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Aquapressure:  
cílená masáž pomocí tlaku vody pro každodenní použití

Pro účinné použití Aquapressure ve vlastní koupelně vyvinul Dornbracht dvě speciální masážní trysky: WATER FAN a WATER 
CURVE. Vodní masáže tak mohou být samostatně a pohodlně integrovány do všedního dne. Cílené masáže v oblasti šíje pomocí 
WATER CURVE, hrudní páteře tryskami  WATER FAN VERTICAL nebo bederní páteře s WATER CURVE HORIZONTAL  přispívají k 
prevenci a uvolnění.
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Jak funguje Aquapressure?
 
Stejně jako tradiční akupresura se Aquapressure zakládá 
na stimulaci meridiánů (energetických drah) a tlakových 
bodů. Jako odborník na poli tradiční čínské medicíny 
poskytl Dr. Christoph Stumpe, vedoucí renomovaného 
institutu Shen Men, důležitou inspiraci pro vývoj 
aquapresury.

“Přes vegetativní nervový systém je při Aquapressure  
stimulován celý organismus. Pokožka a svaly jsou více 
prokrvovány, energie aktivována a pohyblivost podpo-
řena. Napětí a stres se zmírňují a imunitní systém orga-
nismu je posilován“, vysvětluje Dr. Christoph Stumpe.

Více informací naleznete na:  
lifespa.dornbracht.com/aquapressure

WaterCurve Při příjemné masáži šíje a ramen se silný 
proud vody roztříští do mnoha malých částic a vyvine 
hloubkový masážní efekt, který je na pokožce zároveň 
příjemně uvolňující a jemný. Tlak vody a výška dopadu 
mohou být manuálně nastaveny. 

WaterFan Docílí uvolňující masáže celých zad. Masážní 
trysky s intenzivním vertikálním proudem ve výši hrudní 
páteře a horizontálním proudem v oblasti bederní 
páteře se postarají o efektivní relaxaci. Jejich výška je 
nastavitelná, takže masážní trysky mohou být flexibilně 
přizpůsobeny výšce jednotlivce.
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Vertical ShowerATT Užijte si vodní masáž ve VERTICAL 
SHOWERATT jednoduše stisknutím jednoho tlačítka. Mezi 
třemi Signature vodními scénáři si vyberete svou preferovanou 
masáž.

Balancing Příjemná teplota vody a měnící se intenzita 
vodních proudů se postarají o uvolnění svalů zad a obnovují 
naši vnitřní rovnováhu.

Energizing Silné masážní proudy vody zajistí intenzivní 
uvolnění a aktivaci svalů zad a šíje, zaženou únavu a uvolní 
energii.

De-Stressing Souhra vyšších a nižších teplot vody a 
měnící se intenzita tlaku proudu vody uvolní celé šíjové 
svalstvo. Ztuhlé svaly se uvolní.

Zažijte Aquapressure ve vlastní 
koupelně.

Chcete v pohodě začít svůj den nebo cíleně předcházet 
napětí? S Aquapressure se sami doma rozhodnete, na co 
máte chuť.

Užijte si kompletní masáž a použijte obě trysky WATER 
CURVE a WATER FAN současně. V kombinaci se stropní 
hlavovou dešťovou sprchou si vychutnejte masáž celých 
zad. Díky termostatu xTool můžete ovládat všechny výtoky 
jednotlivě nebo i současně.

Obohaťte svůj den o uvolňující masáž šíje a spojte naši 
dešťovou sprchu se silným masážním proudem z trysek 
WATER CURVE. Ovládání je pohodlné pomocí termostatu 
Dornbracht s trojcestným přepínáním.



Produktový program k Aquapressure

NOVÉ  WaterCurve
k použití v oblasti šíje.

K dodání ve velkém počtu povrchů Dornbracht.
Rozměry: 120 × 60 mm

36 514 979-00 – chrom 
35 085 970 90 – podomítkové kolínko

NOVÉ  WaterFan Vertical
k použití v horní oblasti zad.

K dodání ve velkém počtu povrchů Dornbracht.
Rozměry: 240 × 60 mm

36 513 979-00 – chrom 
35 206 970 90 – podomítkový box

NOVÉ  WaterFan Horizontal 
k použití ve spodní oblasti zad.

K dodání ve velkém počtu povrchů Dornbracht. 
Rozměry: 240 × 60 mm

36 512 979-00 – chrom 
35 206 970 90 – podomítkový box

xTool termostat se 3 ventily 
K dodání ve velkém počtu povrchů Dornbracht.
Rozměry: 150 × 90 mm, 60 × 60 mm

1× 36 417 985-00 – chrom
3× 36 315 985-00 – chrom 
1× 35 549 970 90 – podmítkové těleso

Masážní trysky pro Aquapressure K ovládání jednotlivých masážních trysek

K ovládání masážních trysek jednotlivě i současně

NOVÉ Termostat s trojcestným  
přepínáním a regulací průtoku
K dodání ve velkém počtu povrchů Dornbracht. 
Rozměry: 150 × 90 mm

36 427 670-00 – chrom 
35 427 970 90 – podomítkové těleso

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik, Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn 
mail@dornbracht.de, dornbracht.com
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