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Každé lehátko a křesílko je osazeno jinou 
terapeutickou sestavou trysek zaměřenou na 
specifické partie těla. Během koupele stačí 
jednotlivá místa vystřídat a zažijete uvolňující 
komplexní masáž…

FanComplexiN

Vějířová masáž důležitých svalových 

partií zad využívá jedné z technik 

klasické masáže – tření vějířem. 

Jde o uklidňující masáž krouživými 

pohyby, kterou v našich spa 

vykonává sestava rotačních trysek.

ShiatsuComplexiN

Bodová masáž Shiatsu je tvořena sestavou 

přímých trysek pro tlakové působení na body 

shiatsu v oblasti meridiánů jang. Podstatou 

je symetrické působení tlakem, kdy dochází 

k rozptýlení energie z místa, kde jí je nadbytek, 

a doplňování energie tam, kde jí je nedostatek; 

cílem masáže je vyvážit pravou a levou stranu, 

obnovit rovnováhu, harmonii a zdraví.

XComplexiN

Bodová masáž trysek sestavených 

do kříže cílí na oblast bederní páteře, 

která je nejvíce zatěžovanou částí 

zad. Uvolňuje svalové partie v oblasti 

spojení dolních končetin a trupu, 

důležitých pro správné držení těla.

LegComplexiN

Kombinace dvojic přímých bodových 

vodních trysek a vzduchových trysek 

zajišťuje masáž od hýždí přes stehna 

a lýtka až po chodidla. Stimulace 

reflexních bodů na chodidlech má 

relaxační účinky na celé tělo. Jde 

o dvě různé sestavy trysek, které 

se vzájemně doplňují.

Představujeme novou generaci Combi SpaiN. 
Vychází z nadčasového vzhledu a funkčnosti vířivek 
USSPA | privat, ověnčených světovými 
cenami za design. 

Čistý a elegantní design jedinečné Combi SpaiN podtrhují vyspělé technologie. 
Přídavná spa nově nabízí unikátní lehátka iNwave®, která poskytují pohodlí 
a neobvyklou variabilitu masážních pozic pro osoby různých výšek postav. 
Sestavy trysek v čele s oblíbenou bodovou masáží  ShiatsuComplexiN byly 
doplněny o XComplexiN, který se zaměřuje na velice zatěžovanou část 
bederní páteře. Rovný lem zajišťuje perfektní přilnutí termokrytu 
a minimalizuje energetické ztráty. 
 
Combi SpaiN je už svým specifickým půdorysem navržena tak, aby tvořila dokonalý 
celek s celoročním termálním bazénem swim spa. Komplexní domácí wellness 
kombinuje prostor pro plavání a rozvíjení kondice s plnohodnotnou spa pro celkovou 
regeneraci a uvolnění. Combi SpaiN i swim spa mohou být doplněny o patentovaný 
automatický nebo mechanický termokryt pro snadnou manipulaci. Swim spa i spa 
můžete ovládat a mít pod kontrolou díky aplikaci ve svém telefonu, i když jste 
na cestách.

Swim Spa 
& Combi SpaiN 
...vyřeší vaše dilema

Automatický termokryt


