
VÁSÁRLÁSI ÚTMUTATÓ



Vásárlási útmutató a SpaTrend masszázsmedencékhez
VálaSSza a legjobbaT! 

Ahhoz, hogy a szabadidőnk egyik 
legkellemesebb részét az otthoni 
pezsgőfürdőben történő kikapcsolódás 
jelentse, az igényeinknek leginkább 
megfelelő masszázsmedencét kell 
kiválasztanunk. Ezzel kapcsolatban pedig 
számtalan kérdésünk lehet.

A sokéves múltra visszatekintő, ezért a 
masszázsmedencék értékesítése terén 
gazdag tapasztalatokat szerzett SPATrEnd 
hathatós segítséget nyújt a kiválasztás és 
a vásárlás nehéz folyamatában.  Vásárlási 
útmutatónkat a leggyakrabban felmerülő 
kérdések alapján állítottuk össze, de 

gondoltunk olyan információkra, tippekre 
is, melyek az üzletben még nem, csak később 
jutnak a vevők eszébe. Ezzel is szeretnénk 
elkerülni a vásárlással és a döntéssel járó 
idegeskedést.
Legyen a masszázsmedence kiválasztása 
örömteli élmény!



A mASSzázSmEdEncE nEm cSuPán Egy LuxuS-kELLék 
Az oTThonunkbAn,  EgéSzSégünkrE gyAkoroLT 
kEdVEző hATáSAi orVoSiLAg igAzoLTAk.

A hidromasszázs pozitív élettani következményei:
1.  A meleg víz megnyugtat
2.  A víz felhajtó ereje ellazít
3.  A fúvókák nyújtotta masszázs egész testünkre jótékonyan hat

Milyen haTáSSal leSz 
a MaSSzázSMedence 
a közérzeTünkre?

-  Amikor elmerülünk a medencében, testhőmérsékletünk 
megemelkedik, az erek kitágulnak, a vérkeringésünk élénkül.
-  A víz felhajtóerejének köszönhetően a testsúly akár 90%-kal is 
kevesebbnek tűnhet, ezáltal csökken az ízületekre ható nyomás, 
a végtagok és az izmok ellazulnak.
-  A hidromasszázs fúvókák által előidézett masszírozás csökkenti az 
izmokban felgyülemlett feszültséget, hatására a szervezetünkben 
felszabadulnak a fájdalomcsillapító hatású endorfinok.

ÚTMUTATÓ 
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Pihentető alvás
Alváskutatók már évekkel ezelőtt beszámoltak arról, 
hogy a lefekvés előtti pezsgőfürdőzés segíti az elalvást 
és a mély, nyugodt alvást. Az alvásproblémák okai között 
leggyakrabban a felgyorsult életritmus és az ebből eredő 
stressz szerepelnek. A nap végén egy lazító „rituálé” 
a masszázsmedencében a legjobb gyógyír az alvási 
gondokra. Ez az egyik hathatós alternatíva az altató 
gyógyszerekre, melyektől sokan kótyagosan, szinte 
másnaposan ébrednek.
hazánkban meglepően sokan küzdenek enyhe vagy 
súlyosabb alvászavaroktól. Egy felmérés szerint a nők 
48 és a férfiak 38%-a egy héten több alkalommal is 
álmatlanságban szenved. Előreláthatólag ez a szám 
egyre növekszik és ezen segíthet a jakuzzizás.

Az ALVáSTEráPiáVAL fogLALkozó SzAkEmbErEk SzErinT A PihEnTETő ALVáS hiányA Az ELSődLEgES okok 
közöTT SzErEPEL, AmiVEL AzTán orVoShoz forduLunk, dE Ami még EnnéL iS roSSzAbb, hogy ELőbb-uTóbb 
TESTi fájdALmAkkAL iS jár. EzT orVoSoLjA A mASSzázSmEdEncE.

A jó alvás egészségünk egyik záloga. éppen ezért lehet, hogy egy sor fizikai problémára a pezsgőfürdő gyógyírt jelenthet. 
Egyik ezek közül az ízületi gyulladás.

magyarországon csaknem 150 ezer felnőtt szenved a több mint 100 fajta arthritis betegség valamelyikétől. A tünetek között az ízületek 
kellemetlen duzzanatai, illetve merevségük és állandó fájdalom szerepelnek. idővel, a gyulladás következményeként, az ízületi funkció 
elvesztésével is számolni kell. Az arthritisszel foglalkozó egészségügyi szervezetek ajánlásaiban az elsők között szerepel a pezsgőfürdő 
használata. A meleg víz és a kíméletes masszázs ellazítja az ízületeket, ezáltal enyhítve az esetleges fájdalmakat.



cSaládi, baráTi 
kikapcSolódáS 
kelleMeS 
légkörben
A masszázsmedence használata nem csupán 
egészségünkre gyakorol pozitív hatást, 
hanem családi, baráti kapcsolatainkra is. 
gondoljunk csak bele, mennyivel kellemesebb 
egy pezsgőfürdőben üldögélve megbeszélni a 
családi örömöket vagy éppen problémákat. 
Amikor pedig barátainkat hívjuk meg – hála a 
masszázsmedencének – kizárt, hogy az esemény 
unalomba fulladjon.

FonToS, hogy Szánjunk 
időt magunkra
Természetes, hogy időnként szeretnénk kicsit a saját 
gondolatainkkal kettesben maradni. kevés alkalmasabb 
hely kívánkozhat erre, mint a masszázsmedence. 
csukott szemmel relaxálni, az éppen bennünket 
foglalkoztató dolgokra fókuszálni, megoldást találni egy 
problémára – sokkal egyszerűbb ellazulva, pihentető 
körülmények között.



MeghiTT légkör
Párunkkal együtt lazítani a masszázsmedencében, 
lehetőség a közösen eltöltött időre. 
A bensőséges hangulatban másképp 
kommunikálunk, megértőbbek, nyitottabbak 
vagyunk, a kettőnk közötti kapcsolat elmélyül, 
bizalmasabbá válik.

jáTSzóTér a 
gyerekeknek
életkortól függetlenül, minden gyerek szeret 
pancsolni, amire egy masszázsmedence remek 
helyszínt kínál. és mennyivel különb családi 
program ez, mint a kanapén ülve a tévét bámulni, 
miközben szinte senki sem szól a másikhoz.

buli Van!
mindegy, hogy spontán vagy előre megbeszélt 
program szerint jövünk össze a barátainkkal, 
a medencés parti lehetősége mindenképpen 
felmerül. jókedvű, közös koktélozás, borozás a 
masszázsmedencében, hozzá egy jó zene… 
mi kell még?



MéreTVálaSzTáS, aVagy 
Szabjuk a MaSSzázSMedencéT 
éleTMódunkhoz

A medencék mérete a kicsitől a meglehetősen tágasig sokféle lehet. 
Választás előtt gondolkodjunk el életmódunkon, hiszen a méretet 
többek között ehhez is igazítani kell.

Sokan csupán saját és szűkebb családjuk számára vásárolnának, mások pedig szívesen 
látják vendégül barátaikat is a masszázsmedencében.
Ha komolyan gondolkodunk egy masszázsmedence megvásárlásán, előtte 
tegyünk fel magunknak néhány kérdést:
- mekkora a családunk? ha vannak gyerekeink, mennyi ideig laknak még velünk?
- Előreláthatólag hány személy használná a medencét rendszeresen? ha barátokat vagy 
a tágabb családot is meghívjuk, hány személyre számítsunk? Vajon tetszene nekik a 
lehetőség, hogy a masszázsmedencét használják? Vagy kicsi a család és nem jár sok barát 
hozzánk?
- mekkora hely állna rendelkezésre otthonunkban egy masszázsmedencének?

nyilvánvaló, hogy minél nagyobb masszázsmedencét választunk, annál magasabb 
költségekkel kell számolnunk. de lehet, hogy mégsem annyival, mint gondolnánk.  
nincs annál bosszantóbb, mint puszta spórolásból vásárolni egy kicsit, amiről idővel 
kiderül, hogy semmire sem elég, amit szeretnénk.
Azt javasoljuk, hogy válassza az igényeihez és anyagi lehetőségeihez mérten a lehető 
legnagyobb masszázsmedencét, hiszen a „csak egy számmal kisebbel” már lehet, hogy 
korlátozottabbak lesznek a lehetőségeink.



MiérT FonToS a 
MaSSzázSMedence 
Márkája?
masszázsmedencét vásárolni minden szempontból 
komoly dolog: megfontolás tárgya, tájékozódást igényel, 
nem két perc alatt döntünk róla. éppen ezért a márkát 
prioritásként kell kezelnünk. Egy vezető márkanév ebben 
az iparágban sok mindenre garanciát jelent, ezek a 
termékek kiállják az idő próbáját.

Alkalmazza-e a cég a legújabb fejlesztéseket?
Az anyagok és a technológiák ebben az iparágban is gyorsan változnak. 
A hotSpring masszázsmedencékhez 181 szabadalom fűződik. 
következetesek az ipari szabványok terén és ezt a fajta innovációt 
életformává tették.

Energiahatékonyságban hogyan teljesítenek a 
masszázsmedencék?
A piacvezető hotSpring medencék – hála a gondos mérnöki tervezésnek 
és gyártásnak – az energiatakarékos kategóriába tartoznak. mindegyik 
masszázsmedence EnergySmart® rendszerrel készül.

néhány kérdéS, aMiT Tegyünk 
Fel, aMikor öSSzehaSonlíTjuk 
az egyeS Márkák TerMékeiT:

A cég mióta van jelen a piacon?
Sokkal jobban megbízhatunk a nagy múltú, sikeres 
vállalatok termékeiben. A hotSping® több mint 35 
éve foglalkozik masszázsmedencékkel, több mint 1 
millió darabot adtak el a termékeikből. A világ vezető 
márkájáról van szó. Ezek az adatok sokat elárulnak 
róluk, nyilván számtalan területen jobbak, mint a 
versenytársaik, tapasztalataik számottevőek.



Így működik az energysmart rendszer:
1. A Highlife kollekció összes modellje többrétegű, nagy sűrűségű poliuretán habbal tökéletesen szigetelt. A fagyasztó gyártó cégek ugyanezt 
az anyagot alkalmazzák a kereskedelmi fagyasztók szigetelésére.
2. A Limelight kollekció modelljei innovatív FiberCorTM szigetelést kapnak. Ez teljesen kitölti a medence kabinetet, anyagsűrűsége négyszer 
nagyobb, mint fél kiló. kiválóan szigetel, alacsonyan tartva a medence üzemeltetési költségeit.
3. A minőségi medenceburkolatok szoros tömítést biztosítanak. gyakorlatilag a medencébe zárják a meleget és a vizet, valamint a 
burkolatok sűrű hab magja is gondoskodik a szigetelés magas r-értékéről.
4. A SilentFlo 5000® keringető szivattyú folyamatosan mozgatja a vizet, miközben annyi energiát fogyaszt, mint egy 40 wattos villanykörte.
5. A WaveMaster® szivattyú hajtja meg a fúvókákat és csak akkor indul el, ha bekapcsoljuk. Ez szintén energiatakarékos megoldás.
6. A SmartJet® rendszerrel közvetlenül irányítható egy-egy fúvóka csoport, ezáltal kevesebb energiára lesz szükség.
7. A saját tervezésű fűtőberendezés maximálisan adja át a hőt a medence vizének, így a lehető leghatékonyabb.
8. A szabadalmaztatott szivattyú burkolatfedél továbbítja a hőt a rekesztől a vízhez, kihasználva a szivattyú által leadott meleget. Ezáltal a 
vízhőmérséklet csökkenése minimális, az energiafogyasztás csökken.
9. Az összes modell fényerő-szabályozós LED világítással felszerelt, mely sokkal kevesebb energiát fogyaszt, mint a hagyományos izzók.

A HotSpring masszázsmedencék megfelelnek a Californiaia Energia Bizottság (CEC) által előírt követelményeknek. 
Ez azért fontos információ hazánkban is, mert a pezsgőfürdőkkel szemben támasztott energiahatékonysági 
követelmények Kaliforniában a legszigorúbbak. Így, függetlenül attól, hogy hol élünk, a masszázsmedencénk biztosan 
alacsony üzemletetési költségekkel működtethető.



uTolSó lépéS: ideáliS helyeT Találni 
a MaSSzázSMedencének
A medence elhelyezését előzze meg a gondos tervezés: kerülhet a lakásba, a teraszra, egy 
tágasabb erkélyre vagy akár a kertbe.  ha ezt alaposan végiggondoljuk, rengeteg időt és nem 
utolsó sorban pénzt takaríthatunk meg. bátran kérjünk tanácsot a tervezéshez az üzletben. 
A munkatársak biztosan számos ötlettel szolgálnak majd, olyanokkal, melyek eszünkbe sem 
jutottak.
Ezen az oldalon rengeteg ötlet található arról, hogy miképpen helyezzük el a 
masszázsmedencét:  www.hotspring.com/backyard-ideas
A hotSpring ugyancsak kínál ingyenes tervezőeszközöket, melyeket ezen az oldalon 
érhetünk el:  www.hotspring.com/planning-tools/hottub-deck-design-tool
miközben masszázsmedencénk helyét tervezzük, tartsuk szem előtt a klimatikus 
viszonyokat is, azaz számoljunk a négy évszakkal és jellegzetességeivel. 
éppen ezért egy szabadtéri telepítésnél tekintettel kell lennünk az őszi-téli időszakra, a 
lehulló levelekre és a fagyra. Ehhez és a tájoláshoz ötleteket itt találunk:  www.hotspring.
com/planning-tools/landscape-ideas

Egy masszázsmedence megvásárlását 
tekintsük hosszútávú befektetésnek. 
Amikor a kereskedővel tárgyal, feltétlenül 
tájékozódjon arról, hogy mi foglaltatik a 
vételárban és mi az, ami extraköltség.
Egyes kereskedések a kiegészítőket 
csomagban értékesítik, míg mások külön-
külön felsorolják azokat. 

Akárhogy is történik, tekintse meg a teljes, 
tételes listát, így később sem érhetik 
meglepetések.
Ezekre figyeljen a forgalmazónál:
- szállítás
- masszázsmedence fedele
- a medence telepítése
- első adag vegyszerkészlet

megfontolásra adhat okot az elektromos 
bekötés és a tökéletes kényelmet biztosító 
párna a medencében. nem mindegyik 
kereskedő vállalja a telepítést, de tud ajánlani 
olyan szakembert, aki ezt biztonsággal elvégzi.
ha szeretne tisztán látni a további költségeket 
illetően, a kereskedő segít felmérni azokat, sőt, 
akár a gyártónál is ellenőrizheti.

legyen TiSzTában azzal, MiT TarTalMaz a MaSSzázSMedence ára



olyan cégek termékei mellett döntsünk, 
melyek szakmai díjak birtokában vannak, 
hiszen ez egyben garancia a minőségre 
is. Ez jelenti ugyanis, hogy a társaság 
eleget tett bizonyos kritériumoknak és 
sztenderdeknek. A hotSpring az alábbi 
díjakat és minősítéseket nyerte el.

Consumer Digest – azaz a hotSpring az 
egyetlen gyártó, melynek medencéjét a best 
buy hét alkalommal (1986, 1992, 1995, 1998, 
2003, 2007, 2011) is értékelte, legutóbb az 
Ariel® masszázsmedencét.

Kalifornia állam díja – flex your Power 
díj, élenjáró az energiahatékony gyártási 
folyamatok terén, 2008.

ENVY díj az energiahatékony 
masszázsmedencék tervezéséért 2008-ban.
A hotSpring medencék 2005-től minden 
évben megkapták a SpaSearch tanúsítványt.
A highlife® kollekciót a Lloyd Register 
által hitelesítette, miszerint megfelel az 
ISO 9001:2008 követelményeinek. Ez 
a legmagasabb nemzetközi szabvány a 
tervezésről és a gyártásról.

milyen dÍjakat és minősÍtéseket 
nyerT a VállalaT?

záró gondolaTok
Fogadja el meghívásunkat egy élményekben bővelkedő 
virtuális vásárlásra!

A SPATrEnd gyönyörű szalonjában a páratlan minőségű HotSpring, 
Limelight és HotSpot masszázsmedencék között válogathat. 
érdemes közelebbről megismerkedni a világ legnagyobb szauna 
gyártójának, a Saunatec-nek a termékeivel, a Finnleo szaunákkal.

A SPATrend munkatársai páratlan tapasztalatokkal rendelkeznek, 
így tudják a piacon a legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtani.



Spatrend -  2096 Üröm, Kőbánya út 16.  
tel: +36 30 936 5885, E-MAIL: ugyfelszolgalat@spatrend.hu
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