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EstEtyka i Ergonomia
Estetyka i ergonomia: Tworząc modele naszych wanien linii Creation, Victory SPA Classic i E-line oferujemy 
kształtne i stylowe, choć nowoczesne projekty. Komfort i elegancja przeplata się w nich z estetyką, a liczne 
przeszklone formy niewątpliwie urzekają z zewnątrz. 

innowacyjna tEchnologia
Jako znawcy technologii hydromasażu idziemy o krok dalej z rozwiązaniami technicznymi. Zaprojektowane 
przez nas zaawansowane masaże z hydroterapią tworzą swoją własną, nową klasę produktów, a wyzwaniem 
jest szukanie na rynku porównywalnych systemów. 

Potrójna tEraPia wEllnEss
Bazując na bogatych programach hydromasażu można dobrać indywidualny masaż, odpowiedni do potrzeb 
użytkownika. Potrójna terapia wellness: Poprawa samopoczucia i zdrowia możliwa jest dzięki sile masażu wodnego 
i powietrznego, terapii kolorami oraz dźwiękiem. Połączenie tych trzech rodzajów znacznie intensyfikuje doznania 
podczas kąpieli, przyczyniając się do podniesienia kondycji zdrowotnej całego naszego organizmu.

ErgonomicznE Poduszki
Priorytetem w fazie projektowania są dla nas estetyka i funkcjonalność. Niemniej jednak ważny element 
stanowi komfort kąpieli i dobre samopoczucie użytkownika. Wyjątkowo wygodne, wyprofilowane poduszki 
łagodzą w czasie kąpieli dyskomfort szyi i kręgosłupa, a elegancki, stylowy projekt jest dodatkowo ozdobą 
łazienki. Jest to połączenie zdrowia i stylu w jednym.

skutEczna tEraPia dla PlEców
Miniaturowe głęboko masujące strumienie, odpowiednio rozmieszczone, koncentruje się na łagodzeniu napięcia w okolicy 
kręgosłupa i w odcinku lędźwiowym pleców. Skuteczna terapia pleców, daje natychmiastowe i długotrwałe efekty.

wygoda dzięki PostęPowi tEchnicznEmu
Rewolucyjnie łatwa instalacja paneli akrylowych, zaprojektowana z myślą o bezproblemowym dostępie. 
By zapewnić nieskazitelny kontur produktu, magnesy trzymające zabudowę wanny rozmieszczono w strategiczny 
sposób. Ledwie zauważalne jest gołym okiem, iż panel tak naprawdę jest osobną częścią.
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EstEtyka i funkcjonalność
Estetyka i funkcjonalność to od zawsze podstawy naszej filozofii i wizji. Od początku, podjęte przez nas 
założenia, opierają się na dostarczaniu wyjątkowej skuteczności hydromasażu oraz jego zdrowotnych 
właściwości. Zarówno przy projektowaniu wanien jak i przy wprowadzaniu gotowych produktów na rynek 
nieustannie koncentrujemy się na tych dwóch wytycznych. Nasze wanny charakteryzują się smukłą 
linią, wygodnymi oparciami z estetycznie zagłębionymi w nich dyszami, nowoczesnymi funkcjonalnymi 
panelami sterującymi oraz innowacyjną technologią hydromasażu. Wszystkie te elementy zapewniają 
pełen komfort kąpieli i wyjątkowy relaks, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści.

Marka Victory Spa oferuje swoim Klientom strumień 
rozwiązań na doświadczanie najgłębszych przyjemności 
w domowej łazience. Podążając w stronę Wellness 
wskazuje kierunek do osiągnięcia doskonałej jedności 
ciała, ducha i umysłu. Unikalne metody produkcji oparte 
na indywidualnej trosce o każdy produkt, owocują 
mnogością nowoczesnych oraz oryginalnych rozwiązań. 
Dzięki nim świątynią relaksu, jaka jest domowa 
łazienka, staje się pożądanym miejscem odpoczynku 
i wytchnienia.

Marka Victory Spa sprawia, że czas na zdrowie staje 
się czasem relaksu, pełnym pozytywnych emocji. 
Wizerunek marki Victory Spa nieodłącznie związany jest 
z filozofia dobrego samopoczucia, Wellness. Koncentrując 
się na skuteczności hydromasażu i możliwości 
wykorzystania produktów Victory Spa w hydroterapii, 
producent stawia sobie za cel propagowanie tej filozofii 
wśród nabywców swoich produktów.
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