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vyrobeno v české republice

Členství a certifikace:



Wellness dostupné pro každého š e tr n í  k  př ír odě  i  l ids ké m u  zdrav í

navrženo pro vaše tělo i  mysl patř ím e  k ce los v ě tov é  š pičce

design,  s  nímž se budete chtít pochlubit krátké  dodací  l h ů ty

Věříme, že odpočinek je důležitou součástí zdravého životního stylu. Naše 
vířivky proto nabízejí kvalitní wellness zážitek, který je cenově dostupný 
rodinám s dětmi, aktivním sportovcům i párům, které si chtějí vychutnat 
příjemné společné chvíle.

V HANSCRAFT stavíme na více než 15 letech 
zkušeností s importem, prodejem a servisem 
vířivek. Díky tomu víme, jak vířivé vany navrhnout 
nejen pohodlné, ale i bezporuchové, zdravotně 
nezávadné a extrémně odolné.

Nezapomínáme ani na životní prostředí. Pečlivě vybíráme jen ty 
nejkvalitnější materiály, které budou zdravotně nezávadné pro vás i pro 
přírodu. Veškeré zbytky materiálu navíc recyklujeme a opět je používáme 
při výrobě. Díky tomu jsme z 97 % bezodpadová společnost. 

Fyzioterapeut předních českých sportovců Mgr. Martin Procházka dohlíží, 
aby vířivé vany tělu nabídly přirozenou polohu a skutečně efektivní masáž. 
Kromě pocitu klidu a uvolnění tudíž naše produkty dlouhodobě zlepšují 
celkový stav pohybového aparátu i oběhového systému těla.

Při výrobě věnujeme pozornost i těm nejmenším detailům. Díky kvalitním 
materiálům a preciznímu zpracování garantujeme extrémní životnost 
všech vířivek. Každý produkt navíc testujeme v  reálných podmínkách, 
čímž vyloučíme až 99 % možných poruch.

Potěšíme nejen vaše tělo, ale i oči. Designové vany, navržené Ing. arch. 
MgA. Ondřejem Kamenickým, každou zahradu doplní moderními tvary 
a atraktivním dekorem bednění dle výběru.

Vybrali jste již vířivku, která na míru sedne vašim představám? Potom
jistě oceníte, že na ni nebudete muset čekat dlouhé měsíce.
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o d začátku myslí me na vaše pohodlí vždy  vol ím e  e kolog ickou  ce stu

Inspirujeme se u nejlepších dodavatelů z celého světa. Díky spolupráci 
s fyzioterapeutem předních českých sportovců Mgr. Martinem Procházkou 
zaručují naše vířivky vždy pohodlnou a efektivní masáž. Okouzlí navíc 
i moderním, atraktivním vzhledem, navrženým designerem 
Ing. arch. MgA. Ondřejem Kamenickým.

Namísto laminace, při níž vznikají zdravotně závadné styrény, používáme 
kvalitní materiály GreenShield. Ty neohrožují ani vaše zdraví, ani životní 
prostředí. Veškeré zbytky materiálu navíc recyklujeme a znovu používáme 
při výrobě. Jsme tak z 97 % bezodpadová společnost.
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p recizně zpracujeme každý detail př ís n á  kon tr ol a  př e d e xpe dicí

Pracujeme na nejmodernějších robotických strojích, které se uplatňují 
i u průmyslových aplikací v automotive, aeronautice nebo ve zbrojním 
průmyslu, kde jsou nutné přesnosti na setiny milimetru. Přesnost a kvalita 
jsou hodnoty, v nichž nikdy neděláme kompromis. 

Žádná vířivka neopustí naši výrobní halu před přísnou zátěžovou 
zkouškou. Vany testujeme v reálných podmínkách na voděodolnost i 
bezpečnost. Díky tomu vyloučíme až 99 % možných poruch. Inspiruje nás 
nekompromisní systém kontroly kvality výroby Toyota Production System.
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Objevte vířivky ze série OKA Design v exkluzivním designu 
od architekta Ondřeje Kamenického. Jejich signifikantní 
linie a zároveň ergonomický design nabídnou vašemu tělu 
maximální pohodlí a účinnou hydroterapeutickou masáž. 
Vany jsou dostatečně prostorné i pro osoby vyšší postavy.
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29

ano

jednorychlostní 2,2 kW 50 Hz

-

Balboa SpaTouch / 3 kW

kartuš CMP, USA

Lucite (USA), Aristech (USA)

ne

ano

ano (nerez)

ano (vč. předohřevu)

ano

HPL

ano

Aquatic AV
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36

ano

jednorychlostní 2,2 kW 50 Hz

-

Balboa SpaTouch / 3 kW

kartuš CMP, USA

Lucite (USA), Aristech (USA)

ne

ano

ano (nerez)

ano (vč. předohřevu)

ano

HPL

ano

Aquatic AV

200 x 100/150 x 206,2/78 cm  |  900 litrů  |  200 kg  |  Elektrické připojení 3F/380V/50Hz

počet osob

míst k sezení

počet lehátek

vzduchových trysek

hydromasážních trysek

cirkulační čerpadlo

čerpadlo 1

čerpadlo 2

řídící systém a ohřev vody

Filtrace

materiál skořepiny

pás bodových světel

led světlo ve vaně

trysky vč. podsvícení

blower - vzduchovač

vodopád

boční panely

desinfekce uv + ozonátor

spa audio systém + subwoofer

počet osob

míst k sezení

počet lehátek

vzduchových trysek

hydromasážních trysek

cirkulační čerpadlo

čerpadlo 1

čerpadlo 2

řídící systém a ohřev vody

Filtrace

materiál skořepiny

pás bodových světel

led světlo ve vaně

trysky vč. podsvícení

blower - vzduchovač

vodopád

boční panely

desinfekce uv + ozonátor

spa audio systém + subwoofer

OKA 1  /  AMET H yST

OKA 2  /  NEPHr ITE
216 x 160 x 78 cm  |  790 litrů  |  205 kg  |  Elektrické připojení 3F/380V/50Hz
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48

ano

jednorychlostní 2,2 kW 50 Hz

jednorychlostní 2,2 kW 50 Hz

Balboa SpaTouch / 3 kW

kartuš CMP, USA

Lucite (USA), Aristech (USA)

ne

ano

ano (nerez)

ano (vč. předohřevu)

ano

HPL

ano

Aquatic AV

210 x 180 x 93 cm  |  805 litrů  |  215 kg  |  Elektrické připojení 3F/380V/50Hz

200 x 200 x 93 cm  |  1 000 litrů  |  260 kg  |  Elektrické připojení 3F/380V/50Hz

počet osob

míst k sezení

počet lehátek

vzduchových trysek

hydromasážních trysek

cirkulační čerpadlo

čerpadlo 1

čerpadlo 2

řídící systém a ohřev vody

Filtrace

materiál skořepiny

pás bodových světel

led světlo ve vaně

trysky vč. podsvícení

blower - vzduchovač

vodopád

boční panely

desinfekce uv + ozonátor

spa audio systém + subwoofer

počet osob

míst k sezení

počet lehátek

vzduchových trysek

hydromasážních trysek

cirkulační čerpadlo

čerpadlo 1

čerpadlo 2

řídící systém a ohřev vody

Filtrace

materiál skořepiny

pás bodových světel

led světlo ve vaně

trysky vč. podsvícení

blower - vzduchovač

vodopád

boční panely

desinfekce uv + ozonátor

spa audio systém + subwoofer

OKA 3  /  SAPPHIr E

OKA 4  /  ONyX 
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55

ano

jednorychlostní 2,2 kW 50 Hz

jednorychlostní 2,2 kW 50 Hz

Balboa SpaTouch / 3 kW

kartuš CMP, USA

Lucite (USA), Aristech (USA)

ne

ano

ano (nerez)

ano (vč. předohřevu)

ano

HPL

ano

Aquatic AV



9

220 x 220 x 93 cm  |  1 320 litrů  |  360 kg  |  Elektrické připojení 3F/380V/50Hz

počet osob

míst k sezení

počet lehátek

vzduchových trysek

hydromasážních trysek

cirkulační čerpadlo

čerpadlo 1

čerpadlo 2

řídící systém a ohřev vody

Filtrace

materiál skořepiny

pás bodových světel

led světlo ve vaně

trysky vč. podsvícení

blower - vzduchovač

vodopád

boční panely

desinfekce uv + ozonátor

spa audio systém + subwoofer

OKA 5  /  ALMAND INE

Italský materiál GreenShield je zdravotně 
nezávadný a 100% recyklovatelný

barev né varianty skořepin

barev né varianty bednění
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61

ano

jednorychlostní 2,2 kW 50 Hz

jednorychlostní 2,2 kW 50 Hz

Balboa SpaTouch / 3 kW

kartuš CMP, USA

Lucite (USA), Aristech (USA)

ne

ano

ano (nerez)

ano (vč. předohřevu)

ano

HPL

ano

Aquatic AV

Sterling Silver Cameo Pearl White Tuscan Sun Majestic Sky Pearl Shadow

Creek Ecuador Patina Bronze Afro Grey Antique

Winter Solstice
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Elegantní zaoblené hrany a preciznost do posledního 
detailu. Takové jsou vířivky ze série HC Design. Jejich 
ergonomický design nabídne vašemu tělu maximální 
pohodlí a účinnou hydroterapeutickou masáž. Vany jsou 
dostatečně prostorné i pro osoby vyšší postavy.
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49

ano

jednorychlostní 2,2 kW 50 Hz

jednorychlostní 2,2 kW 50 Hz

Balboa TP800 / 3 kW

kartuš CMP, USA

Lucite (USA), Aristech (USA)

ano

ano

ano (nerez)

ano (vč. předohřevu)

ano

NOMAWOOD

ano

4

2

2

6

44

ano

jednorychlostní 2,2 kW 50 Hz

jednorychlostní 2,2 kW 50 Hz

Balboa TP800 / 3 kW

kartuš CMP, USA

Lucite (USA), Aristech (USA)

ano

ano

ano (nerez)

ano (vč. předohřevu)

ano

NOMAWOOD

ano

200 x 200 x 93 cm  |  1 000 litrů  |  250 kg  |  Elektrické připojení 3F/380V/50Hz

počet osob

míst k sezení

počet lehátek

vzduchových trysek

hydromasážních trysek

cirkulační čerpadlo

čerpadlo 1

čerpadlo 2

řídící systém a ohřev vody

Filtrace

materiál skořepiny

pás bodových světel

led světlo ve vaně

trysky vč. podsvícení

blower - vzduchovač

vodopád

boční panely

desinfekce uv + ozonátor

počet osob

míst k sezení

počet lehátek

vzduchových trysek

hydromasážních trysek

cirkulační čerpadlo

čerpadlo 1

čerpadlo 2

řídící systém a ohřev vody

Filtrace

materiál skořepiny

pás bodových světel

led světlo ve vaně

trysky vč. podsvícení

blower - vzduchovač

vodopád

boční panely

desinfekce uv + ozonátor

HC 1

HC 2
200 x 200 x 93 cm  |  1 000 litrů  |  250 kg  |  Elektrické připojení 3F/380V/50Hz
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5
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49

ano

jednorychlostní 2,2 kW 50 Hz

jednorychlostní 2,2 kW 50 Hz

Balboa TP800 / 3 kW

kartuš CMP, USA

Lucite (USA), Aristech (USA)

ano

ano

ano (nerez)

ano (vč. předohřevu)

ano

NOMAWOOD

ano

200 x 200 x 93 cm  |  1 000 litrů  |  250 kg  |  Elektrické připojení 3F/380V/50Hz

216 x 160 x 93 cm  |  950 litrů  |  210 kg  |  Elektrické připojení 3F/380V/50Hz

počet osob

míst k sezení

počet lehátek

vzduchových trysek

hydromasážních trysek

cirkulační čerpadlo

čerpadlo 1

čerpadlo 2

řídící systém a ohřev vody

Filtrace

materiál skořepiny

pás bodových světel

led světlo ve vaně

trysky vč. podsvícení

blower - vzduchovač

vodopád

boční panely

desinfekce uv + ozonátor

počet osob

míst k sezení

počet lehátek

vzduchových trysek

hydromasážních trysek

cirkulační čerpadlo

čerpadlo 1

čerpadlo 2

řídící systém a ohřev vody

Filtrace

materiál skořepiny

pás bodových světel

led světlo ve vaně

trysky vč. podsvícení

blower - vzduchovač

vodopád

boční panely

desinfekce uv + ozonátor

HC 3

HC 4

3

1

2

6

42

ano

jednorychlostní 2,2 kW 50 Hz

jednorychlostní 2,2 kW 50 Hz

Balboa TP800 / 3 kW

kartuš CMP, USA

Lucite (USA), Aristech (USA)

ano

ano

ano (nerez)

ano (vč. předohřevu)

ano

NOMAWOOD

ano
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216 x 160 x 93 cm  |  945 litrů  |  205 kg  |  Elektrické připojení 3F/380V/50Hz

220 x 220 x 93 cm  |  1 480 litrů  |  390 kg  |  Elektrické připojení 3F/380V/50Hz

počet osob

míst k sezení

počet lehátek

vzduchových trysek

hydromasážních trysek

cirkulační čerpadlo

čerpadlo 1

čerpadlo 2

řídící systém a ohřev vody

Filtrace

materiál skořepiny

pás bodových světel

led světlo ve vaně

trysky vč. podsvícení

blower - vzduchovač

vodopád

boční panely

desinfekce uv + ozonátor

počet osob

míst k sezení

počet lehátek

vzduchových trysek

hydromasážních trysek

cirkulační čerpadlo

čerpadlo 1

čerpadlo 2

řídící systém a ohřev vody

Filtrace

materiál skořepiny

pás bodových světel

led světlo ve vaně

trysky vč. podsvícení

blower - vzduchovač

vodopád

boční panely

desinfekce uv + ozonátor

HC 5

HC 6

3

2

1

6

37

ano

jednorychlostní 2,2 kW 50 Hz

jednorychlostní 2,2 kW 50 Hz

Balboa TP800 / 3 kW

kartuš CMP, USA

Lucite (USA), Aristech (USA)

ano

ano

ano (nerez)

ano (vč. předohřevu)

ano

NOMAWOOD

ano
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50

ano

jednorychlostní 2,2 kW 50 Hz

jednorychlostní 2,2 kW 50 Hz

Balboa TP800 / 3 kW

kartuš CMP, USA

Lucite (USA), Aristech (USA)

ano

ano

ano (nerez)

ano (vč. předohřevu)

ano

NOMAWOOD

ano
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5

3

2

8

53

ano

jednorychlostní 2,2 kW 50 Hz

jednorychlostní 2,2 kW 50 Hz

Balboa TP800 / 3 kW

kartuš CMP, USA

Lucite (USA), Aristech (USA)

ano

ano

ano (nerez)

ano (vč. předohřevu)

ano

NOMAWOOD

ano

220 x 220 x 93 cm  |  1 350 litrů  |  350 kg  |  Elektrické připojení 3F/380V/50Hz

Ø 214 cm x 93 cm  |  980 litrů  |  190 kg  |  Elektrické připojení 3F/380V/50Hz

počet osob

míst k sezení

počet lehátek

vzduchových trysek

hydromasážních trysek

cirkulační čerpadlo

čerpadlo 1

čerpadlo 2

řídící systém a ohřev vody

Filtrace

materiál skořepiny

pás bodových světel

led světlo ve vaně

trysky vč. podsvícení

blower - vzduchovač

vodopád

boční panely

desinfekce uv + ozonátor

počet osob

míst k sezení

počet lehátek

vzduchových trysek

hydromasážních trysek

cirkulační čerpadlo

čerpadlo 1

čerpadlo 2

řídící systém a ohřev vody

Filtrace

materiál skořepiny

pás bodových světel

led světlo ve vaně

trysky vč. podsvícení

blower - vzduchovač

vodopád

boční panely

desinfekce uv + ozonátor

HC 7

HC 8

Včetně přepadové mřížky
s protiskluzovou ochranou

6
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22

ano

jednorychlostní 2,2 kW 50 Hz

-

Balboa TP800 / 3 kW

kartuš CMP, USA

Lucite (USA), Aristech (USA)

ne

ne

ano (nerez)

ano (vč. předohřevu)

ne

NOMAWOOD

ano
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Mahagon Teak Gray

Italský materiál GreenShield je zdravotně 
nezávadný a 100% recyklovatelný

barev né varianty skořepin

barev né varianty bednění

Sterling Silver Cameo Pearl White Tuscan Sun Majestic Sky Pearl ShadowWinter Solstice



p r a h a   |   b r n o   |   l i b e r e c

w w w . h a n s c r a F t. c z

Fotografie a popis produktů se nemusí shodovat se skutečností. Aktuální informace jsou dostupné na vyžádání nebo na webových stránkách.


