.
• Acoperi[ul automat este un
echipament 2 \n 1, fiind \n
acela[i timp [i gazebo [i prelat`
izoterm`. Avantajul lui este c` nu
necesit` niciun fel de efort pentru a
fi ridicat, este u[or de \ntre]inut [i
ofer` un plus de siguran]` pentru
copii deoarece se poate \ncuia.
• Mai po]i ad`uga sisteme audio,
proiectoare colorate, televizor cu
ecran plat [i dvd playere.
mai puternice.
√ Exist` dou` circuite ale apei, unul pentru recirculare, \nc`lzire
[i filtrare [i unul pentru jeturi, fiecare cu pompa sa.
√ Datorit` design-ului lor flexibil, spa-urile pot fi folosite \n diverse
amplasamente. Se pot \ncastra \ntr-un deck de lemn sau \n teras`,
sau pot fi montate suprateran, ceea ce le d` libertate de mi[care [i
posibilitatea de a fi mutate. |n cazul spa-urilor portabile, este
necesar s` echipezi spa-ul cu o scar` de acces.
√ Toate echipamentele sunt montate pe exteriorul cuvei spa-ului, [i
sunt \nchise cu masc` din lemn sau material compozit.

Recomandarea specialistului

Nimic nu este mai relaxant dec=t un hidromasaj \ntr-un spa, dar unii
dintre voi [i-ar putea dori mai mult.
Pentru ace[tia recomandarea Kasta este SWIM SPA-ul, un produs \n
care înotul [i exerci]iile Aquagym se \nt=lnesc cu beneficiile terapeutice
ale masajului [i hidroterapiei pentru tot corpul. Acesta este dotat cu
numeroase jet-uri pentru gât, umeri, bra]e, spate, coapse [i picioare.
Swim Spa-urile sunt un model de mini piscine din acril armat, care
\]i permit s` \no]i, s` faci exerci]ii sau s` te joci, \ntr-un spa]iu redus
av=nd \n acela[i timp un cost de \ntre]inere redus. Mini piscina este
dotat` cu un sistem de \not contra curent, la care se poate ad`uga

Beneficii terapeutice

Calit`]ile curative ale spa-urilor
sunt legate de trei aspecte: c`ldur`,
imponderabilitate [i masaj.
Aceast` combina]ie duce la
producerea de endorfine care m`resc
vitalitatea, alung` stresul [i
oboseala. Durerile fizice, cum ar fi
artrita, durerile musculare [i
migrenele sunt \nl`turate, iar
circula]ia s~ngelui se amelioreaz`.
Aquacord, un accesoriu special destinat
rezisten]ei la înot.

Avantajele spa-urilor Hydropool

√ Spa – urile Hydropool folosesc sistemul Self –
Cleaning prin care apa este absorbit` simultan
prin sifonul de fund [i prin skimmer-ul de
suprafa]`, apoi este prefiltrat`, ozonificat`,
microfiltrat`, tratat` cu clor sau brom [i
reintrodus` \n spa. Se face astfel o cur`]are 100%
a apei la fiecare 15 minute.
√ Datorit` aceluia[i sistem inovator nu mai este
necesar s` te g=nde[ti la evacuarea apei din spa,
aceasta f`c=ndu-se automat, \n totalitate, prin
sifonul de fund, specific acestor spa-uri.
√ Termoizola]ia este conceput` \n sistem dublu
strat cu un spa]iu intermediar \n care sunt
montate echipamentele de pompare.
√ Sistemul folose[te c`ldura degajat` de pompe
pentru a men]ine temperatura apei din spa, astfel
\nc`lzitorul electric, cel mai mare consumator de
energie, \[i mic[oreaz` perioada de func]ionare,
ob]in=ndu-se importante economii la factura de
electricitate.
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