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Stavební připravenost pro vířivky Dream Maker Spas 
 
aneb na co vše je potřeba myslet při pořízení vířivky. 
 

1 Plánování vířivky 

1.1 Účel 
Jsme si jisti, že najdete mnoho způsobů, jak využít svou novou vířivku, ať už se jedná o 
zábavu nebo odpočinek, relaxaci či rozjímání o samotě, hydromasáž a wellness nebo tiché 
romantické rozhovory. Když vybíráte vířivku, mějte tyto zájmy na mysli. Myslete na to když 
si vybíráte určitý model vířivky a také, když se jedná o její umístění ve vaší domácnosti.  
 

1.2 Pohodlí 
Budete mít vířivku blízko vašeho domu? Dá se předpokládat, že čím blíže k domu si vířivku 
umístíte, tím více si jí užijete. Vířivka je ideální na terasu, jen je potřeba si být jist, že terasa  
vířivku unese. Dream Maker Spas jsou jedny z nejlehčích vířivek na trhu a právě to je 
předurčuje pro instalaci na místech jako jsou dřevěně terasy a podobně.  
 

1.3 Soukromí 
Je místo, kde chcete vířivku nainstalovat přirozeně chráněno? Vysoké rostliny, keře, živé 
nebo umělé ploty mohou vytvořit soukromí a klidné prostředí pro vaši nerušenou relaxaci. 
 

1.4 Počasí 
Klimatické podmínky by měly mít vliv na umístění vířivky. Rozhodněte, zda chcete mít 
vířivku na slunci nebo naopak v závětří, zda ji umístit pod přístřešek nebo úplně schovat 
dovnitř, například do zimní zahrady. 
 

1.5 Výhled 
Jaký výhled budete z vířivky mít? Dáte přednost západu slunce nebo radši vychutnáte pohled 
na krásnou krajinu? Vezměte v potaz kam se budete dívat, až se uvelebíte ve vířivce. 
 

1.6 Drenáž 
Dejte si prosím pozor, aby jste vířivku neumístili na místo, kde stojí voda. V takové případě je 
potřeba zařídit patřičnou drenáž a kanalizaci, aby mohla voda odtéci.  
 

1.7 Elektrická přípojka 
Instalace nové vířivky Dream Maker Spa nemůže být jednodušší. Po naplnění vířivky vodou 
ji stačí zasunout do libovolné standardní zásuvky, splňující patřičná kritéria. Pokud dáváte 
přednost pevnému připojení, můžeme vaši vířivku připojit na elektrikářem připravený kabel. 
Viz dále.  
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2 Stavební příprava pro vířivku 
 
Před pokračováním si prosím přečtěte bezpečnostní instrukce v uživatelském návodu pro 
vířivky Dream Maker Spas.  
 

2.1 Elektrické připojení 
Pro vířivky DMS existují v zásadě dvě možnosti připojení: 
 
Standardní zásuvka 240V 
 
Vířivky DMS jsou standardně vybaveny připojovací elektrickou šňůrou, pomocí které je 
možno vířivku připojit do zásuvky 240V. Kabel vířivky je dlouhý 4 m, nicméně se zásuvka 
nesmí nacházet v ochranné pásmu bazénu (1,5 m) nebo zásuvka musí být za stěnou (krytá).  
Zásuvkový okruh musí být dimenzován a jištěn minimálně 16 A jističem s charakteristikou 
„C“ a chráněn proudovým  chráničem. Nelze mít na tomto okruhu jakékoliv další 
spotřebiče.  
 
Samostatný elektrický kabel 
 
Doporučujeme. Přiveďte na místo pro vířivku samostatný kabel, který do vířivky prostrčíme 
uprostřed předního panelu (zespodu pod předním panelem je průchod). Nechte dostatečnou 
rezervu pro připojení ve vířivce (od výše popsaného místa 1 m).  
 
Varianta a: 16 A – kabel 3 x 2,5 mm2, jistič charakteristika „C“ (C16A) 
Varianta b: 20 A – kabel 3 x 4 mm2, jistič charakteristika „C“ (C20A) 
 

 Ve všech případech musí být okruh chráněn proudovým chráničem s vypínacím 
proudem 30mA. 

 Poznámka: Variantu b, je nutné zvolit v případě, pokud chcete využít možnosti 
současného ohřevu vody i v případě hydromasáže. Jinými slovy u varianty a se 
ohřev v době zapnutí masážního čerpadla vypíná. 

 Veškeré elektro přípravy musí být schváleny nebo zřízeny certifikovaným 
elektrikářem.  

 Nepoužívejte prodlužovací kabely. 
 
 

2.2 Podloží 
 
POZOR: Vířivka musí být umístěna pouze na vodorovné, rovné a pevné podloží s velkou 
nosností. Neumisťujte vířivku na podloží, které může být narušeno vodou nebo jinak 
poškozeno.  
 

 Podloží musí minimálně unést zatížení 640 kg/m2  
 Betonové desky a podlahy, musí být navrženy pro podporu takovéto hmotnosti. 

Vířivku nelze umístit na podklad z jednotlivých kusů betonu, cihel, trávy a jiných 
materiálů nebo jejich kombinací, které se mohou po zatížení nerovnoměrně 
sesednout a způsobit poškození vnitřní konstrukce vířivky. 
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 Rovné a vodorovné podloží. Zatímco vodorovné podloží zajistí dostatečný výkon a 
prožitek z vaší vířivky, rovné a pevné podloží zajistí správné rozložení vah mezi 
oblastí pro nohy a krajními oblastmi vířivky. V oblasti nohou je asi 70% váhy 
vířivky, na krajích pak 15%. Nerovný povrch změní tyto poměry a může dojít 
k poruše konstrukce vířivky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doporučený podklad je jakákoliv dlažba se zpevněným podkladem, dřevené terasy 

s dostatečnou únosností, betonová deska.  
 
 

2.3 Prostor kolem vířivky 
 
Uživatelský přístup. 
 
Při vybírání místa pro vířivku myslete na to jak budete odklápět termokryt vířivky. Nestačí 
tak mít přístup jen třeba zepředu vířivky, ale i z boku. Myslete také na to, kam termokryt 
uložíte po dobu koupání.  
 
Zvedák termokrytu. 
 
Volitelná součást vám usnadní odklápění a 
uchování krytu po dobu koupání.  
 
 
 
 
Servisní přístup. 
 
Hlavní komponenty se nacházejí za předním panelem (na straně displeje). Proto je potřeba 
tento prostor mít přístupný jak případně pro instalaci nebo následný servis.  
 
Zapuštěná vířivka. 
 
Tato varianta přináší spoustu neduhů, s kterými je potřeba počítat a z našeho pohledu se jeví 
jako spíše nevhodné řešení. Ať už se jedná o zvýšené náklady na stavbu, servisní i uživatelský 
přístup, vstup do vířivky (směrem dolů se velice špatně vstupuje, zvlášť starším lidem), 
drenáž jámy, odklízení sněhu, ...  
 
Neváhejte nás pro konzultaci kontaktovat.  
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3 Kontrolní seznam 
 

o Jsou splněny požadavky pro stavební přípravu, elektrickou přípojku, překážky? 

o Nebrání nějaká překážka v dovozu vířivky na vozíku či donesení na místo? 

o Je podloží dostatečně rovné a pevné tak, aby uneslo váhu napuštěné vířivky? Ustojí 

podloží i případné přetečení vířivky? 

o Máte vyřešenu otázku zabezpečení vířivky proti nechtěnému vstupu dětí? 

o Nejsou v blízkosti elektrické zásuvky nebo jiná elektrická zařízení? 

o Dosáhne elektrická šňůra do zásuvky? Nebo naopak není zásuvka moc blízko? 

o Bude dostatečné místo pro přístup k servisnímu panelu, vypouštění, filtrům? 

o Jsou zde nějaké další osobní nevyřešené otázky? 

o Máte vyřešeno odkládání termokrytu v době koupání? 

 

 


