
OKOLÍ DOMU

DÍKY MODERNÍM SYSTEMŮM SE LÁZNĚ NA ZAHRADĚ NEMUSÍME VZDÁVAT

ANI V MRAZIVÝCH DNECH

ROMANTIKA 
V SUDU

Česky trh nabizi jednu velmi zajimavou 

alternativu  k  modernim  akrylatovym 

viřivkam  –  koupel  ve  volně  stojicim 

dřevěnem  sudu.  Tento  originalni 

způsob  hydroterapie  k  nam před  par 

lety doputoval z Kanady. Velke oblibě 

se těši  ve Skandinavii  a v Japonsku, 

kde  jej  dokonce  již  po  staleti  vnimaji 

jako  rodinny  ritual.  Vyhodou  sudů  je 

předevšim vysoka užitna hodnota,  nizke pořizovaci  i  provozni naklady a nakonec i  možnost  celoročniho 

využiti.

Konstrukce sudu je tvořena kvalitnim a naležitě ošetřenym smrkovym dřevem a součastmi z nerezove oceli. 

Vodu ohřivaji specialni kamna na dřevo, umistěna dovnitř sudu a vyvedena ocelovym kouřovodem. Současti 

sudu jsou ještě lavičky, ochranny rošt kamen, schody, padlo, lopatka, siťova plachta, samostatna fi ltrace a 

masažni trysky. Novinkou jsou sudy s vnitřnim obvodovym plaštěm z nerezove oceli. Použiti ušlechtilych 

materialů uvnitř sudu zvyšuje hygieničnost zařizeni a snižuje spotřebu otopoveho dřeva vzhledem k lepšim 

izolačnim i z hlediska spotřeby chemicke ochrany vody, protože minimalni poreznost materialu znesnadňuje 

tvořeni řas a bakterii. Dřevěne sudy nesměji byt nikdy zcela vypuštěny (nutno ponechat alespoň 5 centimetrů 

vody),  aby  nedošlo  k  seschnuti  zařizeni.  Tento  problem však  u  novinky  s  plechovym interierem zcela 

odpada. Koupaci sudy se vyraběji s průměrem 140, 160 nebo 200 centimetrů. Umistěni zařizeni je zcela na 

našich potřebach a představach o relaxaci. Vhodne je instalovat ho do zavětři, ovšem ne v těsne blizkosti 

střechy. Do vody by tak mohly pronikat nečistoty vyplavovane za deště ze střechy. Při hledani spravneho 

mista je třeba brat zřetel take na kouřovod, ktery by neměl nijak obtěžovat naše okoli.

Stejně jako viřivky a bazeny se ani sudy neobejdou bez zakladni chemie, ktera zajisti nezavadnost vody. 

Vyrobci doporučuji jeji vyměnu přibližně jednou za dva měsice. Sud lze sice použivat zcela bez fi ltračniho 

zařizeni a vodu po každem koupani měnit, to však neni uplně idealni řešeni. 
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