VÍŘIVKY PRO NEJTVRDŠÍ KLIMATICKÉ PODMÍNKY NA SVĚTĚ
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Vy si to zasloužíte!

UŽIJTE SI LUXUS PRIVÁTNÍHO WELLNESS V POHODLÍ VAŠEH

P R O Z D R AV Í , L E P Š Í S P Á N E K , O D B O U R Á N
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HO VLASTNÍHO DOMOVA

N Í S T R E S U I R O D I N N O U Z Á B AV U

Zasloužíte si to!
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NEJČASTĚJŠÍCH
D O TA Z Ů

Nákup vířivky byste si měli užít. Mějte na paměti, že se vyplatí hledat vysokou kvalitu
a dlouholetou spolehlivost. Zde je pět nejčastějších dotazů, které se při výběru
vířivky objevují.
1. Co bych měl zvážit a vyhodnotit, když kupuji novou vířivku?
Položte si otázku, kdo z vaší rodiny a přátel bude vířivku využívat. To Vám pomůže určit vhodnou velikost
a vnitřní uspořádání. Konstrukce vířivky a životnost, technologie a konektivita, měsíční náklady na energie,
údržba, záruka, poprodejní servis – s tím vším můžeme poradit.
2. Je údržba vířivky náročná a nákladná?
Díky technologickému pokroku je dnes možné minimalizovat náklady na provoz a údržbu vířivky.
U Arctic Spas® máme řešení: systémy FreeHeatTM a Spa Boy® sníží náklady a provozní požadavky na
minimum.
3. Jak dlouho moje vířivka vydrží?
Životnost vířivky je ovlivněna konstrukcí skořepiny a kabinetu, izolací i použitými komponenty. Má proto
určitě smysl, zajímat se o všechny podrobnosti již při koupi. Vířivky Arctic Spas® jsou vyráběny podle
stejných principů, které jsou uplatňovány při navrhování a stavbě domů.
4. Je příprava místa pro instalaci složitá a nákladná?
Příprava podkladu pro osazení vířivky obvykle vyžaduje stavební práce a vznikají náklady. Zabudovaná
podlaha Forever Floor u vířivek Arctic Spas® však tyto náklady dramaticky snižuje. Jediné, co potřebujete,
je srovnaný a únosný terén.
* Neplatí pro celoroční bazény a řadu Core. *
5. Jaké jsou mýty týkající se systémů slané vody?
Rozšířený mýtus říká, že systémy slané vody jsou korozivní a komplikují údržbu komponentů. Ve skutečnosti
systémy slané vody nezpůsobují korozi, snadno se udržují a jsou skvělé pro pokožku. Zeptejte se svého
dealera Arctic Spas® na detaily k systému Spa Boy®.

ZDRAVOTNÍ PŘÍNOSY
KOUPELE V VÍŘIVCE
Úleva od bolesti

Vztlak vody poskytuje mimořádnou úlevu těm, kteří trpí
chronickými nebo zraněním způsobenými potížemi. Ponoření
do teplé vody aktivuje neurotransmitery „dobré pohody“ a
snížení gravitační zátěže páteře přináší úlevu při chronických
bolestech zad. Tento efekt může být znásoben účinkem
hydromasážních trysek a ergonomických sedadel.

Přirozená detoxikace

Je známo, že voda ve vířivce je horká. A protože se naše tělo
snaží udržet stálou vnitřní teplotu, přirozené ochlazování,
tedy pocení vyplavuje mnoho toxinů a nežádoucích látek. Při
dnes běžném usedlém životním stylu je přirozená detoxikace
velmi potřebná.

Relaxace
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Bez ohledu na vědecká zdůvodnění je relaxace tím
nejcennějším přínosem každé koupele ve vířivce. Ve světě,
který nás drtí stresem, je vířivka Arctic útočištěm před bouří.
Nabijeme naše vnitřní psychické baterie a z vody se vynoříme
jako omlazení.

RODINA, PŘÁTELÉ &
ZÁBAVA
Nový rozměr rodinné zábavy

Není lepší místo pro trávení volného času s rodinou a
přáteli nežli vířivka Arctic. Smích, zábava, výměna názorů a
naslouchání – tyto rodinné interakce byly kdysi každodenním
rituálem u večeře. Dnes jsme však tolik rozptýleni: trávíme víc
času v práci, ve škole i při vlastních aktivitách. Vaše vířivka
Arctic může být novým místem setkání – potkejte se znovu
se svými dětmi, svojí drahou polovičkou a se sebou samými.
I naše nejstarší vzpomínky jsou spojeny s vodou, děti a voda
to je přirozená kombinace! Přidejte teplo a proudění vody a
koupel ve vířivce se stane nezapomenutelnou vzpomínkou.
Naše náladové LED osvětlení a funkce vodní terapie zaručují,
že se budete při relaxaci také dobře bavit. Ve skutečnosti
probouzí pobyt ve vířivce dítě v každém z nás, a kdo by
nestál o trochu víc potěšení? Úsměvy a zábava jsou součástí
standardního vybavení vířivek Arctic Spas®.

ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ÚSPORA ENERGIÍ
Tato planeta je společná

Minimalizovat vliv na životní prostředí není cíl, ale
cesta, po níž jsme se již vydali, společnost Arctic
Spas® přijala tento trvalý závazek. V centru naší
pozornosti je snížení dopadu na životní prostředí při
mnohaletém provozu každé z našich vířivek. Tím,
že tento provoz potřebuje méně elektrické energie,
šetříme nejen okolí, ale přinášíme také ekonomické
úspory našim zákazníkům.
Společnost Arctic Spas® se také angažuje v místních
komunitách. Celosvětové ústředí máme v Thorsby,
v kanadské provincii Alberta, kde jsme největším
zaměstnavatelem a podílíme se na lokálních
programech podporujících aktivní a zdravý životní
styl. V rámci našeho druhého výrobního závodu ve
státě Washington, USA se snažíme o totéž a aktivně
se podílíme na ochraně životního prostředí. Věříme,
že pokud Vám leží na srdci lepší budoucnost naší
planety, rozhodnete se nás podpořit nákupem
našeho výrobku. Děkujeme.
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PROUDLY
VYROBENOMANUFACTURED
V KANADĚ A USA. IN CANADA
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D WCIE
DLEO S V Ě T O V Ě
PO
R LODD Á

Ruční výroba kombinovaná s high-tech
Návštěva jakékoliv výrobní haly firmy Arctic Spas® ukazuje to nejlepší z obou světů. Otvory pro
vodní trysky jsou ve skořepině vyřezávány precizní robotickou technologií, zatímco odborně
vyškolení pracovníci ručně sestavují dřevěné cedrové kabinety. Tyto postupy jsou kombinovány
do optimálního poměru vyspělé technologie a ruční práce, což dodává vířivkám Arctic Spas®
skutečně unikátní a nadčasovou hodnotu pro Váš domov!

Severoamerický certifikát
U8 17.05.56165.056

Evropský certifikát
Z1.17.08.56165.057

Jako mezinárodní výrobce vířivek musíme ze zákona splňovat kvalitativní a bezpečnostní standardy.
Pro certifikaci naši výrobků jsme se obrátili na organizaci TÜV, která je jednou z nejpřísnějších a
nejvíce respektovaných certifikačních organizací na světě. Před nákupem vířivky byste se měli
ujistit, že byla respektovanou agenturou certifikována a je v souladu s normami UL 1563 (USA),
CSA C22.2 #218 (Kanada) a IEC 60335-1/IEC 60335-2-60 (Evropa).

Certifikovaný výrobce, na špičce v oboru
Společnost Arctic Spas® je zakládajícím členem organizace certifikovaných výrobců Hottubstar
Certified Manufacturer. Jako největší kanadský výrobce vířivek prosazuje firma Arctic Spas® zpřísnění
energetické legislativy a pokračuje také v práci na normách garantujících výrobu bezpečných a
efektivních výrobků.

VÍŘIVKY A CELOROČNÍ BAZÉNY
PRO NEJTVRDŠÍ KLIMATICKÉ PODMÍNKY NA SVĚTĚ
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A R C T I C S PA S ®
NA MÍRU
Neomezená variabilita, vyrobíme vířivku přesně pro vás

U většiny dodavatelů kupujete vířivku s omezeným výběrem variant, tak jak je vyrobena: berte nebo nechte být.
Často je to přitom ta nejlepší vířivka pro obchodníka, ale už ne pro zákazníka. U Arctic Spas® si můžete vybrat to
nejlepší pro vás!
Využijte nezávazného poradenství u našich autorizovaných dealerů a nebudete muset platit za to, co nechcete, ani
oželet příslušenství, které byste si přáli. Od modelů základní řady Core až po špičkové vířivky série Custom, vířivky
Arctic Spas® jsou vždy vyrobeny podle vaší volby.

S VÍCE NEŽ

2.4 MILLIONY
KOMBINACÍ

které zahrnující různé tvary forem, konfigurace trysek,
filtrace a automatické údržby vody a s rozsáhlým
příslušenstvím jako jsou například naše rozličné
světelné a audio systémy, vezmeme v úvahu vaše přání,
preference a potřeby a vyrobíme vířivku ideální právě
pro vás.

7

ARCTIC SPAS ®

MILNÍKY

M N O H É Z T Ě C H T O I N O VA C Í J S O U Z A Z N A M E N Á N Y N Í Ž E :
První systém s využitím zbytkového tepla
u akrylátové vířivky. První vířivka s plně
samonosnou a uzavřenou základnou.

První vířivka vybavená topným tělesem “bez
kontaktu s vodou”.

Forever Floor® - první zabudovaná
základna vířivky odolná povětrnostním
vlivům.
Castcore® - první termokryt s vložkami
vyráběnými ve formě.
První osově rotační trysky

První vířivka s podlahou o vysoké
hustotě vyrobená SMC tvarováním.

1998
1994

Jako první splňujeme krytí IPx5 u
všech čerpadel.

2003
2001

1997

2005

2002
1999

2007

2006

2009

2008

2010

2011

2004
První hloubkový filtr pro vířivky.

Mylovac® - první termokryt s jádrem
vakuově zabaleným v pokoveném obalu.
Arctic Chiller™ - první chlazení vody
systémem “solid state”.
Sonic Massage™ - první vibračně
akustická masáž u vířivek.
První vířivka s integrovaným
vícebarevným LED osvětlením.

Série Legend – první vířivka se třemi
čerpadly.
První ozonový systém se statickým mícháním
a destrukcí zbytkového ozonu.

Reflex Torsion™ - první vířivka
používající flexihadice s vnějším
napojením.
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OnzenTM
– první patentovaný
a integrovaný systém
úpravy slané vody s
ozonátorem.

A R C T I C S PA S ®
NEUSTÁLE PRACUJEME NA VÝVOJI
Věříme, že čím lépe se zákazník cítí, čím méně starostí má s údržbou a čím
jednodušší je provoz vířivky, tím větší je jeho spokojenost.

Proto naše výrobky neustále vyvíjíme, zdokonalujeme a
přidáváme nové komfortní funkce
Heatlock® - první integrovaný
izolační systém vířivky.

Spa Boy®

Imagine–It™ - první kabinety s
grafikou podle zákazníků

První systém kontroly pH
a automatické sanitace
s připojením k internetu.

Ultimate Lighting – první světelné
trysky s externím LED osvětlením
a zdrojem se smyčkou

Integrace umělé inteligence
První hlasem ovládaná
vířivka pomocí Amazon
AlexaTM

Představen první celoroční
bazén v oboru.

Mobilní modem

Mobilní připojení
pro vzdálené
monitorování
vířivky

WebConnect

První vířivka připojená a
monitorovaná přes internet

2012

2013

2015
2014

2017
2016

2019
2018

2020

První swim spa
s ovládáním pomocí
aplikace chytrého
telefonu.

Smart Filter

První filtrační systém
s připojením k
internetu

První systém
programování vířivky
pro provoz v době
nízkého tarifu
Titanový ohřev

Navržen pro delší životnost

Pulse™ - první
titanové trysky
s točivým
mechanismem

Webový portál myarcticspa.com

První živé monitorování provozních údajů
vířivky včetně online kontroly kvality vody
z jakéhokoliv zařízení s přístupem na internet
Monitorování spotřeby elektřiny.
První integrované monitorování
v reálném čase.
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SÉRIE CUSTOM
N EK OM PROMI S N Ě V Ý JI ME ČN Á

Dosud nevídaný komfort, konstrukce a technologie
zcela podle vašich požadavků

M O D E LY:
-

Summit XL
Summit
Tu n d r a
Kodiak
Klondiker

-

Frontier
Yu k o n
Cub
Arctic Fox

11

SUMMIT XL

SÉRIE CUSTOM
O: 1988 litrů
Š: 235 cm V: 98 cm

X9

SDS

Trysek

Š
60

Čerpadel

D: 297 cm

D

4

V

LEGEND SELECT
Trysek
60
Čerpadel
3

LEGEND / SIGNATURE
Trysek
40
Čerpadel
3/2

PRESTIGE
Trysek
20
Čerpadel 1

Tak toto je největší vířivka v naší řadě.
Prostě jsme vzali nejoblíbenější vířivku Summit a doslova ji natáhli. A tak se nyní do ní vleze více lidí při rodinné
sešlosti nebo pokud pořádáte večírek. Sedátka ve vířivce jsou naprosto stejná jako má model Summit, nejpohodlnější
a velice oblíbený otevřený styl.

SUMMIT

O: 1405 litrů
Š: 235 cm V: 98 cm

X7

SDS

Trysek

Š
60

Čerpadel

D: 235 cm

D

4

V

LEGEND SELECT
Trysek
60
Čerpadel
3

LEGEND / SIGNATURE
Trysek
40
Čerpadel
3/2

PRESTIGE
Trysek
20
Čerpadel 1

Model Summit je perfektní rodinnou vířivkou.
Tři komfortní kapitánská křesla s rozdílnou hloubkou umožní skvělou relaxaci různým postavám. Navíc mají
dvouúrovňové opěrky pro ruce a jsou základem mimořádného komfortu této vířivky. Summit patří mezi naše
nejoblíbenější vířivky.
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SÉRIE CUSTOM

TUNDRA

O: 1700 litrů
Š: 235 cm V: 98 cm

X7

SDS

Trysek

Š
60

Čerpadel

D: 235 cm

D

4

V

LEGEND SELECT
Trysek
60
Čerpadel
3

LEGEND / SIGNATURE
Trysek
40
Čerpadel
3/2

PRESTIGE
Trysek
20
Čerpadel 1

Pravděpodobně nejlepší kombinace komfortu a prostornosti.
Podařilo se nám zkombinovat čtyři samostatná pohodlná křesla se třemi sedátky různé hloubky, a přitom zachovat
ohromující místo pro nohy. Pokud hledáte dokonalý komfort a současně dost prostoru pro celou rodinu, může být
Tundra pro vás pravou volbou.

KODIAK

O: 1400 litrů
Š: 235 cm V: 98 cm

X6

Š
Trysek

60

Čerpadel

D: 235 cm

D

4

V

LEGEND SELECT
Trysek
60
Čerpadel
3

LEGEND / SIGNATURE
Trysek
40
Čerpadel
3/2

PRESTIGE
Trysek
20
Čerpadel 1

Místo k ležení je navrženo podle principu gravitačních lehátek, aby se předešlo klouzání a vznášení se ve vodě.
Kodiak má komfortní křeslo pro muže i pro ženu, takže doma už vás nečeká boj o nejlepší místo ve vířivce.
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KLONDIKER

SÉRIE CUSTOM
O: 1431 litrů
Š: 235 cm V: 98 cm

X6

SDS

Trysek

60

Čerpadel

Š

D: 235 cm

D

4

V

LEGEND SELECT
Trysek
60
Čerpadel
3

LEGEND / SIGNATURE
Trysek
40
ČerpadelČerpadel
3/2

PRESTIGE
Trysek
20
Čerpadel 1

Luxusní lenošení jak pro ni, tak pro něj, to je to, co můžete očekávat v této vířivce se dvěma lehátky.
Nedávno přepracovaná neplovoucí lehátka vám přinesou opravdový komfort. Tři různě tvarovaná sedadla
s víceúrovňovými opěrkami rukou doplňují tento úžasný model.
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SÉRIE CUSTOM

YUKON

O: 1360 litrů
Š: 217 cm V: 104 cm

X6

SDS

Trysek

D: 217 cm

Š
40

Čerpadel

D

3

V

LEGEND
Trysek
Čerpadel

SIGNATURE
Trysek
40
Čerpadel
2

40
3

PRESTIGE
Trysek
20
Čerpadel 1

Otevřená, komfortní a disponující jedním z největších prostorů pro nohy mezi 7“ vířivkami.
Yukon je další ze skvělých modelů vířivek orientovaných na jakoukoliv rodinu, který nabízí prostor i komfort. Čtyři
terapeutická křesla a víceúrovňové lavice jsou zárukou toho, že každý najde své oblíbené místo.

CUB

O: 1185 litrů
Š: 217 cm V: 104 cm

X5

SDS

Trysek

D: 217 cm

Š
40

Čerpadel

D

3

V

LEGEND
Trysek
Čerpadel

40
3

SIGNATURE
Trysek
40
Čerpadel
2

PRESTIGE
Trysek
20
Čerpadel 1

Otevřená, komfortní a disponující jedním z největších prostorů pro nohy mezi 7“ vířivkami.
Yukon je další ze skvělých modelů vířivek orientovaných na jakoukoliv rodinu, který nabízí prostor i komfort. Čtyři
terapeutická křesla a víceúrovňové lavice jsou zárukou toho, že každý najde své oblíbené místo.
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ARCTIC FOX

SÉRIE CUSTOM
O: 884 litrů
Š: 174 cm V: 98 cm

X4

SIGNATURE
Trysek

30

Čerpadel

D: 217 cm

Š

D

2

V

PRESTIGE
Trysek
15
Čerpadel 1

Náš designérský tým dokonale zvládl, jak dostat nejpohodlnější sedadla do naší nejmenší vířivky řady Custom.
Je pohodlná, ale současně kompaktní a hluboká, vybavena kapitánskými křesly a úžasným lehátkem.
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SÉRIE CUSTOM

VYBAVENÍ
Specifikace

Rozměry (ft)
Rozměry (cm)
Objem vody (gal)
Objem vody (lts)
Hmotnost (lbs)
Hmotnost (kg)
# počet čerpadel
# počet trysek
Velikost trysek
# počet sedadel/lehátek
Počet osob

Standardní vybavení

Skořepina Elastocast
Kompozitní skořepina
Izolace Heatlock®
Izolace Freeheat™
Izolovaná podlaha
Podlaha Everlast Floor
Podlaha Forever Floor
Termokryt Mylovac (5” - 4”)
Termokryt (5” - 4”)
Termokryt (4” - 2”)
Kabinet z červeného cedru
Bezúdržbový kabinet
Řídící systém Gecko
Řídící systém EcoPAK
OnSpa®
Průtokový ohřev
Průtokový ohřev Titanium
Vysoce účinná čerpadla Aquaflow
Vysoce účinná čerpadla
Filtrace Activeskim (jednokomorová)
Filtrace Activeskim (dvoukomorová)
Progresivní filtrace “Smart”
Rotační trysky Pepper
Osvětlení Northern LED Lights
Bezpečnostní certifikáty
Hadice Reflex Torsion
Komfort a hydromasáž
Nastavitelné podhlavníky Core
Nastavitelné podhlavníky
Záruka na díly
Záruka na práci
Výběr barev skořepiny
Údržba vody Arctic Pure
Vodopád

Volitelné vybavení

Podlaha Forever Floor
Termokryt Mylovac (5”-4”)Weathershield
Termokryt Mylovac (5”-4”)
Termokryt (5”- 4”)
Bezúdržbový kabinet
Peak Ozone - ozonový systém
Onzen™ systém slané vody
Spa Boy® automatická desinfekce
WetTunes™ stereo systém
AquaTremor stereo systémr
Sound FX stereo systém
Osvětlení Family Lighting Package
Osvětlení Ultimate Lighting Package
Osvětlení vnějších rohů
Mlžný vodopád Skyfall Fogger
In.Touch 2 internetové připojení
Nízkoprofilové trysky Ripple
YESS kyslíková terapie
Plug & Play
Aquanova - systém UVC/ozón

Summit XL
8 x 10
235 x 297
525
1988
1057
479
4 to 1
60-40-20
3” / 5” / 7”
9/0
9

8x8
235 x 235
371
1495
935
424
4 to 1
60-40-20
3” / 5” / 7”
6/0
7

8x8
235 x 235
449
1700
951
431
4 to 1
60-40-20
3” / 5” / 7”
7/0
7

Kodiak

8x8
235 x 235
370
1400
973
441
4 to 1
60-40-20
3” / 5” / 7”
4/1
6

Klondiker
8x8
235 x 235
378
1431
944
428
4 to 1
60-40-20
3” / 5” / 7”
3/2
6

7x7
217 x 217
360
1360
735
333
3 to 1
40-20
3” / 5” / 7”
6/0
6

CUB

7x7
217 x 217
313
1185
741
336
3 to 1
40-20
3” / 5” / 7”
3/1
5

Arctic Fox

5 let

5 let

5 let

5 let

5 let

5 let

5 let

5 let

2

8

8

8

8

8

8

8

5 let

Summit

5 let

Tundra

5 let

5 let

5 let

Yukon

5 let

5 let

5x7
174 x 217
234
884
611
277
2 or 1
30-15
3” / 5”
2/1
4

5 let

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje OnSpa

obsahuje OnSpa

obsahuje OnSpa

obsahuje OnSpa

obsahuje OnSpa

obsahuje OnSpa

obsahuje OnSpa

obsahuje OnSpa

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje
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VYBAVENÍ
SCHÉMA
SÉRIE CUSTOM

vodopád

nastavitelné podhlavníky
nerezové trysky
komfort a hydromasáž
kompozitní skořepina

izolace FreeHeat™

rozdělovač proudu

vysoce účinná čerpadla

hadice Reflex Torsion

podlaha Forever Floor

osvětlení Northern LED Lights

řídící systém EcoPAK
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VYBAVENÍ
termokryt Mylovac (5” - 4”)

servisní přístup

bezpečnostní
certifikáty

kabinet z červeného cedru

progresivní filtrace “Smart”

filtr

průtokový ohřev Titanium

ovládací panel

19
9
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SÉRIE CLASSIC
L ÉT Y PR O V Ě ŘE N Á KLA S I K A

Každá vířivka je postavena na základě více než
25 let zkušeností a vývoje

M O D E LY:
-

Mustang
McKinley
To t e m
Eagle
Timberwolf

21

MUSTANG

SÉRIE CLASSIC

O: 1400 litrů
Š: 235 cm V: 98 cm

X6

SIGNATURE
Trysek

40

Š
Čerpadel

D: 235 cm

D

2

V

PRESTIGE
Trysek
20
Čerpadel 1

S hrdostí vám představujeme vířivku Mustang!
Čerstvě přepracován s jemnějšími konturami, a ještě více ergonomickými sedadly. Relaxujte na prostorném lehátku
nebo se si vychutnejte osvěžující masáž ve fantastických terapeutických sedadlech. Dostatečně velká venkovní
vířivka pro rodinu s luxusem pro každého.

MCKINLEY

X7

O: 1700 litrů
Š: 235 cm V: 98 cm D: 235 cm

SIGNATURE
Trysek

40

D

Š
Čerpadel

2

V

PRESTIGE
Trysek
20
Čerpadel 1

Samostatná sedadla ve vířivce s koncepcí otevřeného prostoru?
Oceněný design vířivky McKinley to umožňuje. Čtyři rohová kapitánská křesla dominují celkovému počtu sedmi
míst, která všechna obklopují rozsáhlý prostor pro hydromasáž chodidel. Dost místa pro všechny, přitom je však
zachován individuální komfort. McKinley je perfektní volbou pro početné rodiny nebo pro časté návštěvy.
22

SÉRIE CLASSIC

TOTEM

O: 1360 litrů
Š: 217 cm V: 104 cm D: 217 cm

X6

SIGNATURE
Trysek

40

Čerpadel

W

L

2

H

PRESTIGE
Trysek
20
Čerpadel 1

Totem je další ze skvělých modelů vířivek orientovaných na rodinu, který nabízí prostor i komfort.
Obvodové sezení poskytuje jeden z největších prostorů pro nohy a terapii chodidel u dvoumetrových vířivek. Tři
terapeutická křesla a víceúrovňová lavice jsou zárukou toho, že každý najde své oblíbené místo.

EAGLE

O: 1185 litrů
Š: 217 cm V: 104 cm

X5

SIGNATURE
Trysek

40

Š
Čerpadel

D: 217 cm

D

2

V

PRESTIGE
Trysek
20
Čerpadel 1

Jedna z našich nejvšestrannějších vířivek v řadě Classic.
Nabízí dokonale tvarované terapeutické křeslo, prostorné lehátko i rohová sedátka pro trochu víc přátel. Z těchto
rozmanitých stylů relaxačního posezení si každý může vybrat ten svůj.
23

TIMBERWOLF

SÉRIE CLASSIC
O: 884 litrů
Š: 174 cm V: 98 cm

X3

SIGNATURE
Trysek

30

Š
Čerpadel

D: 217 cm

D

2

V

PRESTIGE
Trysek
15
Čerpadel 1

Timberwolf je extrémně komfortní vířivka s malým půdorysem.
Maximální terapii naleznete ve dvou pohodlných lehátkách, navíc je zde místo i pro třetího. Maximální komfort na
minimálním prostoru

24

SÉRIE CLASSIC

VYBAVENÍ
Specifikace

Rozměry (ft)
Rozměry (cm)
Objem vody (gal)
Objem vody (lts)
Hmotnost (lbs)
Hmotnost (kg)
# počet čerpadel
# počet trysek
Velikost trysek
# počet sedadel/lehátek
Počet osob

McKinley Mustang
8x8
235 x 235
449
1700
951
431
2 nebo 1
40 - 20
3” / 5”
7/0
7

8x8
235 x 235
370
1400
973
441
2 nebo 1
40 - 20
3” / 5”
4/1
6

Totem

7x7
217 x 217
360
1360
735
333
2 nebo 1
40 - 20
3” / 5”
6/0
7

Eagle

Timberwolf

7x7
217 x 217
313
1185
741
336
2 nebo 1
40 - 20
3” / 5”
4/1
6

5x7
174 x 217
234
884
611
277
2 nebo 1
30 - 15
3” / 5”
1/2
3

Standardní vybavení

Skořepina Elastocast
Kompozitní skořepina
Izolace Heatlock®
Izolace Freeheat™
Izolovaná podlaha
Podlaha Everlast Floor
Podlaha Forever Floor
Termokryt Mylovac (5” - 4”)
Termokryt (5” - 4”)
Termokryt (4” - 2”)
Kabinet z červeného cedru
Bezúdržbový kabinet
Řídící systém Gecko
Řídící systém EcoPAK
OnSpa®
Průtokový ohřev
Průtokový ohřev Titanium
Vysoce účinná čerpadla Aquaflow
Vysoce účinná čerpadla
Filtrace Activeskim (jednokomorová)
Filtrace Activeskim (dvoukomorová)
Progresivní filtrace “Smart”
Rotační trysky Pepper
Osvětlení Northern LED Lights
Bezpečnostní certifikáty
Hadice Reflex Torsion
Komfort a hydromasáž
Nastavitelné podhlavníky Core
Nastavitelné podhlavníky
Záruka na díly
Záruka na práci
Výběr barev skořepiny
Údržba vody Arctic Pure
Vodopád

3 roky

3 roky

3 roky

3 roky

3 roky

3 roky

3 roky

3 roky

3 roky

3 roky

8

8

8

8

8

Volitelné vybavení

Podlaha Forever Floor
Termokryt Mylovac Cover(5”-4”)Weathershield
Termokryt Mylovac Cover(5”-4”)
Termokryt (5”- 4”)
Bezúdržbový kabinet
Peak Ozone - ozonový systém
Onzen™ systém slané vody
Spa Boy® automatická desinfekce
WetTunes™ stereo systém
AquaTremor stereo systémr
Sound FX stereo systém
Osvětlení Family Lighting Package
Osvětlení Ultimate Lighting Package
Osvětlení vnějších rohů
Mlžný vodopád Skyfall Fogger
In.Touch 2 internetové připojení
Nízkoprofilové trysky Ripple
YESS kyslíková terapie
Plug & Play
Aquanova - systém UVC/ozón

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje

obsahuje
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VYBAVENÍ
SCHÉMA
SÉRIE CLASSIC

vodopád

nastavitelné podhlavníky
pulsní trysky
komfort a hydromasáž
kompozitní
skořepina

izolace FreeHeat™

osvětlení Northern LED Lights

hadice
Reflex Torsion

izolovaná podlaha

vysoce účinná čerpadla

6
26

VYBAVENÍ
termokryt (5” - 4”)

servisní přístup

bezpečnostní
certifikáty

kabinet z červeného cedru

filtrace Activeskim
(dvoukomorová)

filtr Silver Sentinel 1 micron

filtrační pytlík Microfiber

kartušový filtr

ovládací systém Gecko

průtokový ohřev

ovládací panel

7
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SÉRIE CORE
N A ŠE Z ÁK LAD NÍ H ODN OTY

Cenově nejdostupnější řada vířivek, ve kterých jsou přesto
zabudovány naše základní konstrukční principy.

M O D E LY:
-

Grizzly
Orca
Aurora
Husky
Otter

29

SÉRIE CORE

GRIZZLY
Trysek

40

Čerpadel

O: 1420 litrů
Š: 231 cm V: 99 cm

X6

D: 231 cm

2

D

Š

V

Vířivka Grizzly má dostatek místa pro 6 osob a disponuje lehátkem, dvěma kapitánskými křesly a dalšími třemi
sedátky. Tento model výborně kombinuje velikost s komfortem a terapií.

ORCA
Trysek

40

O: 1514 litrů
Š: 231 cm V: 99 cm

X7
Čerpadel

D: 231 cm

2

Š

D

V

Krásná velká vířivka, která svým otevřeným prostorem vyhoví až sedmi osobám a má dostatečný prostor pro nohy.
Excelentní volba pro větší rodiny.
30

SÉRIE CORE

AURORA
Trysek

20

Čerpadel

O: 1193 litrů
Š: 206 cm V: 99 cm

X6
1

D: 206 cm

(4HP 220V)

D

Š

V

Aurora je vířivka bohatě vybavená rodinná vířivka až pro 6 osob. Díky výborné ergonomii nabízí sedadla s různou
hloubkou i šířkou a dostatek místa pro nohy. Vybavena je moderním skimmerem a 20 terapeutickými tryskami pro
vysoce kvalitní masáž.

HUSKY
Trysek

20

Čerpadel

O: 1030 litrů
Š: 186 cm V: 99 cm

X5

D: 213 cm

1

D

Š

V

Vířivka Husky má místo až pro 5 osob a je koncipována jako velký otevřený prostor s množstvím různých sedátek.
Jednoduchý komfort a spousta relaxace, to vše vířivka Husky přináší, přitom nezabere tolik místa.
31

SÉRIE CORE

OTTER
Trysek

12

O: 568 litrů
Š: 117 cm V: 75 cm

X2
Čerpadel

D: 218.5 cm

1

Š

D

V

Vířivka Otter je vhodná pro omezený prostor. Ideální večerní relaxace páru v prostorově nenáročné vířivce.

ELLESMERE
Trysek

20

Čerpadel

O: 871 litrů
Š: 157 cm V: 99 cm

X3

D: 218 cm

1

D

Š

V

Ellesmere má místo pro 3 osoby, s pěkným lehátkem a 2 vzpřímenými sedadly. Je ideální pro malé terasy, majitele
bytů nebo ty, kteří chtějí spolehlivý a jednoduchý způsob, jak se ponořit do horké vody.
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SÉRIE CORE

VYBAVENÍ
Specifikace

Rozměry (ft)
Rozměry (cm)
Objem vody (gal)
Objem vody (lts)
Hmotnost (lbs)
Hmotnost (kg)
# počet čerpadel
# počet trysek
Velikost trysek
# počet sedadel/lehátek
Počet osob

Grizzly

8x8
231 x 231
375
1420
1001
454
2
40
2.5” / 4”
4/1
6

Orca

8x8
231 x 231
400
1514
1001
454
2
40
2.5” / 4”
6/0
7

Aurora

7x7
206 x 206
315
1193
699
317
1
20
2.5” / 4”
6/0
7

Husky

6x7
186 x 213
272
1030
631
286
1
20
2.5” / 4”
5/0
6

Ellesmere
5x7
157 x 218
230
871
560
254
1
20
2.5” / 4”
2/1
3

Otter

4x7
117 x 218
150
568
400
181
1
12
2.5”
2/0
2

Standardní vybavení

Skořepina Elastocast
Kompozitní skořepina
Izolace Heatlock®
Izolace Freeheat™
Izolovaná podlaha
Podlaha Everlast Floor
Podlaha Forever Floor
Termokryt Mylovac (5” - 4”)
Termokryt (5” - 4”)
Termokryt (4” - 2”)
Kabinet z červeného cedru
Bezúdržbový kabinet
Řídící systém Gecko
Řídící systém EcoPAK
OnSpa®
Průtokový ohřev
Průtokový ohřev Titanium
Vysoce účinná čerpadla Aquaflow
Vysoce účinná čerpadla
Filtrace Activeskim (jednokomorová)
Filtrace Activeskim (dvoukomorová)
Progresivní filtrace “Smart”
Rotační trysky Pepper
Osvětlení Northern LED Lights
Bezpečnostní certifikáty
Hadice Reflex Torsion
Komfort a hydromasáž
Nastavitelné podhlavníky Core
Nastavitelné podhlavníky
Záruka na díly
Záruka na práci
Výběr barev skořepiny
Údržba vody Arctic Pure
Vodopád

3 roky

3 roky

3 roky

3 roky

3 roky

3 roky

1 rok

1 rok

1 rok

1 rok

1 rok

1 rok

obsahuje

obsahuje

obsahuje

5

5

5

5

5

5

Volitelné vybavení

Podlaha Forever Floor
Termokryt Mylovac Cover(5”-4”)Weathershield
Termokryt Mylovac Cover(5”-4”)
Termokryt (5”- 4”)
Bezúdržbový kabinet
Peak Ozone - ozonový systém
Onzen™ systém slané vody
Spa Boy® automatická desinfekce
WetTunes™ stereo systém
AquaTremor stereo systémr
Sound FX stereo systém
Osvětlení Family Lighting Package
Osvětlení Ultimate Lighting Package
Osvětlení vnějších rohů
Mlžný vodopád Skyfall Fogger
In.Touch 2 internetové připojení
Nízkoprofilové trysky Ripple
YESS kyslíková terapie
Plug & Play
Aquanova - systém UVC/ozón

obsahuje

obsahuje

obsahuje
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VYBAVENÍ
SCHÉMA
SÉRIE CORE

nastavitelné podhlavníky Core
pulsní trysky
komfort a hydromasáž

skořepina Elastocast

izolace Heat Lock

řídící systém Gecko

průtokový ohřev

podlaha Everlast

ovládací panel

vysoce účinná čerpadla

34

VYBAVENÍ
termokryt (4” - 2”)

bezpečnostní
certifikáty

Core bezúdržbový kabinet

filtrace Activeskim
(jednokomorová)

Filtr Silver Sentinel – 1 mikron

LED osvětlení Northern

hadice Reflex Torsion

35

36

CELOROČNÍ BAZÉNY
LUXUS K OM B IN AC E P LAV E C KÉ H O B AZÉNU
A VÍŘIVK Y V POH ODLÍ A S OU KR OMÍ D O MOVA
Naše modelová řada celoročních bazénů stírá rozdíl mezi
vířivkami a bazény. Užívejte si výhody privátního bazénu po celý
rok a v každém počasí s efektivitou a jednoduchou údržbou,
kterou poskytují pouze vířivky Arctic Spas.

M O D E LY:
- Ocean
- Okanagan
- Wo l v e r i n e

- Kingfisher
- Hudson
- Athabascan
37

CELOROČNÍ BAZÉNY

OCEAN

X9

O: 5100 litrů
Š: 236 cm V: 129 cm

SDS

Trysek

60

Čerpadel

D: 436 cm

D

4

Š

V

LEGEND

SIGNATURE

PRESTIGE

Trysek
60
Čerpadel 3

Trysek
40
Čerpadel 2

Trysek
20
Čerpadel 1

MAXIMÁLNÍ TERAPIE SE ZÁKLADNÍMI MOŽNOSTMI PLAVÁNÍ
Celoroční bazén Ocean v sobě zahrnuje maximální možnou sestavu
luxusních masážních sedátek pro hydroterapii a také prostor pro
plavání a cvičení. Navíc si můžete zvolit, jak moc má být Ocean
vybavený počtem masážních a protiproudých trysek.

OKANAGAN

X7

O: 5100 litrů
Š: 236 cm V: 129 cm

SDS

Trysek

40

Čerpadel

D: 436 cm

D

3

Š

V
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LEGEND

SIGNATURE

PRESTIGE

Trysek
40
Čerpadel 3

Trysek
40
Čerpadel 2

Trysek
20
Čerpadel 1

FANTASTICKÉ OSVĚTLENÍ A PLAVÁNÍ
Značka Arctic Spas® vyrábí nejlepší vířivky na planetě určené pro
studené klima. Pokud se vydáte na jih, tak zde je pravidlem mít v
bazénu bar. Nyní už nemusíte cestovat, bar se stoličkami má i náš
nový bazén Okanagan. Je vyrobený s podsvíceným barem, dvěma
stoličkami, vše příjemně dostupné z vody. Dokonce zde nalezneme i
místo pro led a uchování studených nápojů. Volitelně lze sezení udělat
až pro 12 osob, fantastické podsvícení, masáž a protiproud, to vše
naleznete v celoročním bazénu Okanagan.

WOLVERINE
Trysek

26

Čerpadel

CELOROČNÍ BAZÉNY
O: 5100 litrů
Š: 236 cm V: 129 cm

X2

D: 436 cm

3

D

Š

V

JETS 3"
Trysek
22

JETS 5"
Trysek
2

WHALE JETS
Trysek
2

DOKONALÉ SPOJENÍ: POKROČILÉ PLAVÁNÍ A SPOUSTA TERAPIE
Bazén Wolverine je ve všech směrech nekompromisní. Ať jde o dlouhý
prostor pro plavání nebo o dvě plnohodnotná masážní křesla. Vybaven
protiproudem Niagara a maximálním počtem masážních trysek, Wolverine
je žhavý kandidát na nejlepší celoroční bazén.

KINGFISHER
Trysek

3

Čerpadel

X1

O: 5100 litrů
Š: 236 cm V: 129 cm

D: 436 cm

2

D

Š

V

BADU JETS
Trysek
2

WHALE JETS
Trysek
1

VÍCE PLAVÁNÍ, VÍCE PROSTORU
Pro uživatele, kteří potřebují neomezený prostor pro cvičení a plavání.
Kingfisher přináší nejdelší a nejširší fitness zónu, v rohu jsou pouze
schody pro snadný přístup. Vybaven je silným protiproudem Niagara a
osvětlením, nic tedy nebrání užít si plavání v proudící vodě.
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CELOROČNÍ BAZÉNY

HUDSON
Trysek

26

Čerpadel

O: 5100 litrů
Š: 236 cm V: 129 cm

X4

D: 436 cm

3

D

Š

V

JETS 3"
Trysek
22

JETS 5"
Trysek
2

WHALE JETS
Trysek
2

KOMBINACE MASÁŽE A FITNESS
Bazén Hudson nabízí zádržný plavecký systém doplněný dvěma silnými
tryskami Monsoon. Tato kombinace uspokojí zájemce o kondiční
plavání a současně poskytne zábavu všem členům rodiny také díky
dvěma masážním sedátkům. Užívejte si různé úrovně fitness navzdory
klimatickým podmínkám.

ATHABASCAN
Trysek

1

Čerpadel

X2

O: 5100 litrů
Š: 236 cm V: 129 cm

D: 436 cm

1

D

Š

V

WHALE JETS
Trysek
1

BAZÉN S NEJVĚTŠÍM PROSTOREM
Athabascan je nejčistší reprezentant mezi našimi bazény. Disponuje
největším prostorem vodní plochy a dává tak obrovský prostor vodním
radovánkám a relaxaci.
Pro vstup a výstup je vybaven několika zvýšenými plochami, které zároveň
poskytují prostor pro oddech po aktivitách v hluboké vodě. Athabascan je
Vám k dispozici po celý rok, jen pár kroků od domu.
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TABULKA
Specifikace

Rozměry (ft)
Rozměry (cm)
Objem vody (gal)
Objem vody (lts)
Hmotnost (lbs)
Hmotnost (kg)
# počet čerpadel
# počet trysek
Velikost trysek
# počet sedadel/lehátek
Počet osob

Standardní vybavení

Kompozitní skořepina
Izolace Freeheat™
Izolovaná podlaha
Podlaha Forever Floor
Termokryt Mylovac (5” - 4”)
Termokryt (5” - 4”)
Kabinet z červeného cedru
Řídicí systém Gecko
Řídicí systém EcoPAK
OnSpa®
Průtokový ohřev
Průtokový ohřev Titanium
Vysoce účinná čerpadla Aquaflow
Vysoce účinná čerpadla
Filtrace Activeskim (dvoukomorová)
Progresivní filtrace Smart
LED osvětlení Northern Lights
Rotační trysky Pepperleaf
Bezpečnostní certifikáty
Komfort a hydromasáž
Hadice Reflex Torsion
Nastavitelné podhlavníky
Záruka na díly
Záruka na práci
Výběr z barev skořepiny
Protiproud Niagara
Zádržný plavecký systém
Protiproud Monsoon

Volitelné vybavení

Podlaha Forever Floor
Termokryt Mylovac Cover(5”-4”)Weathershield
Termokryt (5”- 4”)
Bezúdržbový kabinet
Peak Ozone - ozonový systém
Onzen™ systém slané vody
Spa Boy® automatická desinfekce
WetTunes™ stereo systém
AquaTremor stereo systémr
Osvětlení Family Lighting Package
Osvětlení Ultimate Lighting Package
Osvětlení vnějších rohů
Mlžný vodopád Skyfall Fogger
In.Touch 2 internetové připojení
Nízkoprofilové trysky Ripple
YESS kyslíková terapie
Plug & Play
Fitness Kit

CELOROČNÍ BAZÉNY
Ocean

Okanagan
8 x 14
236 x 436
1347
5100
1910
866
3 to 1
40 - 20
3” / 5” / 7”
7/0
7

8 x 14
236 x 436
1347
5100
1910
866
3
26
3” / 5”
4/0
4

5 let

5 let

3 roky
3 roky

3 roky
3 roky

1

1

1

1

1

1

zahrnut

zahrnut

zahrnut

zahrnut

8 x 14
236 x 436
1347
5100
1910
866
4 to 1
60 - 40 - 20
3” / 5” / 7”
9/0
9

5 let

zahrnut

OnSpa zahrnut

5 let

Hudson

Wolverine Kingfisher Athabascan
8 x 14
236 x 436
1347
5100
1910
866
3
26
3” / 5”
2/0
2

8 x 14
236 x 436
1347
5100
1910
866
2
3
3” / 5”
1/0
1

3 roky
3 roky

8 x 14
236 x 436
1347
5100
1910
866
1
2
3” / 5”
2/0
2

3 roky
3 roky

zahrnut

OnSpa zahrnut

*** POZNÁMKA: PRO VŠECHNY CELOROČNÍ BAZÉNY JE POŽADOVÁNA STAVEBNÍ PŘÍPRAVA ***

1
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VYBAVENÍ
SCHÉMA
CELOROČNÍ BAZÉNY

nastavitelné
podhlavníky
komfort a hydromasáže
pulsní trysky
kompozitní skořepina

rozdělovač proudu

izolace FreeHeat™

vysoce účinná
čerpadla Aquaflow

podlaha Forever Floor

hadice Reflex Torsion
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VYBAVENÍ
termokryt (5” - 4”)

servisní přístup

ovládací panel

bezpečnostní
certifikáty

kabinet z červeného cedru

průtokový ohřev Titanium

filtrace Activeskim (dvoukomorová)

filtr Silver Sentinel - 1 mikron

osvětlení Northern LED Lights

řídící systém EcoPAK Spa

Filtrační pytlík – microfiber

kartušový filtr
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SDS

TERAPIE

PŘIPOUTEJTE SE A DRŽTE SE
S našimi novými hydromasážními křesly SDS se nám opět
podařilo zvednout laťku. Naše vývojové oddělení pro tato
sedadla navrhlo zcela nové sedmipalcové hydromasážní
trysky. Samostatné čerpadlo s vysokým průtokem
určené pouze pro toto sedadlo a sedm pulsujících trysek
tvoří zřejmě nejúžasnější hydromasážní křeslo v oboru.
Pohodlně se opřete a užívejte si!

Ocean
44

NAŠE NEJLEPŠÍ

Okanagan

Summit XL

Yukon

SUMMIT

Tundra

Kodiak
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VYBAVENÍ
VYR OB EN O P R O JAK É KOLI P OČASÍ
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SAMONOSNÁ
KOMPOZITNÍ SKOŘEPINA
S celoživotní zárukou.
Skořepina vířivky Arctic Spa je samotným základem naší
konstrukce, a proto k její výrobě přistupujeme s vědomím
zásadní důležitosti její funkce.
Začínáme vakuovým formováním vrstvy prémiového akrylátu
Aristech®. Tím dáváme tvar tisícovkám hodin věnovaným
návrhům a výrobě našich forem. Poté, přesně v duchu přístupu
Arctic Spas®, ručně nanášíme patentovaný sklolaminátový
kompozit bez plnidel vrstvu po vrstvě, aby skořepina získala
svou legendární pevnost. Používáme nejsilnější vrstvu
sklolaminátu v oboru a nehledáme žádné úsporné zkratky –
u vířivky Arctic Spa nenajdete žádné podpůrné konstrukce,
plastové podpěry ani žádnou montážní pěnu aplikovanou
na skořepinu. Po vícenásobných kontrolách pevnosti, tvaru
a rozměrů následuje přesun skořepiny na automatizované
pracoviště, kde proběhne přesné robotické vykroužení
otvorů a prostupů. Výsledkem je perfektní kombinace
pevnosti a přesnosti a naprosto solidní základ pro instalaci
pokročilých technologií s podpisem Arctic Spas®. Jsme
si tak jistí pevností a stabilitou našich vířivek, že nabízíme
doživotní záruku na jejich konstrukci. Prosím, prohlédněte si
naše záruční podmínky, pro více informací.

PTÁTE SE, JESTLI JE TENTO VÝROBNÍ POSTUP FINANČNĚ NÁROČNĚJŠÍ? SAMOZŘEJMĚ ANO..
VĚŘÍME VŠAK, ŽE JE TO TEN NEJLEPŠÍ ZPŮSOB VÝROBY A TO JE VŽDY NAŠÍM CÍLEM.

PODLAHA FOREVER FLOOR®
V E S TAV Ě N Ý Z Á K L A D
Potřebujete pouze rovnou plochu.

I když jsme byli známi odolnými dřevěnými podlahami,
kterými bývaly standardně vybaveny vířivky Arctic, naši
inženýři opět pozvedli laťku, když vyvinuli podlahu Forever
Floor®. Vyrobena ze sklolaminátového kompozitu, je tato
podlaha odolná proti vlhkosti, hlodavcům i času. Zcela
odpadá potřeba budovat základy z betonu, dlaždic nebo
terasových prken.
Naši vířivku pouze umístíte na rovnou plochu, připojíte,
naplníte vodou a můžete užívat. Instalace nikdy nebyla
tak snadná a vaše podlaha vydrží navždy v jakýchkoliv
podmínkách. Navíc je vaše vířivka nyní skutečně přenosná.
Pokud změníte umístění vířivky v zahradě nebo se
přestěhujete, základy cestují s vámi. Mějte tedy základy i
na vaší nové vířivce.

48

*Standardní vybavení u série
Custom.

F R E E H E AT ™
OBVODOVÁ IZOLACE
Izolace na správném místě šetří vaše peníze
každý den!
Investice do výroby samonosné skořepiny umožňuje izolovat
vířivky Arctic Spas® lépe, než jak to provádí kdokoliv z
konkurence. Pro inspiraci jsme nemuseli chodit daleko, naše
domovy v severní Kanadě nám poskytly vše, co potřebujeme
vědět.

Izolujeme vnější stěny, podlahu, a především strop či střechu,
vše důležité se přitom nachází uvnitř tohoto izolovaného
prostoru. Zbytkové teplo z provozu čerpadel prostupuje
skořepinou vířivky a ohřívá vodu. A v zimě v případě výpadku
proudu toto teplo může naopak zpětně prohřívat prostor s
čerpadly.
Jsme přesvědčení, že izolace pod hladinou vody má malý
význam, pokud nejsou řádně izolovány boční stěny a horní
plocha – souhlasíte přece, že teplý vzduch stoupá? Střechou
naší stavby je termokryt Mylovac, který díky své tloušťce
13 cm zabrání zbytečnému úniku vašich peněz za energii.
Polyuretanová pěna vysoké hustoty je dále aplikována na
stěny kabinetu v tloušťce, která zabrání tepelným ztrátám.
Stejnou izolační pěnu používáme také k utěsnění podlahy,
čímž je izolovaný prostor obvodově uzavřený. Veškerá
zařízení potom umístíme dovnitř tohoto prostoru, čímž
vytvoříme perfektní a stabilní provozní podmínky.

Další inovace

Jakákoliv překážka mezi elektrickým zařízením a skořepinou
omezí přenos zbytkového tepla a znamená náklady pro
uživatele.
Naši izolaci jsme však přenesli na ještě vyšší úroveň. I když
byl náš kabinet nejlépe izolovaným na světě, neunikl pozorné
kontrole našich inženýrů. Naše nová přesahující izolace
přístupových dvířek zamezuje poslední možnosti tepelného
úniku a dokáže tak zachytit ještě více zbytkového tepla. Náš
ovládací systém byl přitom vybaven inovativním systémem
RossExhaustTM, který monitoruje teplotu uvnitř kabinetu a
podle potřeby ji dokáže upravit. Schopnost kontrolovat a
upravovat teplotu pod kabinet je natolik unikátní a cenná, že
jsme si toto řešení ochránili patentem. Žádná jiná vířivka na
světě nemá FreeHeat®.

Zbytkové teplo z motoru čerpadla
prostupuje skořepinou a ohřívá vodu.

Silný a dobře izolovaný termokryt
zabrání úniku tepla z vodní hladiny

Izolovaná pevná podlaha udrží
teplo uvnitř a vodu venku.
Obvodová pěnová izolace zabrání
úniku tepla.

Nejnižší provozní náklady

Co to vlastně znamená pro majitele vířivky? Zbytkové
teplo z provozu zařízení, především našich čerpadel, může
prostupovat přes sklolaminátovou skořepinu. To přispívá k
přihřívání vody a snižuje počet ohřevových cyklů a provozní
dobu elektroohřevu. Na rozdíl od vířivek vyplněných pěnou
tak méně časté spínání elektroohřevu znamená nižší účet
za elektrickou energii každý měsíc.

Skutečná ochrana proti mrazu

Obvodová izolace FreeHeat® má ještě jednu výhodu, kterou,
jak doufáme, nebudete potřebovat. Je to schopnost využít
teplo kumulované ve vodě vířivky k ochraně proti mrazu
při výpadku proudu. Protože mezi vodou a kabinetem není
žádná izolace, může tepelná energie proudit oběma směry.
Podle našich zkušeností máte při mrazech -20 °C přibližně
5 dní na to, abyste zabránili promrznutí technologie. A
pokud si zajistíte externí zdroj tepla, může být tato doba
prakticky neomezená. Není špatné mít nějaké řešení i pro
takové extrémní situace.

JINÉ VÍŘIVKY: POZOR!
Kabinet plný pěny neumožní teplu z čerpadel
přispívat k ohřevu vody a také opravy takové
vířivky jsou velmi složité a nákladné.
Teplo nemůže prostupovat zpod vířivky a uniká do
okolního prostoru, to znamená vyhazování peněz.
Pěna

Pěna

Jakákoliv překážka mezi elektrickým zařízením
a skořepinou omezí přenos zbytkového tepla a
znamená náklady pro uživatele.

Pěna

Pěna

Pěna

Pěna

Pěna
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DŘEVĚNÉ KABINETY

Z KANADSKÉHO ČERVENÉHO CEDRU

Perfektní stavební materiál z přírody
Krása, pevnost a snadný přístup jsou zabudovány do
všech kabinetů vířivek Arctic Spas®. Pro jejich výrobu
používáme vysušené čisté dřevo nábytkové třídy
z červeného západokanadského cedru. Tento materiál se
perfektně hodí pro naše potřeby pro svou pozoruhodnou
schopnost přizpůsobit se i velmi rozdílným teplotám,
vlhkosti a odolávat škůdcům. V naší konstrukci si všimnete
zaoblených rohů se svislými lištami pero-drážka osazenými
do spodního a horního rámu 2 x 4. Stabilita našich kabinetů
je nesrovnatelná, ani po letech nedochází k žádným
průhybům nebo deformacím. Naše kabinety jsou opatřeny
osmi vstupními dvířky, po dvou na každé straně, zajišťujícími
bezproblémový přístup pro servis a modernizace v jakékoliv
části vířivky. Kabinet je před expedicí upraven třemi vrstvami
speciálního ochranného nátěru.

BEZÚDRŽBOVÉ
KABINETY
Naše bezúdržbové kabinety Classic
mají nově podobu, která je převzata
z osvědčeného designu cedrových
kabinetů spojujících krásu a funkčnost.

C H A RC O A L

Horní a spodní obvodová lišta, svislé
boční panely, nároží i přístupová dvířka,
vše je provedeno ze stoprocentního
kompozitu HighWood, který se vyznačuje
vysokou odolností proti rozmarům
počasí a poskytne vaší vířivce Arctic Spa
skutečně bezúdržbový exteriér.

SAB L E

CORE BEZÚDRŽBOVÉ
KABINETY
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šedá Graphite

hnědá Purple Rain

šedá Coastal

D O K O N A LÝ
PŘÍSTUP
Mít možnost dostat se v budoucnu
ke všem komponentům jednoduše
dává smysl

Všechny vířivky Arctic Spas® jsou standardně
vybaveny izolovanými a snímatelnými přístupovými
dvířky. Mnozí konkurenti pohřbívají stovky
potenciálních
problémů
v montážní pěně
a servisní zásah se stává noční můrou, když tato
pěna musí být odstraněna pro získání přístupu.
U vířivky Arctic je to jednoduché. Sejmout panel,
provést opravu a vrátit panel. Jsme zkrátka realisté,
když říkáme, že se u některého spoje může v době
životnosti vířivky projevit netěsnost, a máme pro
tyto situace snadné řešení.
Náš snadný přístup však dává také možnost
budoucího upgradu vířivky. S vývojem technologií
nebo vašich potřeb může být vířivka Arctic snadno
upgradována. Nemusíte prodávat a kupovat vířivku
každých pár let, když můžeme v budoucnosti
jednoduše přidat trysky, čerpadla, světla, hudbu,
čistící systém nebo jiné zařízení. Nákup nové vířivky
každých pár let by vyšel hodně draho.
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MYLOVAC™
NEJLEPŠÍ TERMOKRYT NA SVĚTĚ
Termokryt s nejdelší životností

Nabízíme termokryt, který je odlišný od jakéhokoliv jiného v oboru.
Kryt MylovacTM má izolační pěnu dvakrát hustější, než je běžný
průměr. Pěna obaluje kovové „U“ profily, a to vytváří schopnost krytu
unést stovky kilogramů váhy. Nikdy se nemusíte bát množství sněhu
nebo počtu dětí na krytu. Následně tyto výplně zabalíme do kovově/
plastového obalu (podobného obalům do jakých se balí mletá káva),
z něhož vysajeme vzduch a zatavíme. Tato technologie je jediný
postup, který je schopen udržet izolační pěnu kompletně suchou.
Mokrý a těžký kryt neustále navyšuje spotřebu a stejně tak nutnost
výměny.
Delší chlopně proti větru, zabezpečovací popruhy, madla a izolační
vložka u prostředního švu dotvářejí prostě nejlepší kryt na trhu. Tento
termokryt vám po dobu vlastnictví vířivky ušetří desetitisíce.

HNĚDÝ

ŠEDÝ

*Standardní vybavení u série Custom.

MYLOVAC™
WEATHERSHIELD
Tato alternativa je dostupná v tmavě šedé nebo tmavě hnědé barvě.
Více informací vám poskytne místní dealer Arctic Spas.

ŠEDÝ
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HNĚDÝ

T I TA N I U M ™
OHŘEV
Se zárukou pět let, bez otázek
U příplatkového ohřevu Arctic Spas ®
Titanium TM
je
použita
nejnovější
technologii ohřevu vody s tělesem
Titanium TM s maximální účinností
a spolehlivostí. Ohřevové těleso
Titanium TM zabraňuje vytváření vodního
kamene a rezivění. Na tyto vlastnosti
poskytujeme plnou pětiletou záruku.

ČERPADLA VÍŘIVEK
A RTI C S PA S
Power

Feet Head

Best Efficiency
Point

Power
NPSH
Flow Curve

Flow

Výsledkem lepšího zpracování
je vždy lepší výkon
Naše čerpadla musí splňovat náročné požadavky ve dvou
úrovnícV: musí být energeticky úsporná a přitom zajistit
vysoký průtok vody. Vířivky Arctic Spas® jsou vybaveny
čerpadly, která zajistí vysoký výkon vodních trysek pro
kvalitní hydromasáž, bez zbytečně spotřebované energie.
Mimořádně důležitý je také fakt, že naše čerpadla mají velmi
nízkou spotřebu při nízké i vysoké rychlosti. Upřednostnění
energeticky efektivního řešení navíc zaručuje jejich
dlouhodobou životnost.
Závazek inovativního přístupu nás vedl k využití silikonových
karbidových těsnění. Skládají se z menšího počtu dílů než
konkurenční těsnění, což omezuje potenciální závady.
Čerpadla vířivek Arctic Spas® reprezentují naši neustálou
snahu nabízet kvalitní, spolehlivé a uživatelsky přátelské
výrobky. Vyznačují se vysokou kvalitou a efektivitou a jsou
jedním z dalších kroků na cestě k ještě spolehlivějším
vířivkám.
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PROUDLY ®MANUFACTURED IN CANADA

ONSPA
SOLD WORLDWIDE

Systém OnSpa®

jsme uvedli na trh
již v roce 2011 a každý den pracujeme na
jeho rozvoji a vylepšení. Tento pokročilý
řídicí systém původně umožňoval ovládání
vířivky Arctic Spa pomocí chytrého telefonu.
Časem se však rozvinul v unikátní platformu,
jejíž funkce se neustále rozšiřují.

OnSpa® je řídicí systém pro

obousměrnou komunikaci
a ovládání prostřednictvím sítě
internet.

OnSpa® umožňuje monitorování a ovládání vaší vířivky z kteréhokoliv místa na světě

pomocí aplikace Arctic Spa ve vašem telefonu nebo přes webový portál myarcticspa.com.

OnSpa®

rovněž umožňuje kontrolu a přístup k vířivce našich techniků v reálném
čase kdykoliv a odkudkoliv.
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Díky systému OnSpa® můžeme pravidelně analyzovat
neustávající proud dat z tisíců vířivek Arctic Spa po celém
světě. Získané údaje nám umožňují zlepšovat výkon,
energetickou účinnost i spolehlivost. Také se můžeme
dozvědět o možných problémech ještě předtím, než zákazník
závadu vůbec zaregistruje. Naši technici tak mohou problém
vyřešit dříve, než se o něm dozvíte. A pokud je nutná návštěva
servisního technika na místě, můžeme Vám potřebu zásahu
předem sami oznámit.

OnSpa® otevírá prostor pro zcela nový rozsah zákaznických
služeb, které nikdy dříve nebyly v našem oboru dostupné.

Základním komponentem tohoto systému je řídicí jednotka
EcoPAK. To je palubní počítač vířivky Arctic Spa. Jakmile
propojíte EcoPAK s vaším domácím internetovým připojením,

OnSpa®
výhod.

se aktivuje a nabídne Vám plný rozsah všech
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S PA B O Y ®
A U T O M AT I C K Á P É Č E O V O D U

Špičkový systém
výhradně u Arctic Spas®

Náš systém plně automatické péče o vodu Spa Boy představuje ten nejvýznamnější pokrok v oboru v posledních
letech. Místo nepohodlného a nespolehlivého manuálního testování a doplňování chemikálií, zajišťuje systém Spa Boy
automatické monitorování a úpravu požadované kvality vody. Už žádné testovací proužky a nepřesné odhady dávkování
chemikálií! Spa Boy jednoduše, přesně a nenáročně udržuje perfektně čistou a bezpečnou vodu. Tato neuvěřitelná
technologie využívá přesné zdravotnické senzory pro průběžnou analýzu klíčových parametrů vody. Ze získaných
údajů Spa Boy přesně řídí výstup integrovaného systému slané vody tak, aby úroveň sanitace byla vždy optimální.
A pokud se mimo doporučený rámec dostane hodnota pH, Spa Boy upozorní uživatele (pomocí displeje, aplikace
nebo webového rozhraní) na potřebu korekce.
Spa Boy skutečně mění všechno a řeší poslední nároky, které na uživatele
klade provoz vířivky. Takže relaxujte, užívejte si vaši vířivku a ponechte
starost o kvalitu vody spolehlivému pomocníkovi, kterým je váš osobní
Spa Boy!
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Eco PAK
jednotka SpaBoy

elektrolytická cela
zdravotnický senzor

Přesný zdravotnický senzor měří hodnoty ORP a pH vody. Samostatná jednotka Spa Boy® data
analyzuje a podle potřeby aktivuje elektrolytickou celu. Celkový řídicí systém vířivky EcoPAK potom
integruje Spa Boy a všechny další funkce a zajistí obousměrnou komunikaci s aplikací Arctic Spa nebo
se serverem myarcticspa.com přes internet..

YESS
KYSLÍKOVÁ TERAPIE

Jedinečný oxidační proces systému YESS funguje
vedle systému Spa Boy® jako dodatečná sanitace a je
dostupný u vířivek série Custom. Voda je saturována
miliony mikroskopických kyslíkových bublinek,
které z pórů pokožky odplavují nečistoty. Je to
jako kyslíková maska pro celé tělo, pokožka bude
po terapii hedvábně jemná. Kyslíková terapie
YESS také stimuluje buněčnou regeneraci,
můžete si tak ve vířivce Arctic Spas® dopřát
skutečnou omlazovací koupel. Kombinace
systému Spa Boy® a kyslíkové terapie
YESS nabídne prožitek, který nenajdete
u žádného jiného výrobce.
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PEAK OZONE
SYSTÉM
Spolehlivý a účinný ozonový systém

V průběhu filtrace prochází voda směšovací komorou, kde
je v kontaktu s aktivním kyslíkem neboli ozonem, který má
výrazné dezinfekční a oxidační účinky. Vysoce koncentrovaný
ozon je vyráběn v našem zdvojeném generátoru FailsafeTM a
následně je vháněn do vody. Směs vody a ozonu je dokonale
promíchána ve vertikální směšovací komoře, což maximalizuje
dobu kontaktu ozonu s vodou. Tento bezezbytkový proces
zaručí oxidaci mnohých organických nečistot a znamená
výrazné snížení spotřeby dezinfekčních přípravků.

AQUANOVA
SYSTÉM UVC/OZON
Systém AquanovaTM rychle a účinně likviduje 99,9 % bakterií a virů, s
nimiž přijde do kontaktu. Současně eliminuje vedlejší sloučeniny na
chlorové bázi, které způsobují podráždění očí a pokožky.
Inovativní technologie systému AquanovaTM kombinuje ozonovou
dezinfekci s UV sterilizací a je zárukou bezpečné a čisté vody bez
zbytečného použití agresivních chemikálií.
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ONZEN™
SYSTÉM SLANÉ VODY
OnzenTM je systém slané vody vyvinutý společností Arctic
Spas®, který vytváří sanitační činidlo elektrolýzou mořské
soli. Tento systém má několik výhod ve srovnání s tradičními
metodami dezinfekce vody. Sanitační činidlo je podle potřeby
vyráběno, nikoliv přidáváno do vody, provozní náklady jsou
proto nízké. Sanitační činidlo je vyráběno v čisté formě, je
prosté všech zbytkových příměsí, které se tak nehromadí ve
vodě. V důsledku je voda mnohem jemnější k očím i pokožce,
úroveň slanosti je přitom srovnatelná se slaností lidských slz.
OnzenTM má mnoho unikátních parametrů, kterými překonává
dřívější otázky spojené s použitím systémů slané vody pro
vířivky. Onzen má elektrody, které mohou být v budoucnu
vyměněny přímo uživatelem. Protože je elektrolýza základem
fungování systému, je zřejmé, že potřeba výměny elektrod v
budoucnu nastane.

Eco PAK

Onzen™ Controller

Electrolytic Cell

Výměna titanové kartuše s elektrodou je jednoduchá a
finančně nenáročná operace, při které ani nemusí být z
vířivky vypuštěna voda. Druhou výhodou systému OnzenTM je
možnost plné kontroly pomocí horního ovládacího panelu nebo
prostřednictvím aplikace Arctic Spas® pro chytré telefony.
Uživatel může sanitaci systémem OnzenTM přizpůsobit
aktuálnímu nebo předpokládanému vytížení vířivky.
Systém slané vody může výrazně zredukovat úsilí nutné k
udržení čisté a bezpečné vody, pro maximalizaci účinků jej
navíc můžete kombinovat se systémem Peak Ozone.

BAZÉNOVÁ CHEMIE
KO M PLETN Í N A B Í D K A
Autorizovaní dealeři Arctic Spas® mohou nabídnout nejen
poradenství, ale také kompletní řadu chemie pro vířivky.
Používání doporučené chemie znamená ekonomické
řešení, které je kompatibilní s našimi systémy pro
automatickou údržbu vody. Použití nekvalitní chemie
naopak může vést až k poškození některých komponentů
vířivky, což je nad rámec záruky Arctic Spas®. Konzultujte
proto tuto otázku s prodejcem vaší vířivky a zvolte si
chemii doporučenou pro její provoz.
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DVOJITÝ SKIMMER
P R O A K T I V N Í F I LT R A C I
Křišťálově čistá voda s minimálním úsilím a
široká nabídka systémů údržby
Společnost Arctic Spas® pokračuje ve vylepšování svého
patentovaného filtračního systému a vyvíjí nová řešení vždy s
cílem zajistit čistou a bezpečnou vodu ve vířivce s co nejmenšími
nároky na uživatele.
Protože existují značné rozdíly ve způsobu využití vířivky i v kvalitě
a parametrech použité vody, zjistili jsme, že je nezbytné dát
uživatelům větší možnost volby. K dispozici je vám nyní několik
variant a samozřejmě poradenství ze strany autorizovaného
dealera Arctic Spas®.

Aktivní filtrační skimmer

Každá vířivka Arctic je vybavena systémem aktivního skimmeru,
který se stále přizpůsobuje výšce vodní hladiny tak, aby zajistil
požadovaný odběr vody z jejího povrchu. Se systémem aktivního
skimmeru jsou plovoucí nečistoty vtaženy do filtru bez ohledu na
výšku hladiny, což nebývá obvyklé u jiných systémů. Speciální
mechanismus zachytí hrubší nečistoty v košíku integrovaného
předfiltru a neumožní jim, aby se vraceli zpět do vody.

Více kontroly = čistější voda

Všechny vířivky Arctic Spas® jsou standardně vybaveny
nastavitelným systémem filtračních cyklů pro nízkou rychlost
prvního čerpadla. Tento systém je možno naprogramovat na
provozní dobu 1 až 24 hodin.

1 micronový filter Silver Sentinel

Tyto hloubkové filtry zachycují nečistoty do filtračního média
(s plochou více než 83 m2) a navíc nabízejí výhodu vnitřního
povrchu potaženého antibakteriálními stříbrnými nanočásticemi.
Filtry Silver Sentinel zachytí i neuvěřitelně jemné nečistoty již od
velikosti jednoho mikronu, jsou jednorázové a recyklovatelné.
Filtry Silver Sentinel podstatně snižují spotřebu chemických
přípravků – projasňovačů, odpěňovačů a čističů filtrů.

Kartušový filtr
Kartušový skládaný filtr efektivně
zachycuje nejjemnější nečistoty a
díky své velké filtrační ploše není
náročný na údržbu. Tento typ filtru
je opakovaně použitelný, čistí se
propláchnutím proudem vody ze
zahradní hadice, k dispozici jsou dvě
varianty s různou filtrační plochou.

Filtr z mikrovlákna
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Tyto jednoduché, ale účinné filtry
mohou být použity pro rychlé
vyčištění vody po intenzivním využití
vířivky nebo po období zanedbané
údržby. Mohou být propláchnuty
a následně opakovaně používány.
Je dobré mít dva po ruce, když
potřebujete mít rychle dokonale
čistou vodu na víkend.

NOVÁ PROGRESIVNÍ
“SMART ” F I LTRA C E
Průzračně čistá voda s minimálním úsilím
a možností přizpůsobení

Roky výzkumu a testování stojí za systémem, o kterém
jsme přesvědčeni, že přináší průlom ve filtrování vody.
Jednoduchý princip sestavení více filtračních vrstev
umožňuje mimořádně efektivní zachycení nečistot různých
velikostí. První filtrační vrstva zachytí nejhrubší nečistoty,
následují jemnější filtry, které postupně zachytí i ty nejmenší
částečky nečistot ve vodě. Používáme 5 různých filtrů a
výsledkem je nejen perfektně čistá voda, ale také mnohem
delší životnost filtrační kartuše.

Přizpůsobení.

Ve vývoji našeho progresivního filtračního systému stále
pokračujeme a brzy budeme schopni přizpůsobit filtrační
média specifickým potřebám. Např. oblasti s železitou
vodou mohou mít přidaný speciální filtr na železo, v
oblastech s tvrdou vodou bude možno použít filtr na vodní
kámen, voda obsahující nečistoty ve specifické velikostní
škále může mít odpovídající filtr apod. Budeme tak schopni
vytvořit filtrační médium na míru, odpovídající parametrům
vody v konkrétním místě.
Díky systému OnSpa® si navíc budete schopni ověřit, jaký
typ filtru používáte a kdy byl naposledy vyměněn.
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KOMFORT &
TERAPIE

Nic než pohodlí
U Arctic Spas® věříme, že každý má právo na osobní
komfort a v našich vířivkách proto najdete mnoho velmi
pohodlných, přitom však různých sedadel a lehátek. Při
návrhu jsme pamatovali na různé typy a rozměry lidského
těla, opěrky pro ruce tak mají různé úrovně, opěrky hlavy
je možno výškově přizpůsobit. V každé z našich vířivek
najdete ergonomicky tvarovaná masážní křesla, která
jednoznačně patří k těm nejpohodlnějším na trhu. Některé
modely disponují až čtyřmi těmito křesly, určitě si tedy
vyberete takové, které bude vyhovovat právě Vám. Rádi
čtete? V těchto komfortních křeslech objevíte zvýšené
loketní opěrky, které ulehčí držení knihy nebo tabletu v
rukou.
U těchto křesel jsme zvýšenou pozornost věnovali také
rozmístění hydromasážních trysek, abychom Vám poskytli
tu nejlepší možnou masáž. Každé křeslu přitom má mírně
odlišné masážní účinky..

OPĚRKY HLAVY
OPĚRKY, KTERÉ SKUTEČNĚ FUNGUJÍ
Naše dlouholeté zkušenosti a invence nám pomohly
přijít s průlomovým řešením. Nové teleskopické opěrky
hlavy padnou jakékoliv výšce koupající se postavy.
Otáčivý mechanismus polštáře vám zajistí maximální
komfort pro váš zátylek. Opěrky jsou kvůli čištění stále
odnímatelné, ale nikdy je nenajdete plavat volně na
hladině. Nakonec jsme změnili i materiál, z kterého
jsou podhlavníky vyrobeny.
Většina podhlavníků u konkurence je vyrobena z
polyuretanové pěny. Takové podhlavníky absorbují
vodu a v prostředí vířivky o to rychleji degradují. Naše
nové podhlavníky jsou vyrobeny z pryžového materiálu
EVA. Tento materiál (používaný také pro známé boty
CROCSTM) na rozdíl od polyuretanové pěny nesaje
vodu a nekazí se.
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TRYSKY PEPPERLEAF
VÝKONNÉ TERAPEUTICKÉ TRYSKY

Skvělé trysky poskytují skvělou terapii

Bezložiskové trysky PulseTM patentované společností Arctic
Spas® nabízejí celou škálu hydromasáže – od jemné a uklidňující
až po hlubokou a povzbuzující. Zatímco se tryska lehce otáčí v
titanovém pouzdře, voda volně proudí formou. Naše trysky jsou
šroubovací, jejich výměna je proto jednoduchá, přitom však
umožňují individuální nastavení vodního proudu.
Konstrukce trysek bez ložisek znamená, že váš osobní masér si
nikdy nevezme dovolenou.

TRYSKY RIPPLE JET
NOVÉ NÍZKOPROFILOVÉ TRYSKY

Jednoduše nádherné.
Tyto elegantní trysky jsou konstruovány stejně jako
naše patentované rotační trysky PulseTM bez ložisek,
navíc však zaujmou atraktivním designem z nerezové
oceli odolné proti korozi.
Tyto trysky jsou standardním vybavením modelů série
Custom.
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OSVĚTLENÍ
VÍŘIVKY
Northern Lights

Osvětlení inspirované polární září - Aurora Borealis - našich
severských zimních nocí. Podhladinové osvětlení Arctic Spas®
Northern Lights přináší digitální kontrolu nasvícení vaší vířivky.
Široká škála motivů a sekvencí umožní zvolit osvětlení podle
aktuální nálady. Systém má dvě podhladinová světla, která
společně naplní vířivku barvou.

Family Lights

S potěšením jsme do našeho dlouhého seznamu doplňků přidali
nový balíček osvětlení. Family Lighting Package zahrnuje dvě
podhladinová světla a elegantně podsvícené ovládací prvky a
držáky nápojů na horním obvodu vířivky. Navíc jsou podsvíceny
„vodní provazce“ našeho vodopádu. Všechny zdroje světla v
tomto balíčku jsou digitálně ovládané, takže všechny světelné
efekty – statické či vícebarevné osvětlení, střídání tónů a
světelných motivů – rozzáří vaši vířivku přesně, jak si budete
přát. Zvolte si svou oblíbenou barvu, uklidňující světlo nebo
živé střídání barev – Family Lighting Package vám poskytne
vše, na co zrovna budete mít náladu.

Ultimate Lights

Osvětlení vířivek Arctic se dostalo na ještě vyšší úroveň! V
balíčku osvětlení Ultimate jsou všechny trysky podsvíceny díky
technologii, která nijak neovlivňuje průtok vody ani nevytváří
riziko netěsností. Současně jsou podsvíceny všechny ovladače
a držáky nápojů, dokonalý efekt je podtržen stínítky na vnějších
rozích, která chrání LED osvětlení kabinetu. Všechny zdroje
světla jsou digitálně ovládány a nabízí úplnou škálu odstínů a
motivů. Osvětlení Ultimate Lighting je dokonalým doplňkem
každé vířivky Arctic.

Rohové osvětlení

Velmi působivý doplněk, který krásně zvýrazní
kabinet vířivky a podtrhne atmosféru. Průsvitné
nároží je vyrobeno z polykarbonátu, vyznačuje
se vysokou odolností vůči nárazu i povětrnosti
a je příplatkovým doplňkem série Custom.
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HUDEBNÍ
SYSTÉMY
Ve vířivkách Arctic Spas® spojujeme
pohodlí s technologicky pokročilými
hudebními systémy.
Vaše hudba teď může být přímo stahována do stereosystému
vířivky z jakéhokoliv zařízení s Bluetooth, jako jsou například
chytré telefony, vaše zařízení přitom může být umístěno
doma nebo ve vodotěsném obalu tak, aby váš playlist byl
k dosažení dotykem prstu. Pokud si přejete použít jiné
zařízení, systém může být nakonfigurován na kabelové
připojení starší generace iPodu, CD nebo TV audiozařízení

Sound FX.

Pro lepší prožitek z koupele ve vířivce je možno u série
Core objednat se stereosystémem. Dva zabudované
reproduktory jsou spárovány s Bluetooth zařízením a spolu
se subwooferem poskytují špičkovou kvalitu zvuku.
Ovládání prostřednictvím Bluetooth z připojeného zařízení
nebo pomocí panelu na stěně vířivky.

WetTunes™.

s hlubokým zvukem
FreeHeat® kabinetu.

vycházejícím

zevnitř

našeho

Aquatremor® stereo system.

Pro vrcholný zážitek nabízíme u vířivek série Custom
zvukovou technologii Aquatremor®. Základem stereo
systému Aquatremor® je použití dotekových převodníků
namísto reproduktorů. Tyto převodníky jsou připojeny
ke skořepině a ke kabinetu a přenášejí zvuk přes pevnou
hmotu i vodu s neuvěřitelnou čistotou. Ve skutečnosti
se tak skořepina, kabinet a voda ve vířivce stanou
„reproduktorem“.
A protože je lidské tělo tvořeno převážně vodou tak
hudbu nejen slyšíte, zvukové vlny vámi prostupují a vy ji
skutečně také cítíte! Každá forma vířivky Arctic teď má
jedno vyčleněné Aquatremor® sedadlo, které poskytne
milovníkům hudby nejlepší možný zážitek. Pro systém
Aquatremor® si také můžete stáhnout naši vibroakustickou
masáž. Tyto skladby využívají tóny o nízké frekvenci pro
masáž různých svalových skupin. To je terapie, kterou
musíte zažít.

Náš vylepšený stereosystém WetTunes dostupný pro
vířivky série Classic je vybaven elegantními reproduktory
Poly
Planar TM,
které
jsou vysouvány pomocí
stlačeného
vzduchu.
Poskytují fantastický zvuk
a přitom se vyznačují
vysokou
odolností
v
náročných podmínkách.
K těmto reproduktorům je
nově přidružen subwoofer
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M L Ž N Ý V O D O PÁ D
S K Y FA L L ®
Naše novinka, mlžný vodopád SkyFall® vytváří umělou
kaskádovou mlhu, která se zvolna snáší na vodní hladinu.
Bez hluku a stříkání, které způsobují běžné vodopády, dodá
SkyFall® vaší koupeli ve vířivce dramatický, přesto však
uklidňující pocit. Měnící se barvy podsvícení vodopádu
SkyFall® jsou sladěny s osvětlením vířivky a podtrhují jemný
pohyb mlhy.

V O D O PÁ D
ZÁŽITKOVÝ

Všechny vířivky sérií Custom a Classic jsou
vybaveny relaxačním vodopádem sestávajícím
ze čtyř trysek. Průtok vody můžete nastavit, pro
zcela individuální prožitek.
V kombinaci s osvětlení Family a Ultimate
Lighting jsou tyto trysky navíc vybaveny LED
podsvícením, které dojem doplní o plnou
barevnou paletu osvětlení.
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IN.TOUCH 2
KONTROLA PŘES INTERNET
Vzdálený mobilní přístup
k ovládání vířivky

Systém in.touch 2 zjednodušuje připojení vířivky
k internetu a promění váš tablet nebo chytrý telefon
v plnohodnotný dálkový ovladač.
Aplikace in.touch 2 pro Android a iOS umožní
snadno ovládat a programovat funkce vířivky, i když
jste mimo domov. Notifikace vás přitom upozorní
na stav vaší vířivky dokonce i když nebudete mít
aplikaci spuštěnou.

P L U G & P L AY
ŘEŠENÍ
Hledáte vířivku s jednoduchým
elektropřipojením? I pro Vás máme
řešení
U vířivek velikosti 7´ a menších s jedním
čerpadlem existuje možnost připojení vířivky
přímo do zásuvky. Nemusíte tedy ustupovat ze
svých požadavků na kvalitu, ani když hledáte
vířivku s jednoduchým připojením.

67

B A RV Y A K RY L ÁT U
P R O A R C T I C S PA S ®
Exkluzivní barvy pro Arctic Spas®.

Barvy Dakota a Kalahari od firmy Aristech jsou jedinečné a dostupné výhradně u vířivek Arctic Spas®.

Kalahari

Dakota

Povrch pro komfortní odpočinek.

Každá vířivka Arctic v sériích Custom a Classic je dostupná v 8 nádherných barvách vnitřního povrchu skořepiny,
pro sérii Core je na výběr 5 barev (některé z nich jsou strukturované). Můžete si tak vybrat barvu, která se vám
bude nejvíc líbit a hodit.

Odyssey

Mayan Copper

Platinum Swirl

Ocean Wave

Mediterranean Sunset

Espresso

ANTIBAKTERIÁLNÍ OCHRANA BIOLOKTM
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Kromě toho, že mají akryláty Aristech vynikající a stálý lesk i barvu, jsou jejich povrchy díky
úpravě Bio-LokTM navíc přirozeně odolné vůči mikrobům a to bez přidaných chemických
látek. Neporézní charakteristika ochranné vrstvy Aristech Bio-Lok zabraňuje pronikání a růstu
mikroorganismů. Vířivky se štítem Bio-Lok jsou chráněné proti mikrobům, snadno se čistí, jsou
odolné a neobsahují žádné antimikrobiální chemikálie, pesticidy nebo podobné příměsi.

ZÁRUKA
N Á H R A D N Í D Í LY A P R Á C E

Naše základní hodnoty
Ve společnosti Arctic Spas® jsme pyšní
na kvalitu našeho technického řešení a na
vysokou úroveň zpracování. Na naše výrobky
poskytujeme tyto prodloužené záruky.

CUSTOM - 5 let na náhradní díly a 5 let na práci
CLASSIC - 3 roky na náhradní díly a 3 roky na práci
CORE - 3 roky na náhradní díly a 1 rok na práci
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Vy si to zasloužíte

CHCETE-LI SE CÍTIT LÉPE KAŽDÝ DEN

STAČÍ 4 JEDNODUCHÉ KROKY

1

KONTAKTUJTE

NÁS

2

VYBERTE SI
SVOJI VÍŘIVKU

Pomůžeme vám vybrat
model a vybavení, které vám
bude nejlépe vyhovovat

3

P Ř I P R AV T E S E
NA DODÁNÍ

Požadovaná stavební
příprava je minimální a náš
tým vám bude nápomocen.

Showroom Arctic Spas®
Bohunická cesta 727/15
664 48 Moravany u Brna
Telefon: 602 545 067
E-maiD: info@arctic-spas.cz
www.arctic-spas.cz
www.bazenyavirivky.cz
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UŽÍVEJTE SI

Po odborném zapojení
a zprovoznění naším
technikem už zbývá jen
začít si užívat koupání.

#202003
Společnost Arctic Spas® může své výrobky upravit nebo zlepšit bez předchozího upozornění. Parametry
a rozměry jsou přibližné a mají pouze informativní charakter. Vytištěno v České republice.

