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HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY SANTECH ENERGY
Když voda léčí ....Platný od 1.10.2011, změny vyhrazeny.



RELAXUJTE VE VANÁCH, KTERÉ UMÍ VÍC NEŽ OSTATNÍ

• Dopřejte si profesionální výrobek certifikovaný jako zdravotnický prostředek
• Zvolte za srovnatelnou cenu hydroterapeutický výrobek nikoliv relaxační  
• Využijte on–line poradenství našich specialistů na bezplatné telefonní lince 800 176 514

NOVÁ GENERACE HYDROTERAPEUTICKÝCH SYSTÉMŮ SE ZDRAVOTNICKÝM ATESTEM



• Zdravotní prostředek ve Vaší
koupelně

Hydroterapeutické systémy SANTECH ENERGY
Vám dávají jistotu, že můžete získat maxi-
mální komfort ve Vaší koupelně, protože
kupujete výrobek určený i k profesionálním
účelům ve zdravotnictví.

• Domácí lázně pro všechny
členy rodiny

SANTECH ENERGY vytváří z Vaší koupelny
domácí lázně, které využijí všichni členové
domácnosti. Děti milují pulzující vodu, dospělí
v nich regenerují své síly a starší generace
ve vířivkách nacházejí úlevu a uvolnění.

• Pro zdravý spánek
Večerní lázeň zvyšuje tělesnou teplotu,
uklidňuje a stabilizuje jednotlivé procesy
lidského organismu, podporuje celkové uvolnění
a organismus se dokonale připraví na noční
odpočinek.

• Úleva od bolesti
Teplá pulzující voda zvyšuje přívod krve
do bolestivých kloubů a tak pomáhá odvádět
bolest z postižených oblastí. Speciální trysky
a silný proud vody uvolňují spazmy, zmírňují
bolest a pocity ztuhlé šíje a krční páteře. Teplá
vířící voda napomáhá urychlit uzdravení
menších zranění a může být často začleněna
do rehabilitačního programu po vážnějších
nehodách.

1PROČ HYDROTERAPEUTICKÝ
SYSTÉM SANTECH ENERGY

• Dokonalé svalové uvolnění
V masírovaných tkáních se zvyšuje prokrvení,
tím se podporuje vstřebávání otoků, výpotků,
krevních výronů, zlepšuje se svalová činnost,
snižuje se bolestivost, zlepšuje se činnost tkání.
Drážděním nervových zakončení ve svalech
se zlepšuje výživa svalů.

• Platí na stres a únavu
Při masáži vznikají biologicky aktivní látky,
a to vlivem dráždění nervových zakončení.
Dochází ke změně vegetativní rovnováhy,
zvyšuje se látková výměna, nastává celkový
uvolňující nebo povzbuzující účinek na těles-
nou výkonnost. Má příznivý vliv na stav
centrálního nervového systému, která zpětně
ovlivňuje periferní orgány a jejich funkce.

• Pro zdraví a krásu
Důležitá informace pro ženy: pomocí pravidelné
masáže se rozpohybuje kreví oběh a hlavně
lymfatický systém, který odplavuje škodliviny
z celého těla. Mimo jiné také z problematických
partií, kde se rád ukládá nechtěný podkožní
tuk. Účinně Vám tak pomůže v nerovném boji
s celulitidou, má blahodárný vliv na pleť celého
těla.

• Rehabilitace pro úraze
SANTECH ENERGY je vhodným doplňkem při
rehabilitacích poúrazových stavů, především
nemocí pohybového ústrojí. Podstatou pozi-
tivních účinků je vztlak vody, její teplota
a cílené proudění.



JAKÝ ZVOLIT MASÁŽNÍ SYSTÉM?
HYDROMASÁŽ1 VZDUCHOVÁ LÁZEŇ2 KOMBINOVANÝ SYSTÉM3

SYSTÉM FITNES A COMFORT
vany s kombinovaným systémem hydromasáže 
a vzduchové lázně

SYSTÉM RELAXA
vany se vzduchovým systémem

SYSTÉM BODY
vany s hydromasážním systémem

Hydromasážní vany SANTECH ENERGY využívají kinetické
energie vodního proudu, kdy masáž se provádí paprsky
vody a vzduchu přes speciální masážní trysky umístěné
na bocích vany. Hydromasáž svými účinky příjemně konku-
ruje ručním masážím. 

Hydromasáž BODY doporučujeme zejména
• u rekonvalescence poúrazových a pooperačních stavů
• u chronických revmatických chorob
• u některých chorob krevního oběhu a cév
• u chronických chorob dýchacího systému
• u funkčních nervových poruchách, částečného ochrnutí
• ke snížení bolesti pohybového aparátu
• při fyzickém vypětí a svalové únavě
• k celkovému zvýšení fyzické a psychické kondice

Dávkování masáže
• masáž doporučujeme provádět nejdříve 2 hodiny

po jídle 
• nasměrujeme trysky na nejvíce namáhaná místa

a podle momentálního požadavku upravíme
intenzitu masáže   

• nejprve masírujeme dolní končetiny, pak oblast
pánevní a bederní a nakonec záda.

• účinky masáže zvýšíme střídáním tlaků
(tzv. cyklování masáže)

• obvyklá frekvence 2-3x do týdne
• doba pobytu závisí především na teplotě vody

Na dně vany jsou rozmístěny speciální celokovové
vzduchové trysky, kterými se přivádí předehřátý stlačený
vzduch. Bublinky vzduchu stoupají ode dna k povrchu
a na kůži působí jemně masážně. Nejdokonalejším
systémem je perličková lázeň se speciálními MAGIC
tryskami. Tento typ relaxačního systému pracuje na principu
vhánění vody i vzduchu do speciálních MAGIC TRYSEK.
Ke smíchání dochází až za tryskou, čímž vzniká daleko
jemnější a zároveň rozsáhlejší masážní pole, které působí
na větší plochu těla.

Vzduchovou lázeň doporučujeme zejména při
• různých neurózách, psychickém vypětí
• nespavosti
• neurologických nemocích
• nemocích pohybového aparátu
• revmatických potíží
• snížení bolesti 

Dávkování vzduchové lázně
• doporučujeme teplotu lázně až do 40°C a dobu pobytu

až 30 minut.
• obvyklá frekvence obden

Příliš horká koupel a dlouhá doba masáže organismus
vysiluje! V případě jakýchkoliv potíží je nutné délku pobytu
a teplotu koupele konzultovat podle svého aktuálního
zdravotního stavu s lékařem!   

Pokud  se budete vážně zabývat myšlenkou udělat něco
pro zdraví své rodiny a pro sebe,  využijte kombinovaného
systému. 

Terapeutický efekt
Kombinovaná masáž je založena na obdobných účincích,
jaké známe z klasické mechanické masáže, avšak v daleko
jemnější a cílenější podobě. Kombinovaná masáž spolu
s termickým vlivem teplé vody uvolňuje a regeneruje tělo
fyziologičtějším způsobem než klasická masáž.
Zásadní rozdíl je však v tom, že aplikace vodní a vzdu-
chové masáže je téměř pro každého člověka mimořádně
příjemná. 

Některé další významné účinky
kombinovaného systému
• hloubkové prohřátí organismu
• zlepšení prokrvení orgánů, svalů a pokožky
• pozitivní stimulace nervových zakončení
• skvělé psychické a psychosomatické působení
• stimulace produkce endorfinů
• snížení bolestivosti pohybového aparátu
• uklidňující fyziologické účinky
• terapie svalových křečí
• masáž zánětlivých otoků a podlitin
• pozitivní působení při prevenci celulitidy
• napnutí povrchu pokožky
• masáž tukových tkání, jizev, apod.  



JAK VYBRAT HYDROMASÁŽNÍ VANU V 5 KROCÍCH 3
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www.santech.cz

1. Vyberte vanu, která vám vyhovuje

SANTECH, RAVAK, TEIKO, VAGNERPLAST, POLYSAN, RIHO, IDEAL STANDARD,
VILLEROY&BOCH, DUSCHOLUX, LAUFEN, HOESCH  

2. Zvolte typ masáže, který bude odpovídat vašim nárokům

3. Vyberte si nadstandardní výbavu k hydromasážnímu systému 

4. Vyberte si doplňky k vaně 

5. Spočítejte cenu na www.santech.cz najdete kalkulátor ceny 
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Oceníte jednoduchou obsluhu. Inteligentní elektronické ovládání
kontroluje minimální hladinu vody, je pojistkou proti spuštění systému
bez vody a zároveň chrání systém při výpadku proudu nebo při používání
nezkušenou osobou. 

Hydroterapeutická výbava splňuje všechny nároky na kvalitní
a účinnou masáž. Model BODY 200 je navržen tak, aby jste mohli využít
více variant masážních účinků. Můžete zvolit masáž celého těla nebo uza-
vřením bočních trysek přesunete masážní tlak na nejvíce namáhané části
těla a to chodidla a bederní oblast zad. Vzduchovými regulátory regulu-
jete výkon masáže.  

Komfortní kovové masážní trysky. Speciální masážní trysky  BODYJET
a MAXIJET pracují na principu Venturiho trubice – umožňují dokonalejší
smíchání vodního a vzduchového paprsku, čímž dosáhnete ještě účinnější
masáže.  

model

BODY 200

• Elektronické ovládání systému s řídící jed-
notkou usnadňuje používání vany a zároveň
chrání vanu před spuštěním bez vody  

• Hydroterapeutická výbava: 4x BODYJET
na nohy, 4x MAXIJET po stranách,
4x BODYJET na záda 

• Dvouzónová vzduchová regulace masáže
zvyšuje terapeutický efekt

• Uzavíratelné trysky MAXIJET umožňují
zvyšovat intenzitu masáže v nožní a zádové
části 

• Ultratenké bodové masážní trysky  BODYJET
Vám nebudou překážet při koupání 

• Celoplošné masážní trysky MAXIJET mají
vynikající  rozsah masážního pole 

• Jednoduchá montáž vany - samonosný
pozinkovaný rám s odhlučněním

• Mechanická výpusť STANDARD včetně
sifonu

• Komplexně připravena pro montáž do Vaší
koupelny 

POZN.: rozmístění trysek se může lišit podle
typu vany!

20 150 Kč bez DPH 806 € bez DPH

Cena masážního systému BODY 200
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NOVÁ GENERACE
MASÁŽNÍCH TRYSEK

Inovovaný hydromasážní systém SANTECH ENERGY využívá masážních trysek nové generace, čímž
dosáhnete až o 30% intenzivnější masáž. Výborná varianta pro všechny, kteří ocení kvalitní komponenty
s velmi účinnou hydromasáží za příznivou cenu. 

HYDROMASÁŽ VZDUCHOVÁ
LÁZEŇ

MAGIC TRYSKYPERLIČKOVÁ
KOUPEL

TURBOSYSTÉM ERGONOMICKÉ
TRYSKY

CHROMOTERAPIEAUTOMATICKÁ
HYGIENA



Akrylátová vana dle Vašeho výběru
Mechanická výpusť s napouštěním STANDARD 
Mechanická výpusť s napouštěním GROHE – Talentofil
Halogenové podvodní osvětlení včetně řídící jednotky
Chromoterapie včetně řídící jednotky 
Mechanický proplach včetně zásobníku na čistící tabletu
Podomítkový ventil pro mechanický proplach 
Další masážní trysky: MAXIJET
Další masážní trysky: BODYJET

POZN.: u speciálních van cenu masážního systému individuálně naceníme   

podle ceníku jednotlivých výrobců
1 800 Kč
6 648 Kč
5 800 Kč
8 800 Kč
1 500 Kč
1 874 Kč

849 Kč
550 Kč

72 EUR
266 EUR
232 EUR
352 EUR

60 EUR
75 EUR
34 EUR
22 EUR

5

BODYJET BODYJET v akci

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK BEZ DPH

• MAXIJET jsou
regulovatelné -
můžete lépe
směrovat na tělo 
a podle potřeby
dokonce i uzavřít
a přesunout
masážní tlak
do jiných trysek. 

• Celokovové krytky
zaručují vyšší
životnost než
standardní
plastové krytky 

MAXIJET

MAXIJET v akci

• Vynikají o 30%
vyšším masážním
účinkem v porovnání
s klasickou tryskou.

• Ergonomicky za-
puštěné trysky o síle
pouhých 1 mm jsou
příjemnější při
masáži než běžné
trysky.

• Trysky BODYJET
zjednodušují údržbu
- pod tryskou se
neusazují nečistoty.

• Celokovové trysky
BODYJET zaručují
vyšší životnost. 



Modelová řada zaměřena na intenzivní hydromasáž. Turbosystém
výrazně zvyšuje výkon hydroterapeutické vany. Využívá přídavný vzduchový
turbokompresor, který  vhání velkou rychlostí vzduch do vodní směsi a tak proud
vody se vzduchem proteče vanou, aniž by ztratil na své síle. Intenzitu průtoku
můžete regulovat na ovládacím panelu. Masážní trysky v zádové oblasti jsou
navrženy tak, aby Vám namasírovali především meziobratlové úpony. Je to
vhodná varianta pro všechny, kdo mají sedavou práci a trpí bolestmi zad.

Automatická hygiena Vám usnadní údržbu vany.
Automatický proplach je aktivován elektronickým ovládáním automaticky
po vyprázdnění vany. Čistící prostředek dávkovaný z integrovaného zásobníku
se automaticky mísí s čistou vodou a proplachuje  systém. Celý tento úklid
netrvá déle než 10 minut a to s minimální spotřebou vody. Automatický
proplach je napojen na přívod studené vody, proto musí být pod vanou přivedena
studená voda.

model

BODY 300

• Automatický proplach hydromasážního
systému již v základní výbavě 

• Turbosystém s přídavným vzduchovým
kompresorem

• Elektronické ovládání systému s řídící
jednotkou usnadňuje používání vany a zároveň
chrání vanu před spuštěním bez vody  

• Hydroterapeutická výbava: 4x BODYJET
na nohy, 4x MAXIJET po stranách,
6x BODYJET na záda 

• Uzavíratelné trysky MAXIJET umožňují zvyšo-
vat intenzitu masáže v nožní a zádové části 

• Ultratenké bodové masážní trysky BODYJET
Vám nebudou překážet při koupání 

• Celoplošné masážní trysky MAXIJET mají
vynikající rozsah masážního pole 

• Jednoduchá montáž vany - samonosný
pozinkovaný rám s odhlučněním

• Mechanická výpusť STANDARD včetně sifonu

• Komplexně připravena pro montáž do Vaší
koupelny 

POZN. Rozmístění trysek se může lišit podle
typu vany!

32 800 Kč bez DPH 1 312 € bez DPH

Cena masážního systému BODY 300
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MAXIMÁLNÍ VÝKON 
MAXIMÁLNÍ REGULACE
HYDROMASÁŽE 

Správná volba pro aktivní rodinu, která využije vysoký výkon masáže (turbosystém), jednoduchou údržbu
systému (automatická hygiena) a vynikající regulaci intenzity masáže (každý člen rodiny si nastaví výkon
podle vlastní potřeby). 

HYDROMASÁŽ VZDUCHOVÁ
LÁZEŇ

MAGIC TRYSKYPERLIČKOVÁ
KOUPEL

TURBOSYSTÉM ERGONOMICKÉ
TRYSKY

CHROMOTERAPIEAUTOMATICKÁ
HYGIENA



Akrylátová vana dle Vašeho výběru
Mechanická výpusť s napouštěním STANDARD 
Mechanická výpusť s napouštěním GROHE – Talentofil
Halogenové podvodní osvětlení včetně řídící jednotky
Chromoterapie včetně řídící jednotky 
Automatický dohřev vody 
Další masážní trysky: MAXIJET
Další masážní trysky: BODYJET

POZN.: u speciálních van cenu masážního systému individuálně naceníme   

podle ceníku jednotlivých výrobců
1 800 Kč
6 648 Kč
5 800 Kč
8 800 Kč
6 900 Kč

849 Kč
550 Kč

72 EUR
266 EUR
232 EUR
352 EUR
276 EUR

34 EUR
22 EUR

7

AUTOMATICKÁ HYGIENA v základní výbavě

Dopřejte si intenzivní masáž díky TURBOSYSTÉMU

BODYJET výborně masírují, ale netlačí

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK BEZ DPH



Celokovové ultratenké vzduchové trysky se stávají standardní
výbavou. Vzduchové trysky díky svým rozměrům a jedinečnému systému
zapuštění krytky působí na dně decentně a nijak neruší celkový vzhled vany.
Minimální výška trysky umožňuje koupání, aniž by Vás při koupání omezovala
– nebudou Vás tlačit.

Pro lepší a teplejší pocit z masáže. Bublinky vzduchu předehříváme
pomocí vzduchového kompresoru, který má v sobě zabudované přídavné
topení. 

Dokonale hygienický systém. Řídící systém po každé koupelí auto-
maticky sepne kompresor a předehřátý vzduch dokonale vysuší zbytky vody
v potrubí.  

model

RELAXA 200

• Multifunkční elektronické ovládání vzduchové
lázně 

• Hydroterapeutická výbava : 12x vzduchové
trysky na dně vany  

• Novinka: ultratenké vzduchové trysky -
tloušťka pouze 1 mm 

• Plynulá regulace intenzity masáže od minimál-
ního výkonu až po maximum 

• Valivý program masáže 

• Kompresor s předehřevem vzduchu 

• Automatické vyfukování zbytkové vody
zajišťuje dokonalou hygienu

• Jednoduchá montáž vany - samonosný
pozinkovaný rám s odhlučněním

• Mechanická výpusť STANDARD včetně
sifonu

• Komplexně připravena pro montáž do Vaší
koupelny 

POZN. Rozmístění trysek se může lišit podle
typu vany!

20 150 Kč bez DPH 806 € bez DPH

Cena masážního systému RELAXA 200
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MODERNÍ VZDUCHOVÉ
TRYSKY NEPŘEKÁŽÍ A NETLAČÍ
DO ŽÁDNÝCH PARTIÍ TĚLA

Celokovové vzduchové trysky s minimalistickým vzhledem Vás nebudou nijak omezovat při koupání.
O údržbu vany se nemusíte starat - program automatického vysušování vzduchového potrubí zajišťuje
naprostou hygieničnost vany.

HYDROMASÁŽ VZDUCHOVÁ
LÁZEŇ

MAGIC TRYSKYPERLIČKOVÁ
KOUPEL

TURBOSYSTÉM ERGONOMICKÉ
TRYSKY

CHROMOTERAPIEAUTOMATICKÁ
HYGIENA



Akrylátová vana dle Vašeho výběru
Mechanická výpusť s napouštěním STANDARD 
Mechanická výpusť s napouštěním GROHE – Talentofil
Halogenové podvodní osvětlení včetně řídící jednotky
Chromoterapie včetně řídící jednotky 
Kompresor s ozonizátorem
Další vzduchové trysky 

POZN.: u speciálních van cenu masážního systému individuálně naceníme   

podle ceníku jednotlivých výrobců
1 800 Kč
6 648 Kč
5 800 Kč
8 800 Kč
3 100 Kč

390 Kč

72 EUR
266 EUR
232 EUR
352 EUR
124 EUR

15,60 EUR
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ULTRATENKÁ CELOKOVOVÁ VZDUCHOVÁ TRYSKA

VZDUCHOVÁ LÁZEŇ nabízí příjemnou relaxaci

VZDUCHOVÁ TRYSKA v akci

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK BEZ DPH



Zvolte nejjemnější masáž – zvolte MAGIC trysky. 
Paprsky vody a drobné vzduchové perličky Vás budou doslova hýčkat. Nový
relaxační systém nabízí dvojí účinek: klasickou vzduchovou lázeň a per-
ličkovou koupel, jakou známe z lázeňských procedur. Dokonalého relaxačního
a rehabilitačního účinku dosáhneme vytvořením velmi drobných paprsků
vody a vzduchových perliček na dně vany.
Je ideální variantou pro psychorelaxaci např. u nespavosti. 

V klidu relaxujte, o čistotu systému se postará program
automatického vysušování.
Model Relaxa 300 patří mezi velmi hygienické systémy, neboť je vybaven
automatickým vysušováním a speciální mechanickou výpustí s odvodněním.

model

• Multifunkční elektronické ovládání vzduchové
lázně 

• Hydroterapeutická výbava: 12x MAGIC trysky
na dně vany  

• Novinka: ultratenké vzduchové trysky -
tloušťka pouze 1 mm 

• Plynulá regulace intenzity masáže od minimál-
ního výkonu až po maximum 

• Valivý program masáže 

• Kompresor s předehřevem vzduchu 

• Automatické vyfukování zbytkové vody
zajišťuje dokonalou hygienu

• Automatické odvodnění systému 

• Jednoduchá montáž vany - samonosný
pozinkovaný rám s odhlučněním

• Speciální mechanická výpusť s odvodněním
včetně sifonu

• Komplexně připravena pro montáž do Vaší
koupelny 

• POZN. Rozmístění trysek se může lišit podle
typu vany!

32 800 Kč bez DPH 1 312 € bez DPH

Cena masážního systému RELAXA 300
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DVOJÍ ÚČINEK: 
VZDUCHOVÁ LÁZEŇ
PERLIČKOVÁ KOUPEL

Zatoužili jste se někdy vykoupat v šampaňském? Vyzkoušejte právě tento model - nabízí mnohonásobně
jemnější perličkový efekt, někdy taktéž nazýván „Šampáňo efekt”.RELAXA 300

HYDROMASÁŽ VZDUCHOVÁ
LÁZEŇ

MAGIC TRYSKYPERLIČKOVÁ
KOUPEL

TURBOSYSTÉM ERGONOMICKÉ
TRYSKY

CHROMOTERAPIEAUTOMATICKÁ
HYGIENA



Akrylátová vana dle Vašeho výběru
Speciální výpusť s napouštěním a odvodněním
Halogenové podvodní osvětlení včetně řídící jednotky
Chromoterapie včetně řídící jednotky 
Kompresor s ozonizátorem
Další MAGIC trysky 

POZN.: u speciálních van cenu masážního systému individuálně naceníme   

podle ceníku jednotlivých výrobců
3 100 Kč
5 800 Kč
8 800 Kč
3 100 Kč

800 Kč

124 EUR
232 EUR
352 EUR
124 EUR

32 EUR
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MAGIC TRYSKA - využívá poznatků nejmodernějších léčebných metod

PERLIČKOVÁ MASÁŽ - srovnatelná s lázeňskou procedurou

Jsou sny, které si můžete splnit

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK BEZ DPH



Komplexní masážní procedura s automatickou hygienou.
Tato modelová řada jistě uspokojí všechny příznivce komplexní péče
o tělo i ducha. Využijte všechny možnosti, které Vám nabízí: hydromasáž,
vzduchovou lázeň nebo kombinovanou masáž. Kombinovaná masáž pojí
účinky horké koupele, podvodní masáže z trysek situovaných po obvodu
vany a vzduchových trysek umístěných na dně vany, které nabízí příjemnou
vzduchovou lázeň.

Moderní technologie. Robustní samonosný rám, spolehlivé komponenty
a moderní design jsou synonymem vysokých užitných vlastností. 

model

FITNES 200

• Víceúčelové elektronické ovládání systému
s řídící jednotkou 

• Hydromasáž: 4x BODYJET na nohy, 4x MAXIJET
po stranách, 6x BODYJET na záda 

• Vzduchová lázeň: 12x vzduchové trysky
na dně vany

• Dvouzónová vzduchová regulace hydromasáže
zvyšuje terapeutický efekt

• Uzavíratelné trysky MAXIJET umožňují zvyšovat
intenzitu masáže v nožní a zádové části 

• Ultratenké bodové masážní trysky BODYJET
Vám nebudou překážet při koupání 

• Celoplošné masážní trysky MAXIJET
mají vynikající rozsah masážního pole

• Novinka: ultratenké vzduchové trysky -
tloušťka pouze 1 mm 

• Plynulá regulace intenzity masáže od minimál-
ního výkonu až po maximum – vzduchová lázeň 

• Valivý program masáže – vzduchová lázeň

• Kompresor s předehřevem vzduchu 

• Automatické vyfukování zbytkové vody
zajišťuje dokonalou hygienu

• Jednoduchá montáž vany - samonosný
pozinkovaný rám s odhlučněním

• Mechanická výpusť STANDARD včetně sifonu

• Komplexně připravena pro montáž do Vaší
koupelny 

POZN. Rozmístění trysek se může lišit podle
typu vany!

41 900 Kč bez DPH 1 676 € bez DPH

Cena masážního systému FITNES 200
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NEJPRODÁVANĚJŠÍ MODEL:
KOMPLEXNÍ MASÁŽ
V JEDNÉ VANĚ

Vodní a vzduchová masáž v jedné vaně – ideální domácí lázně za příznivou cenu. Spolu s termickým vlivem
teplé vody uvolní a zregeneruje Vaše tělo fyziologičtějším způsobem než klasická masáž. 

HYDROMASÁŽ VZDUCHOVÁ
LÁZEŇ

MAGIC TRYSKYPERLIČKOVÁ
KOUPEL

TURBOSYSTÉM ERGONOMICKÉ
TRYSKY

CHROMOTERAPIEAUTOMATICKÁ
HYGIENA



Akrylátová vana dle Vašeho výběru
Mechanická výpusť s napouštěním STANDARD 
Mechanická výpusť s napouštěním GROHE – Talentofil
Halogenové podvodní osvětlení  včetně řídící jednotky
Chromoterapie  včetně řídící jednotky 
Mechanický proplach včetně zásobníku na čistící tabletu
Podomítkový ventil pro mechanický proplach 
Automatický proplach CLEAN   (ušetříte 7 700 Kč / 308 EUR)
Kompresor  s ozonizátorem
Další masážní trysky: MAXIJET
Další masážní trysky:  BODYJET
Další vzduchové  trysky 

POZN.: u speciálních van cenu masážního systému individuálně naceníme   

podle ceníku jednotlivých výrobců
1 800 Kč
6 648 Kč
5 800 Kč
8 800 Kč
1 500 Kč
1 874 Kč

AKCE
3 100 Kč

849 Kč
550 Kč
390 Kč

72 EUR
266 EUR
232 EUR
352 EUR

60 EUR
75 EUR

AKCE
124 EUR

34 EUR
22 EUR

15,60 EUR
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PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK BEZ DPH

TRYSKY K FITNES 200

ZDARMA



Zvolte hydroterapeutický systém s maximální výbavou. V této
modelové řadě využijte všechny možné masážní procedury. Od nejjemnější
masáže, kterou poskytují MAGIC trysky až po intenzívní vodní masáž
s turbosystémem.  

Chromoterapie aneb když barvy léčí. Moderní psychologické
výzkumy prokázaly, že kolem nás existují podněty, které mají příznivé
účinky na lidskou psychiku. Patří k nim vůně, hudba, ale i barvy a světlo.
Právě spojením účinku posledních dvou jmenovaných vznikla chromoterapie,
tedy léčba barevným světlem, kterou nyní máte již v základní výbavě. 

model

FITNES 300

• Víceúčelové elektronické ovládání systému s řídící
jednotkou 

• Hydromasáž: 6x BODYJET na nohy, 4x MAXIJET
po stranách, 6x BODYJET na záda 

• Vzduchová lázeň: 12 x MAGIC trysky na dně vany  

• Uzavíratelné trysky MAXIJET umožňují zvyšovat
intenzitu masáže v nožní a zádové části 

• Ultratenké bodové masážní trysky BODYJET Vám
nebudou překážet při koupání 

• Celoplošné masážní trysky MAXIJET mají vynikající
rozsah masážního pole 

• Novinka: ultratenké MAGIC trysky - tloušťka
pouze 1 mm 

• Plynulá regulace intenzity hydromasáže
od minimálního výkonu až po maximum 

• Plynulá regulace intenzity vzduchové lázně
od minimálního výkonu až po maximum 

• Valivý program vzduchové lázně masáže 

• Turbosystém s přídavným vzduchovým
kompresorem

• Kompresor s předehřevem vzduchu 

• Automatický proplach hydromasážního systému 

• Automatické vyfukování zbytkové vody zajišťuje
dokonalou hygienu

• Jednoduchá montáž vany - samonosný pozinkovaný
rám s odhlučněním

• Speciální mechanická výpusť s odvodněním
včetně sifonu

• Komplexně připravena pro montáž do Vaší
koupelny 

POZN. Rozmístění trysek se může lišit podle typu vany!

54 900 Kč bez DPH 2 196 € bez DPH

Cena masážního systému FITNES 300
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HYDROMASÁŽ
VZDUCHOVÁ LÁZEŇ
MAGIC SYSTÉM

Navrženo pro Vás to nejlepší z hydromasážního systému a vzduchové lázně. V tomto modelu využijete ty
nejlepší hydroterapeutické vlastnosti z hydromasáže, vzduchové lázně  a perličkové lázně – magic systému.
Pořiďte si domů prevenci, léčbu a rehabilitaci Vašeho organismu.

HYDROMASÁŽ VZDUCHOVÁ
LÁZEŇ

MAGIC TRYSKYPERLIČKOVÁ
KOUPEL

TURBOSYSTÉM ERGONOMICKÉ
TRYSKY

CHROMOTERAPIEAUTOMATICKÁ
HYGIENA



Akrylátová vana dle Vašeho výběru
Speciální mechanická výpusť s napouštěním a odvodněním  
Halogenové podvodní osvětlení včetně řídící jednotky
Chromoterapie             (ušetříte 8 800 Kč / 352 EUR)
Automatický dohřev vody 
Kompresor s ozonizátorem
Další masážní trysky: MAXIJET
Další masážní trysky: BODYJET
Další MAGIC trysky 

POZN.: u speciálních van cenu masážního systému individuálně naceníme   

podle ceníku jednotlivých výrobců
3 100 Kč
5 800 Kč

AKCE
6 900 Kč
3 100 Kč

849 Kč
550 Kč
800 Kč

124 EUR
232 EUR

AKCE
276 EUR
124 EUR

34 EUR
22 EUR
32 EUR

15

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK BEZ DPH

TRYSKY K FITNES 300

ZDARMA



Dotykový display - nabízí 8 welnes programů
s možností nastavení času a intenzity masáže
se zobrazením na ovladači. Pro jednoduchou
obsluhu je v ovladači vestavěný návod k použití
včetně demoprogramu. Unikátní ovladač je ideální
montovat na stěnu vedle vany. 

model

COMFORT

• Komfortní elektronické ovládání systému s řídící
jednotkou 

• Hydromasáž: 4x BODYJET na nohy, 4x MAXIJET
po stranách, 6x BODYJET na záda 

• Vzduchová lázeň: 12x MAGIC trysky na dně vany

• Uzavíratelné trysky MAXIJET umožňují zvyšovat
intenzitu masáže v nožní a zádové části 

• Ultratenké bodové masážní trysky BODYJET
Vám nebudou překážet při koupání 

• Celoplošné masážní trysky MAXIJET mají vynikající
rozsah masážního pole 

• Novinka: ultratenké MAGIC trysky - tloušťka
pouze 1 mm 

• Plynulá regulace intenzity hydromasáže
od minimálního výkonu až po maximum 

• Plynulá regulace intenzity vzduchové lázně
od minimálního výkonu až po maximum 

• Valivý program vzduchové lázně masáže 

• Turbosystém s přídavným vzduchovým kompresorem

• Chromoterapie

• Automatický dohřev vody s nastavením teploty lázně

• Ozonizátor zvyšující hygieničnost vany 

• Kompresor s předehřevem vzduchu 

• Automatický proplach hydromasážního systému 

• Automatické vyfukování zbytkové vody
zajišťuje dokonalou hygienu

• Jednoduchá montáž vany - samonosný
pozinkovaný rám s odhlučněním

• Speciální mechanická výpusť s odvodněním
včetně sifonu

POZN. Rozmístění trysek se může lišit podle typu vany!

91 600 Kč bez DPH 3 664 € bez DPH

Cena masážního systému COMFORT
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NEJVYSPĚLEJŠÍ
TECHNOLOGIE
S MASÁŽNÍMI PROGRAMY 

Vychutnejte si tu pravou Wellness koupel díky komfortnímu elektronickému ovládání s řadou nových techno-
logických a zejména funkčních vlastností. Nejvyšší modelová řada s maximální výbavou a vysokou variabilitou
Vám poskytne jiný pohled na svět. Vše co si můžete přát, je již v základní výbavě.

8 Welnes programů 

PROGRAM SOFT – jemná a příjemná masáž se slabší intenzitou1 SOFT

PROGRAM REST – relaxační masáž proti únavě a stresu2 REST

PROGRAM COMFORT – vyvážený program, který střídavě
pracuje s větší intenzitou masáže. Vhodný pro delší koupel

3 COMFORT

PROGRAM MIN/MAX – Intenzita masáže začíná na minimu.
Během koupele se postupně zvyšuje a ke konci dosáhne maxima

4 MIN/MAX

PROGRAM SPORT – Silnější a intenzivnější masáž.
Intenzita se rychle mění spolu s barvou světla

5 SPORT



Akrylátová vana dle Vašeho výběru
Speciální mechanická výpusť s napouštěním a odvodněním  
Další masážní trysky : MAXIJET
Další masážní trysky :  BODYJET
Další MAGIC  trysky 

POZN.: u speciálních van cenu masážního systému individuálně naceníme   

podle ceníku jednotlivých výrobců
3 100 Kč

849 Kč
550 Kč
800 Kč

124 EUR
34 EUR
22 EUR
32 EUR

17

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK BEZ DPH

DOTYKOVÝ DISPLAY

PROGRAM ACTIVE – Povzbuzovací program proti
fyzické únavě a na podporu regenerace sil a vitality

6 ACTIVE

PROGRAM STRONG – velmi intenzivní a silná masáž.
Agregáty pracují na nejvyšší výkon.

7 STRONG

PROGRAM MAX/MIN - Intenzita masáže začíná
na maximu. Během koupele se postupně snižuje
a ke konci dosáhne minima

8 MAX/MIN



PŘÍSLUŠENSTVÍ K HYDROMASÁŽNÍM VANÁM
Santech se nespecializuje jen na systémy, do jejího programu patří i velké množství  doplňků, které zvyšují komfort masáže či zjednodušují údržbu vany.

Samonosný
pozinkovaný
rám 

Je dodáván standardně
ke všem modelům. Velmi
oceňovaný samonosný
pozinkovaný rám zajišťuje
dokonalou stabilitu vany
a vysokou únosnost kon-
strukce. Na ní je umístěno
veškeré technické
vybavení. Umožňuje 
instalaci zařízení do již
hotové koupelny bez
dalších složitých úprav.

Světlo ve vaně

Příjemnou atmosféru
a eleganci vnese do Vaší
koupelny vana s podvodním
halogenovým osvětlením.
Halogenové podvodní
osvětlení  je zabezpečené
hladinovým snímačem,
proto není možné ho zap-
nout, pokud není ve vaně
voda.

Chromoterapie

Optické vnímání dynamiky
proudící vody napomůže
zvýšit vícebarevné
halogenové světlo,
tzv. chromoterapie.
V nejvyšší modelové
řadě Comfort je dodávána
již v systému .

Kompresor
s ozonizátorem

Na přání lze instalovat
do vany se vzduchovým
systémem ozonizátor,
který využívá schopnost
ozonu O3 jako steriliza-
čního a desinfekčního
činidla. 

Automatické
dohřívání
vody

S cílem zajistit maximální
pohodlí uživatelům, kteří
využívají všechny možné
funkce hydroterapeutických
van, je možné za příplatek
instalovat automatický
dohřev vody, který
vyrovnává tepelnou
ztrátu, jež vzniká
při proudění vody.
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Pohodlné
napouštění
vody přepadem

Santech vychází vstříc
i speciálním požadavkům
jako je např. napouštění
vody do vany přes
přepadovou výpusť.
Za příplatek je v nabídce
standardní nebo luxusní
mechanická výpusť
s napouštěním.

Automatická
hygiena

Vylepšená automatická
hygiena pracuje na principu
automatických myček.
Voda postupně rozpouští
čistící tabletu a odstraňuje
zbytky mýdel, vlasů
a ostatních nečistot
na vnitřních rozvodech
systému. Obsluha auto-
matické hygieny je velmi
jednoduchá, stačí vložit
do zásobníku čistící
tabletu a spustit funkci
automatické hygieny.
Automatická hygiena je
napojena na přívod
studené vody, proto musí
být pod vanou přivedená
studená voda ukončena
kulovým ventilem ½°. 

Mechanický
proplach včetně
zásobníku

Mechanický proplach
poskytuje stejný efekt
čištění rozvodů jako auto-
matická hygiena s tím
rozdílem, že neprobíhá
automaticky, nýbrž je zde
nutná přítomnost obsluhy.
Mechanický proplach
se ovládá pomocí uza-
víracího vodovodního
ventilu, jednoduchým
otevřením lze propláchnout
hydromasážní potrubí
směsí vody s čistící
tabletou. Pro mechanický
proplach musí být pod
vanou přivedená studená
voda ukončena kulovým
ventilem ½°.

Doporučený
čistící
prostředek

Pro snadnou údržbu
hydroterapeutických van
SANTECH ENERGY
doporučujeme čistící
prostředky SANTECH
CLEAN

Pomoc při výběru
hydromasážního
systému

Doporučujeme obrátit
se přímo na oddělení
technické podpory firmy
Santech nebo na partnerská
koupelnová studia, kde
se můžete podrobněji
seznámit s konkrétním
typem vany a odborníci
Vám navrhnou masážní
systém, který bude
odpovídat Vaším
osobním nárokům. 

Podomítkový ventil
pro mechanický
proplach

Podomítkový ventil se
montuje nejčastěji na stěnu
poblíž vany, je napojen
na rozvod studené vody. 



FONTANA

ARIELA

GEMINI

SPRING

NOVA

LINEA

NOVA SE SEDÁTKEM

LINEA XL

LINEA XXL

LAKE

IMPULS

POOL

FIONA

DELTA

MAXI

OTAVA

VYBERTE SI AKRYLÁTOVOU VANU K MASÁŽNÍMU SYSTÉMU

www.santech.cz

Stáhněte si katalog
akrylátových van na:
www.santech.cz nebo
vyžádejte na bezplatné
lince 800 176 514



masážní trysky

typ ovladače

regulace intenzity
hydromasáže

a vzduchové lázně

aktivní hygiena

ostatní výbava

příslušenství
k vaně

za příplatek

technické
a hydraulické

údaje

Modelová řada

MAXIJET trysky

BODYJET trysky

Vzduchové trysky

MAGIC trysky

Elektronické ovládání STANDARD

Elektronické ovládání SANTECH

Digitální ovládání DISCOVERY

Vzduchové regulátory

Turbosystém s kompresorem

Plynulá regulace hydromasáže

Valivý program hydromasáže

Plynulá regulace vzduchové lázně / MAGIC

Valivý program vzduchové lázně / MAGIC

Masážní programy

Wellness programy

Automatické vyfukování vzduchové lázně

Automatický proplach hydromasáže CLEAN

Samonosný pozinkovaný rám

Mechanická výpusť včetně sifonu

Speciální výpusť s odvodněním

Mechan. výpusť s napouštěním STANDARD

Mechan. výpusť s napouštěním GROHE

Spec. výpusť s napouštěním a odvodněním

Halogenové podvodní osvětlení

Chromoterapie

Automatický ohřev vody

Kompresor s ozonizátorem

Mechanický proplach hydromasáže

Podomítkový ventil pro mechan. proplach

Další masážní trysky MAXIJET, BODYJET

Další vzduchové trysky

Další MAGIC trysky

Příkon čerpadla

Příkon komresoru

Automatický dohřev vody (příhřev 1,5 kW)

Celkový příkon HTV
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