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STAVEBNICTVÍ
PROJEKCE
ZÁMEČNICTVÍE K O S

STAVÍME RODINNÉ DOMY, HRUBÉ STAVBY, NÁSTAVBY, PŘÍSTAVBY, OPRAVUJEME 
A REKONSTRUUJEME, ZATEPLUJEME A OPRAVUJEME FASÁDY, MONTUJEME 

SÁDROKARTONY, OBKLADY A DLAŽBY, VYRÁBÍME OCELOVÉ KONSTRUKCE, SCHODIŠTĚ 
A ZÁBRADLÍ, VRATA, MŘÍŽE, REGÁLY, OBRÁBÍME NA SOUSTRUHU A FRÉZCE, PROJEKTUJEME

tel.: 777 941 000

www.ekosbrtnice.cz
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• PŘÍPRAVÁŘE/ ROZPOČTÁŘE staveb - nutná praxe s rozpočtováním! 

• ZEDNÍKY - nutná praxe klasické zedničiny a zateplovacích systémů, ŘP B 

• OMÍTKÁŘE - nutná praxe se strojními omítkami, ŘP B 

DO NAŠEHO TÝMU PŘIJMEME:

Vybrat svou vlastní venkovní vířivku 
není jen tak. V první řadě by nám v ní 
mělo být po celý rok teplo v jakémkoli 
počasí a měla by být odolná. Jak na to, 
abychom zvolili tu pravou?

 Na trhu je velké množství výrobců, z 
nichž jsou jen někteří skutečně kvalit-
ní. Dobrou vířivku poznáme podle díl-
čích parametrů, z nichž je vyrobena.

 Kvalitní vířivky jsou zhotoveny:
 z kvalitního pevného akrylátu 

(poznáte jej podle země výroby – 
kvalitní akrylát se vyrábí například v 
U.S.A, nikoli v Číně a podle hladkosti 
povrchu vířivky – ten musí být silný a 
bez prohybů),

- nejsou ekonomicky náročné, jelikož 
mají trojitou termální izolaci povrchu 
(akrylát má tři vrstvy, díky nimž nedo-
chází k tak velké tepelné ztrátě),

    - mají trysky, které jsou zapuště-
né bez silikonu (méně se ničí) a jejich 
rozmístění není náhodné (jsou umís-
těné tak, aby přesně masírovaly vyso-
ce namáhaná místa na těle – přede-
vším na zádech a na chodidlech), čímž 
dochází k léčivé hydromasáži,

    - mají intuitivní ovládací jednot-
ku, díky které lze snadno ovládat celou 
vířivku, například podsvícený vodo-
pád a intenzitu hydromasáže, ale i svět-
lo, a další,

    - jsou vybaveny audiosystémem, 
který umožňuje i hlasitý poslech hud-
by (MP3 a FM) a lze jej snadno pro-
pojit s dalším zařízením (Aux či Blue-

Pořizujeme kvalitní venkovní vířivky  
tooth s iPhonem, iPodem a s dalšími),

    - součástí moderních vířivek je 
chromoterapie (osvětlení různými 
barvami, které mají terapeutický úči-
nek a prohlubují relaxaci),

    - jsou vybavené fi ltrační pumpou, 

která čistí nejen povrch, ale i dno vířiv-
ky na 100%, nikoli jen částečně.

 Lehátka a sedátka ve vířivce by 
měla být pohodlná. Pokud si nejs-
me jisti, měli bychom si vířivku pře-

dem vyzkoušet. Sedátka by měla být 
zhotovena terapeuticky a ergonomic-
ky. Mělo by se nám na nich příjemně 
sedět. Při sezení si můžeme vyzkoušet 
ovládání a rozmístění trysek.
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