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Značka FreeFlow® patrí do rodiny najväčšieho
svetového výrobcu vírivých bazénov Watkins®,
ktorá vlastní, okrem iných ocenení, prestížny
certifikát od jednej z najnáročnejších svetových
testovacích spoločností Lloyd za vynikajúci
produkt, čím je zaručená najvyššia kvalita a zhoda
s medzinárodnými štandardami kvality.
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®
Vírivky FreeFlow ponúkajú skvelé vlastnosti
a výkon za fantastické ceny



Teplo + vztlak + masáž = šťastie
Vírivý bazén v sebe spája teplo, vztlak a masáž, pomáha uvoľniť svaly,
zvýšiť krvný obeh a pomáha zmierniť bolesť a napätie. Ak máte bolesti
zo sedavého zamestnania,celodenného zhonu okolo domácnosti alebo
ste to jednoducho prehnali s cvičením - viete, že môžete vkĺznuť do
horúcej vane a tým doprajete úľavu nielen svojmu celému telu ale aj duši.

Pripojíte si ich kdekoľvek
a môžete si užívať

Prečo si naše vírivky obľúbite

Zameraný na cenu

Prenosné vírivky 

Horúci kúpeľ je viac než len teplá voda
a trysky. Je to skvelý spôsob, ako tráviť
čas spoločne, oddýchnuť si a zmierniť napätie.

Vírivý bazén je voľba životného štýlu.
Únik od bolesti a každodenného stresu.
Táto voľba vám prináša relaxačný spôsob
života, ako si užívať nejaký čas sám,
alebo pobaviť sa s rodinou a priateľmi.
Urobte rozhodnutie, ktoré nebudete ľutovať.

Prenájom? Premýšľate o sťahovaní?
Prípadne prerobenie vašej záhrady?
Bez obáv! Naše vírivky môžete vziať
so sebou, takže zostávajú súčasťou vašej
rodiny kdekoľvek pôjdete.

FreeFlow vírivka sa zapája do štandardnej
zásuvky 220 V. Stačí napustiť vodu,
zapojiť a užívať si.

Náš výrobný proces nám umožňuje
ponúknuť cenovo dostupné vírivky.
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5-miestny vírivý bazén Excursion je k dispozícii pre maximálne pohodlie, má komfortne
tvarované sedadlá, je to ideálne miesto na trávenie času s rodinou alebo pre zábavu
s priateľmi. Môžete sedieť a relaxovať, nechať sa masírovať tryskami po celom tele
vrátane nôh, takže sa cítite omladený. Vírivka disponuje vstavaným zásobníkom na ľad,
ktoré udrží vaše nápoje správne vychladené. Excursion má Plug-N-Play technológiu,
čo znamená, že nevyžaduje žiadne ďalšie elektrické inštalácie. Jediné, čo musíte urobiť,
je pripojiť do zásuvky 220V.

Počet osôb
Rozmery 
Objem
Hmotnosť prázdny
Hmotnosť plný
Napätie
Počet trysiek

5
196 x 218 x 84 cm
965 l
200 kg
1 565 kg
230 V, 13 Amp
25

Vodný doplnok
Ovládací panel
Osvetlenie
Tryskové čerpadlo
Topné teleso
Izolácia
Filtračná plocha

Vodopád
Digitálny LED
LED farby
1,2 kW dvojrýchlostné
2 kW
Celovypenené

24,5 m

EXCURSION

Farebné prevedenie

Počet
osôb

5

Počet
trysiek

25

Excursion ponúka skvelý zážitok za skvelú cenu
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Vírivý bazén Monterey patrí medzi najväčšie vírivky z rady FreeFlow, má komfortné sedenie
pre 7 dospelých. Vírivka disponuje vstavaným zásobníkom na ľad, ktoré udrží vaše nápoje
správne vychladené. Monterey je ľahko nastaviteľná vírivka, nie sú potrebné žiadne ďalšie
elektrické inštalácie a je vyrobená z odolného materiálu proti vplyvom počasia. Obsahuje
22 hydroterapeutických trysiek z nerezovej ocele, obloženie, celovypenená izolácia pomáha
udržať vodu stále teplú a s tým spojené nízke prevádzkové náklady. Posaďte sa, relaxujte
a užívajte si tento kúpeľ sami, s rodinou alebo s priateľmi.

Počet osôb
Rozmery 
Objem
Hmotnosť prázdny
Hmotnosť plný
Napätie
Počet trysiek

7
221 x 196 x 86 cm
1 230 l
170 kg
1 960 kg
230 V, 13 Amp
22

Vodný doplnok
Ovládací panel
Osvetlenie
Tryskové čerpadlo
Topné teleso
Izolácia
Filtračná plocha

Vodopád
Digitálny LED
LED farby
1,2 kW dvojrýchlostné
2 kW
Celovypenené

24,5 m

MONTEREY

Farebné prevedenie

Počet
osôb

7

Počet
trysiek

22

Užite si zaslúžený kúpeľ aj s rodinou a priateľmi
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Hlboký a priestranný vírivý bazén, ponúka perfektnú príležitosť utíšiť bolesť po celom dni.
Masírujte si svoje unavené nohy na dokonale umiestnených nožných tryskách alebo sa
oprite a užívajte si pohodlné tvarovacie sedadlá. Táto vírivka má tiež pokojný vodopád,
LED podvodné svetlá a Plug-N-Play technológiu. Váži menej ako 152 kg bez vody, takže
si ho môžete vziať so sebou a ísť!

Počet osôb
Rozmery 
Objem
Hmotnosť prázdny
Hmotnosť plný
Napätie
Počet trysiek

4
205 x 160 x 84 cm
945 l
150 kg
1 415 kg
230 V, 13 Amp
18

Vodný doplnok
Ovládací panel
Osvetlenie
Tryskové čerpadlo
Topné teleso
Izolácia
Filtračná plocha

Vodopád
Digitálny LED
LED farby
1,2 kW dvojrýchlostné
2 kW
Celovypenené

24,5 m

AZURE

Farebné prevedenie

Počet
osôb

4

Počet
trysiek

18

Prinášame fantastické funkcie za ohromujúcu cenu
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Trojuholníkový tvar vírivky Tristar je vhodný pre umiestnenie v malých priestoroch.
Je dosť veľká na to, aby sa do nej zmestili pohodlne 3 dospelé osoby. Budete milovať
17 strategicky umiestnených trysiek - na masáž chrbta, nôh a zápästia a budete sa cítiť
uvoľnene a sviežo. Je tiež vybavený oddychovým sedadlom, celovypenenou izoláciou
a Plug-N-Play technológiou, čo znamená, že nie je potrebná žiadna elektrická inštalácia.
Všetko, čo je potrebné, je štandardná zásuvka 220V a ste pripravený vychutnať si
nové kúpele!

Počet osôb
Rozmery 
Objem
Hmotnosť prázdny
Hmotnosť plný
Napätie
Počet trysiek

3
183 x 183 x 79 cm
700 l
135 kg
1 075 kg
230 V, 13 Amp
17

Vodný doplnok
Ovládací panel
Osvetlenie
Tryskové čerpadlo
Topné teleso
Izolácia
Filtračná plocha

Vodopád
Digitálny LED
LED farby
1,2 kW dvojrýchlostné
2 kW
Celovypenené

24,5 m

TRISTAR

Farebné prevedenie

Počet
osôb

3

Počet
trysiek

17

Tristar prináša jednoduchosť a výkon za skvelú cenu
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Vírivý bazén Aptos má 18 vodných trysiek, vrátane hydromasážnych. V tomto bezbariérovom
prevedení môže pohodlne sedieť až 5 dospelých osôb. Aptos je vybavený Plug-N-Play
technológiou, čo znamená, že nie je potrebná žiadna elektrická inštalácia. Všetko, čo
potrebujete, je štandardná zásuvka 220V. Táto vírivka krásne dopĺňa akýkoľvek dvorček
alebo záhradu.

Počet osôb
Rozmery 
Objem
Hmotnosť prázdny
Hmotnosť plný
Napätie
Počet trysiek

5
198 x 198 x 86 cm
985 l
165 kg
1 550 kg
230 V, 13 Amp
18

Vodný doplnok
Ovládací panel
Osvetlenie
Tryskové čerpadlo
Topné teleso
Izolácia
Filtračná plocha

Vodopád
Digitálny LED
LED farby
1,2 kW dvojrýchlostné
2 kW
Celovypenené

24,5 m

APTOS

Farebné prevedenie

Počet
osôb

5

Počet
trysiek

18

Vírivka Aptos krásne dopĺňa akúkoľvek záhradu



TaupeSandEspresso

www.virive-bazeny.sk

Vírivý bazén Cascina bol navrhnutý tak, aby vám poskytol maximálny komfort
za minimálnu cenu. Ponúka oveľa hlbší zážitok ako iné vírivky porovnateľnej veľkosti.
Má vstavaný kaskádový vodopád, celovypenenú izoláciu, čo umožňuje udržať nízke
náklady na elektrickú energiu.

Počet osôb
Rozmery 
Objem
Hmotnosť prázdny
Hmotnosť plný
Napätie
Počet trysiek

4
178 x 157 x 84 cm
815 l
125 kg
1 260 kg
230 V, 13 Amp
17

Vodný doplnok
Ovládací panel
Osvetlenie
Tryskové čerpadlo
Topné teleso
Izolácia
Filtračná plocha

Vodopád
Digitálny LED
LED farby
1,2 kW dvojrýchlostné
2 kW
Celovypenené

24,5 m

CASCINA

Farebné prevedenie

Vírivka s veľkou osobnosťou za malý rozpočet

Počet
osôb

4

Počet
trysiek

17
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Dvojmiestny Mini sa dokonale hodí na akýkoľvek balkón alebo malú terasu, čo vám umožní
rýchlo zmeniť akýkoľvek priestor na súkromnú oázu. Môžete sa natiahnuť na ležadle alebo
sedieť bok po boku s partnerom a vychutnávať si 10 strategicky umiestnených trysiek.
Vírivku stačí naplniť hadicou, pripojiť ho do ľubovoľnej štandardnej zásuvky 220V a užívať si!

Počet osôb
Rozmery 
Objem
Hmotnosť prázdny
Hmotnosť plný
Napätie
Počet trysiek

2
183 x 116 x 71 cm
435 l
115 kg
710 kg
230 V, 13 Amp
10

Vodný doplnok
Ovládací panel
Osvetlenie
Tryskové čerpadlo
Topné teleso
Izolácia
Filtračná plocha

Vodopád
Digitálny LED
LED farby
1,2 kW dvojrýchlostné
2 kW
Celovypenené

24,5 m

MINI

Farebné prevedenie

Mini poskytuje vysokú kvalitu za veľmi priaznivú cenu

Počet
osôb

2

Počet
trysiek

10



Voliteľné doplnky a príslušenstvo

Vybavte si svoj vírivý bazén podľa vašich požiadaviek exkluzívnymi doplnkami.
Záleží len na vás.

Zdvižné zariadenie krytu vám uľahčí
manipuláciu pri odklápaní a sklápaní
krytu a eliminuje možnosť prípadného
poškodenia.

Ozónový systém je jedným z najčastejších
typov sanitárneho zariadenia používaný vo
vírivkách. Ozonátor vyrába ozón, čo je plyn,
ktorý pri styku s vodou neutralizuje biologické
znečisťujúce látky.

K vírivke ponúkame množstvo doplnkového
sortimentu, ako napr. schody pre ľahší prístup,
madlá, vešiaky, slnečníky a pod.

www.virive-bazeny.sk



TECHNICKÉ PARAMETRE
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5

196 x 218 x 84

965

200

1 565

25

Vodopád

1,2

2

Digital LED

LED

4,5

230 / 13

Počet relaxačných miest

Rozmery (cm)

Objem (l)

Hmotnosť - prázdny (kg)

Hmotnosť - plný* (kg)

Počet trysiek

Vodný doplnok

Tryskové čerpadlo (kW)

Výhrevné teleso (kW)

Ovládací panel

Osvetlenie
2Filtračná plocha (m)

Napätie (V/Hz)

7

196 x 221 x 86

1 230

170

1 960

22

Vodopád

1,2

2

Digital LED

LED

4,5

230 / 13

EXCURSION MONTEREY APTOS AZURE TRISTAR CASCINA MINI

5

198 x 86

985

165

1 550

18

1,2

2

Digital LED

LED

4,5

230 / 13

4

160 x 205 x 84

945

150

1 415

18

Vodopád

1,2

2

Digital LED

LED

4,5

230 / 13

3

183 x 183 x 79

700

135

1 075

17

Vodopád

1,2

2

Digital LED

LED

4,5

230 / 13

4

178 x 157 x 84

815

125

1 260

17

Vodopád

1,2

2

Digital LED

LED

4,5

230 / 13

2

183 x 119 x 71

435

115

710

10

1,2

2

Digital LED

LED

4,5

230 / 13

Podporovaná naša záruka

Výrobcova vírivých bazénov FreeFlow - Watkins Manufacturing
sú svetovým lídrom vírivých bazénov a vyrobili viac ako jeden
milión víriviek. Bezkonkurenčné skúsenosti znamenajú neprekonateľnú
kvalitu a dlhodobú spoľahlivosť pre vás a vašu rodinu.



Energeticky úsporné vírivky
Nízke mesačné prevádzkové náklady

Technológia Ecoflow™  je náš energeticky efektívny
systém navrhnutý do každého modelu Freeflow Spa.
Pri maximálnom výkone vyžaduje minimum energie.

FreeFlow vírivky sú certifikované podľa prísnych
pokynov stanovených kalifornskou energetickou komisiou
(CEC), ktorá stanovuje prísne štandardy pre energeticky
účinné vírivé bazény. Môžete si užívať vírivku s vedomím,
že vaše prevádzkové náklady sú nízke všade tam,
kde ju budete využívať.

Jednoducho ju pripojte a užívajte si!

Neznášate tráviť hodiny času montážou rôznych vecí?
Na to sme tu my. S našou Plug-N-Play technológiou,
ktorá nevyžaduje žiadne iné elektrické inštalácie, ušetríte
čas a peniaze. Stačí vašu naplnenú vírivku napojiť do
ľubovoľnej štandardnej zásuvky 220V a užívať si!

Urob si sám!
Viac ako milión víriviek

Spoločnosť Watkins Manufacturing - výrobca vírivých
bazénov FreeFlow Spa, už v roku 2011 bolo vyrobených
viac ako jeden milión víriviek. Bezkonkurenčné skúsenosti
spoločnosti Watkins Manufacturing znamenajú nepreko-
nateľnú kvalitu a dlhodobú spoľahlivosť pre vás a vašu
rodinu.

Watkins Manufacturing Corporation je súčasťou značky
Masco.

Budovanie kvalitných víriviek
od roku 1977


