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VURCS ŪDENS MASĀŽAS SISTĒMAS VEIDI:

Hidromasāžas sistēma:
Masāžas sistēma, kas piedāvā tradicionālu ūdens masāžu. Šīs masāžas princips 
ir ūdens cirkulācija, kas tiek bagātināta ar gaisu, dodot masāžai optimālo 
spēku. Tādā veidā radot vienreizēju masāžas sajūtu, kas realizēta ar diviem 
dzīves pamatelementiem - ūdeni un gaisu. Ūdens plūsma sajaucoties ar gaisu 
iegūst stabilu virzienu, kuru var mainīt ar regulējošām masāžas sprauslām.

Muguras / plecu masāžas sistēma:
Ūdens plūsma caur minisprauslām, kas ir anatomiski veidotas un pielāgotas 
muguras daļai, nodrošina muguras masāžu vannā, veicinot tonizējošu sajūtu.

Pēdu masāžas sistēma:
Masējot pēdas ar koncentrētu ūdens plūsmu, masāža kļūst par līdzekli spriedzes 
mazināšanai un vispārējās pašsajūtas uzlabošanai.

SPA masāžas sistēma:
Patīkama ( relaksējoša ) gaisa masāžas sistēma, kur gaisa plūsma vannā tiek 
panākta ar gaisa sprauslu palīdzību vannas pamatnē. Relaksējošais efekts tiek 
sasniegts ar gaisa kompresora palīdzību, kas ģenerē silto gaisu un palīdz uzturēt 
pastāvīgu ūdens temperatūru masāžas vannā. Siltie gaisa burbulīši uz ādas 
izraisa vieglu, patīkamu kairinājumu, radot reflektoru efektu.

Hidro Air masāžas sistēma:
Masāžas sistēma, kas sevī apvieno ūdens un gaisa sistēmas priekšrocības, un 
nodrošina divkāršu, patīkamu efektu tās lietotājam. Galvenā loma šai masāžas 
sistēmai ir pieskārieni, kas ir pati racionālākā metode cīņā pret stresu un kalpo 
par intensīvās relaksācijas sasniegšanas un garīgās atjaunošanās veidu. 

VURCS...kur kvalitāte un serviss ir mūsu galvenais mērķis!



VURCS Hidromasāžas Sistēma 542 Jets

Tehniskie Parametri: 

Hidromasāžas vannai ir 
neskaitāmi efekti, kas nāk 

par labu ķermenim un 
garam, visvairāk tieši daiļā 

dzimuma pārstāves piesaista 
fakts, ka ar īpašo masāžas 

seansu palīdzību var 
atbrīvoties no tik nevēlamā 

Gabarīta izmēri: jebkurš
Spriegums: 230 V
Patērējamā jauda: 1 HP (0,66 kW) ūdens sūknis
Sistēmas svars: 13 kg (bez vannas)
• Ūdens sūknis
• 4 lielās masāžas sprauslas sānu masāžai
• 5 mini sprauslas muguras/plecu masāžai
• 2 masāžāš sprausles pēdu masāžai
• Gaisa padeves regulators
• Pneimatiskais slēdzis

Garantija: 4 Gadi(sistēmai) un 1 gads hromētām detaļām
• Izgatavošana un piegāde 1-2 dienu laikā 

Gabarīta izmēri: jebkurš
Spriegums: 230 V
Patērējamā jauda: 1 HP (0,66 kW) ūdens sūknis
Sistēmas svars: 13 kg (bez vannas)
• Ūdens sūknis
• 6 lielās masāžas sprauslas sānu masāžai
• 3 mini sprauslas muguras/plecu masāžai
• 2 minisprauslas pēdu masāžai
• Gaisa padeves regulators
• Pneimatiskais slēdzis

Garantija: 4 Gadi(sistēmai) un 1 gads hromētām detaļām
• Izgatavošana un piegāde 1-2 dienu laikā 

Tehniskie Parametri:

VURCS Hidromasāžas Sistēma 362 Jets
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Šī unikālā masāžas vanna tiek 
plaši izmantota kosmetoloģijā - 
celulīta, striju, liekā svara un 
rētaudu ārstēšanā. Veicina 
vielmaiņas procesus, tauku 

dziedzeru darbību, vielmaiņas 
starpproduktu un 

galaproduktu ātrāku 
izvadīšanu,  kā arī uzlabo asins 

un limfas cirkulāciju.

celulīta. 



Tehniskie Parametri: 

Gabarīta izmēri: jebkurš
Spriegums: 230 V
Patērējamā jauda: 1 HP (0,66 kW) ūdens sūknis 
Sistēmas svars: 8 kg (bez vannas)

• Ūdens sūknis
• 6 lielās masāžas sprauslas sānu masāžai
• Gaisa padeves regulators
• Pneimatiskais slēdzis

Garantija: 4 Gadi(sistēmai) un 1 gads hromētām detaļām
• Izgatavošana un piegāde 1-2 dienu laikā 

Gabarīta izmēri: jebkurš
Spriegums: 230 V
Patērējamā jauda: 1 HP (0,66 kW) ūdens sūknis
Sistēmas svars: 13 kg (bez vannas)
• Ūdens sūknis
• 6 lielās masāžas sprauslas sānu masāžai
• 3 mini sprauslas muguras/plecu masāžai
• 2 minisprauslas pēdu masāžai
• Gaisa padeves regulators
• Pneimatiskais slēdzis

Garantija: 4 Gadi(sistēmai) un 1 gads hromētām detaļām
• Izgatavošana un piegāde 1-2 dienu laikā 

Tehniskie Parametri:
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VURCS Hidromasāžas Sistēma 362 Jets

VURCS Hidromasāžas Sistēma  33 Jets

Procedūras laikā cilvēka 
organismā aktivizējas visi 

metaboliskie procesi. Pastiprinās 
limfas cirkulācija, atjaunojas 

optimālais ūdens balanss audos – 
pazūd tūskas. 

 

Hidromasāža – iznīcina vai 
būtiski samazina stresa 

izraisīto ietekmi uz cilvēka 
veselību un pašsajūtu, atbrīvo 

muskuļus no saspringuma, 
uzlabo asinsriti, samazina 

hroniskas sāpes, uzlabo imūno 
sistēmu, uzlabo ādas krāsu un 

struktūru, palīdz atbrīvoties no 
bezmiega.



Tehniskie Parametri: 

Gabarīta izmēri: jebkurš
Spriegums: 230 V
Patērējamā jauda: 1 HP (0,66 kW) ūdens sūknis 
1 gaisa sūknis (SPA 0.80 kW)
Sistēmas svars: 20 kg (bez vannas)

• Ūdens sūknis + Gaisa sūknis
• 4 lielās masāžas sprauslas sānu masāžai
• 5 mini sprauslas muguras/plecu masāžai
• 2 lielās masāžas sprauslas pēdu masāžai
• Gaisa padeves regulators
• 2 pneimatiskie slēdži (Hidro un SPA)
• 12 līdz 18 mini sprauslas SPA airo masāžai
Garantija: 4 Gadi(sistēmai) un 1 gads hromētām detaļām
• Izgatavošana un piegāde 1-2 dienu laikā 

Gabarīta izmēri: jebkurš
Spriegums: 230 V
Patērējamā jauda: 1 HP (0,66 kW) ūdens sūknis 
1 gaisa sūknis (SPA 0.80 kW)
Sistēmas svars: 15 kg (bez vannas)

• Ūdens sūknis + Gaisa sūknis
• 4 lielās masāžas sprauslas sānu masāžai
• 2 lielās masāžas sprauslas muguras masāžai
• Gaisa padeves regulators
• 2 pneimatiskie slēdži (Hidro un SPA)
• 12 līdz 18 mini sprauslas SPA airo masāžai 

Garantija: 4 Gadi(sistēmai) un 1 gads hromētām detaļām
• Izgatavošana un piegāde 1-2 dienu laikā

Tehniskie Parametri:

VURCS Hidromasāžas Sistēma 542 SPA

VURCS Hidromasāžas Sistēma 6 Jets SPA
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Zemūdens strūklu iedarbība 
hidromasāžas laikā lieliski 
attīra ādu, piesātina to ar 
skābekli, izvada toksīnus, 

stimulē un piešķir audiem un 
muskuļiem tonusu, aktivizē 

asinsriti un vielmaiņu, 
paātrina atjaunošanās 

procesus un uzlabo organisma 
vispārējo stāvokli. 

Dotajā modelī ierīkotas 
tonizējošās un stimulējošās 

strūklas un gaisa SPA masāžas 
funkcija. Atbilst augstiem 

fizioterapijas hidromasāžas 
standartiem. Iebūvētais profils 

mugurai un gurniem, 
nodrošina pilnas relaksācijas 

sajūtu.



VURCS Hidromasāžas Sistēma 8 Jets

Tehniskie Parametri: 

Gabarīta izmēri: jebkurš
Spriegums: 230 V
Patērējamā jauda: 1 HP (0,66 kW) ūdens sūknis 
Sistēmas svars: 9 kg (bez vannas)
• Ūdens sūknis
• 8 lielās masāžas sprauslas sānu masāžai
• Gaisa padeves regulators
• Pneimatiskais slēdzis

Garantija: 4 Gadi(sistēmai) un 1 gads hromētām detaļām
• Izgatavošana un piegāde 1-2 dienu laikā 

Gabarīta izmēri: jebkurš
Spriegums: 230 V
Patērējamā jauda: 1 HP (0,66 kW) ūdens sūknis 
Sistēmas svars: 10 kg (bez vannas)
• Ūdens sūknis
• 10 minisprauslas sānu masāžai
• 2 minisprauslas pēdu masāžai
• Gaisa padeves regulators
• Pneimatiskais slēdzis

Garantija: 4 Gadi(sistēmai) un 1 gads hromētām detaļām
• Izgatavošana un piegāde 1-2 dienu laikā 

Tehniskie Parametri:
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VURCS Hidromasāžas Sistēma 12M Jets

Procedūras laikā notiek 
taukaudu sairšanas un 

izvadīšanas process, atveras 
poras, izvadās zemādas 

sārņi. Uzlabojas ādas krāsa 
un tās struktūra. Veicina 

muskuļu relaksāciju, kā arī 
samazina muskuļu 

saspringumu un sāpes. 

Procedūras ūdens masāžu 
vannā atbilst augstiem ūdens 

masāžas fizioterapijas 
standartiem un efektīvi atbrīvo 
no stresa un depresijas, noņem 
spriedzi un nogurumu. Vanna 

var tikt izmantota ar 
saldūdeni, minerālo un jūras 

ūdeni.



VURCS Hidromasāžas Sistēma SPA 12 

Tehniskie Parametri: 

Gabarīta izmēri: jebkurš
Spriegums: 230 V
Patērējamā jauda: 1 HP gaisa sūknis (SPA 0.80kW) 
Sistēmas svars: 7 kg (bez vannas)
• Gaisa sūknis
• 12 līdz 18 mini sprauslas SPA airo masāžai 
• Pneimatiskais slēdzis

Garantija: 4 Gadi(sistēmai) un 1 gads hromētām detaļām
• Izgatavošana un piegāde 1-2 dienu laikā 

Gabarīta izmēri: jebkurš
Spriegums: 230 V
Patērējamā jauda: 1 HP (0,66 kW) ūdens sūknis 
Sistēmas svars: 8 kg (bez vannas)
• Ūdens sūknis
• 4 lielās masāžas sprauslas sānu masāžai
• 2 lielās sprauslas muguras masāžai
• Gaisa padeves regulators
• Pneimatiskais slēdzis

Garantija: 4 Gadi(sistēmai) un 1 gads hromētām detaļām
* Izgatavošana un piegāde 1-2 dienu laikā 

Tehniskie Parametri:

VURCS Hidromasāžas Sistēma 6 Jets
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SPA vanna palīdzēs Jums 
atpūsties, atgūt spēkus un 
veselību. Tagad Jums un 

Jūsu ģimenei katru dienu 
būs iespēja izbaudīt 

patīkamo masāžas iedarbību 
un rūpēties par savu veselību 

neizejot no mājām.

Hidromasāža ir vērsta uz 
spiediena punktiem pedās un 

mugurā, kas var stimulēt 
pozitīvu enerģijas kanālu citās 
ķermeņa daļās. Palīdz stimulēt 
limfātisko sistēmu un labvēlīgi 
ietekmē vielmaiņas un nervu 

sistēmu. 



Mēs paši izgatavojam un ražojam tepat Latvijā 
Mēs nodrošinam sistēmu kvalitāti un ilgmūžību 
Mēs iepazīstināsim Jūs ar mūsu idejām un produktiem 
Mēs piegādāsim tieši to, ko Jūs vēlaties sagaidīt
Mēs būsim gandarīti par paveikto tikai tad, kad Jūs būsiet laimīgi!

Mūsu rekvizīti

SIA VURCS
Reģistrācijas Nr: 40203057358
PVN kods LV 40203057358

Banka: NORDEA BANK AB, SWIFT / BIC: NDEALV2X 
Norēķinu konts: LV15NDEA0000084929699

Darba laiks
no 9:00 līdz 17:00 katru darba dienu no pirmdienas līdz 
piektdienai

Kontakttālrunis: +371 2-2464-032
Mājas lapa: Vurcs.lv, HidroMasazas.lv
Skype: Vurcs911
FaceBook lapa: facebook.com/VURCS/

Elektroniskais pasts: info@vurcs.lv






