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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 kontolou díky aplikaci ve svém telefonu, i když jste 
na cestách.

Swim Spa 
& Combi SpaiN 
...vyřeší vaše dilema

Automatický termokryt



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.



Nová generace Combi SpaiN přináší dokonalou 
hydroterapii. Byla redesignována v duchu inovativní 
řady USSPA | privat a v kombinaci s celoročním bazénem 
swim spa tvoří ideální domácí wellness. Zatímco ve 
swim spa posílíte svou kondici a procvičíte celé tělo 
v příjemně teplé vodě, v horké lázni Combi SpaiN si skvěle 
odpočinete, zregenerujete organismus a načerpáte 
blahodárné endorfiny. Promyšlený interiér spa nezvyklého 
vnějšího tvaru nabízí špičkové masážní pozice pro 
komplexní hydroterapii včetně nejoblíbenější sestavy 
ShiatsuComplexiN. Nově Combi SpaiN nabízí i sestavu 
XComplexiN zaměřující se na oblast bederní páteře 
a iNwave® lehátka s masáží celého těla. 

Široká standardní výbava zahrnuje samozřejmě také důležitý termokryt 
a kabinet. Příjemnou atmosféru pomůže doladit barevné multifunkční 
osvětlení Rainbow Light. Combi SpaiN je dodávána výhradně jako 
součást kompletu se swim spa. Společně tvoří dokonalou 
domácí oázu pro kondici i relaxaci.

Combi SpaiN

ko
m

b
in

a
c

e
 

zá
ži

tk
ů



A E

B C D

Rozměr skořepiny 225 × 225 × 86 /cm/

Počet míst 4

Počet trysek 60

Hydroterapeutické sestavy:

A

B

D

E

LegComplexiN

XComplexiN 

LegComplexiN

FanComplexiN

ShiatsuComplexiN

C



Combi SpaiN
technické parametry a vybavení

standardní připojení – 400 V / 50 Hz, jistič 16 A
proudový chránič IΔn = 0,03 A

SPECIFIKACE MODELU

Rozměr skořepiny 225 × 225 × 86 cm

Rozměr s kabinetem 225 × 225 × 89 cm

Objem vody 1200 l

Váha bez vody 350 kg

Váha s vodou 1550 kg

Skořepina MassiveShell Construction 
výběr barev

ano 
2+

Počet míst celkem 4

Křesílka 2

Lehátka 2

TRYSKY

Počet trysek celkem 60

Hydromasážní trysky 49

Vzduchové trysky 11

TurboBoost systém Personal

Boost ControliN regulace 4

SPECIÁLNÍ TRYSKY

Pillow Jet 1

HYDROTERAPEUTICKÉ SESTAVY

ShiatsuComplexiN 1

FanComplexiN 1

LegComplexiN 2

XComplexiN 1

ŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ

Řídicí jednotka 
USSPA iNtellismart® ano

Řídicí systém ISM® ano

Ovládání přes aplikaci 
USSPA SmartApp

ano

Ovládání přes web 
(nutné připojit spa k internetu)

ano

Samodiagnostika 
s možností protokolu

ano

Sledování životnosti vybraných dílů ano

Standardní úsporný režim ano

iNvision® display ano

iNcontrol piezo tlačítka  4

TECHNOLOGIE

Masážní čerpadlo 1 / dual 1,5 / 0,37 kW + 5 HP

Masážní čerpadlo 2 / single 1,5 kW + 3 HP

Vzduchovač 1,2 kW

Inteligentní systém údržby vody ICM® Automatický / Manuální

Tlaková filtrace Pressure Clean ano

Ozonátor OzonePure ano

Topení 6 kW Titanium Coil

Izolace PU

Ochranný systém NordicSuperioriN ano

Osvětlení Rainbow Light

DALŠÍ STANDARDNÍ VÝBAVA

Madlo TwinrailiN 2

Polštářky / barva 3 / šedé

Termokryt / výběr barev ano / 8+

Kabinet / možnosti provedení ano / 2

Rádi vás seznámíme s dalšími možnostmi výbavy a službami. 
Navštivte naše showroomy. 



Swim Spa XL I Swim Spa M I Combi SpaiN
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USSPA, s.r.o. | Česká republika
Dolní Dobrouč – sídlo firmy, showroom, výroba | 561 02 Dolní Dobrouč 384 | tel.: +420 465 543 114 | usspa@usspa.cz
showroom Praha | Šlitrova 762, 250 91 Zeleneč, Praha-východ | tel.: +420 281 860 426 | showroom.praha@usspa.cz
showroom Brno | Hněvkovského 81b, 617 00 Brno-Komárov | tel.: +420 513 035 101 | showroom.brno@usspa.cz
www.usspa.cz


