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Terapia prin plutire este un mod unic de relaxare și vindecare ce implică
sesiuni de plutire de 60 – 90 minute în bazine cu săruri de magneziu şi sulf.
Soluția de sulfat de magneziu, cunoscută şi sub numele de sare amară sau
Epsom, la o concentraţie foarte ridicată (500 kg de săruri la 1 tonă de
soluție), este atent controlată și menţinută la temperatura pielii de 35 de
grade pe durata sesiunii de plutire.
Plutirea se face fără cel mai mic efort la suprafața apei de doar 25 cm (nu
trebuie să știi să înoți), fiind susținut în imponderabilitate datorită densității
ridicate. Sesiunile, în mod uzual, se fac individual, bazinul având dimensiuni
apropiate de cele ale unui jacuzzi. Se beneficiază simultan de relaxare
psihică şi fizică, de tratamentul termal, de aportul de magneziu şi sulf, cât
şi de *terapie cu ozon. (* – valabil în toate incintele construite de Aquarmony)

Introducere
în terapia
prin plutire

Terapia prin plutire în săruri Epsom este un concept foarte nou în țara
noastră, primele bazine de plutire fiind deschise la Brașov în anul 2015 de
către Aquarmony. Costul ridicat al bazinelor și sistemelor de filtrare a fost
principalul impediment ce a făcut ca această terapie, în ciuda acțiunii ei
extrem de benefice, să fie greu accesibilă publicului larg. Inovația Aquarmony
constă în dezvoltarea propriilor bazine de plutire, la un cost mult mai
accesibil, dar care oferă în același timp o experiență echivalentă sau chiar
superioară, comparat cu bazinele din import.

Comparativ, bazinele de plutire au un nivel al salinităţii de 1,28kg/l şi sulfat de magneziu la
concentraţie peste 99%.
În cazul bazinelor de plutire, intimitatea şi liniştea esenţiale pentru vindecare vin la pachet
cu o calitate a sărurilor, a purităţii şi igienei apei ce nu se pot regăsi în majoritatea staţiunilor
balneare sau lacurilor saline.

În lacurile saline se poate pluti doar în perioada de vară cu vreme caldă, când temperatura
apei ajunge la o valoare suficient de ridicată. În bazinele de plutire se poate face tratament
în orice timp al anului, temperatura fiind menţinută în mod constant la temperatura ideală
a pielii corpului.
Costul deplasării şi cazării în staţiunile balneare este eliminat având în vedere că bazinele
de plutire se află de obicei în oraşul de rezidenţă, iar la finalul sesiunii clienții revin acasă.
Din acelaşi motiv, terapia poate fi disponibilă imediat, în cazul celor care suferă de o criză
acută ce necesită intervenţie rapidă, evitând astfel utilizarea tratamentului medicamentos
sau injectabil.
De tratamentele balneare și lacurile saline se poate beneficia doar în perioade scurte, de
obicei concedii de 1-2 săptămâni pe an. Terapia în bazinele de plutire poate fi urmată în
mod constant, atât prin sesiuni intensive de 3-5 şedinţe săptămânale, dar şi prin abonamente
de întreţinere cu sesiuni săptămânale sau bilunare.

Avantajele şi totodată diferenţele majore faţă de tratamentele cu ape
termale sau cele în lacuri saline sunt după cum urmează:

Absorbţia de magneziu şi sulf prin porii pielii complet deschişi, la o temperatură ce este în
acelaşi timp confortabilă şi echilibrată, este net superioară faţă de cea oferită de tratamentul
oral cu suplimente alimentare pe bază de magneziu.

Lacurile saline au în compoziţie sarea clasică de bucătărie NaCl cu sodiu și
clor ca principale elemente, în timp ce bazinele de plutire au în compoziţie
sarea amară MgSO4 cu magneziu şi sulf ca principale elemente. Diferenţa
este esenţială.

Densitatea soluţiei de sulfat de magneziu este unică: nu există stațiuni
balneare cu ape bogate în magneziu şi sulf la aceasta concentraţie. Singura

care se apropie de acest nivel este Marea Moartă, cu un nivel al salinităţii de 1,24 kg/l şi
un procent de 50% al clorurii de magneziu.

Simultan cu terapia prin plutire în săruri de magneziu, în toate incintele construite de
Aquarmony, se beneficiază automat de terapie cu ozon, care este introdus în aerul şi apa
bazinului înaintea fiecărei sesiuni de plutire.
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Am început în primăvara lui 2015 proiectarea și construirea primelor incinte de plutire din România, pentru a oferi cât
mai multor oameni şansa de a testa ceea ce înseamnă terapia prin plutire şi beneficiile pe care aceasta le poate
aduce. Am lansat oficial, pe 1 iunie 2015, la Brașov, primul centru de terapie prin plutire (Float Center) din România.
Am lucrat de atunci să deschidem și să ajutam la deschiderea altor saloane de plutire în ţară și peste granițe, iar în
paralel cu acestea, să oferim şi celor doritori şansa de a-şi achiziţiona propriul bazin de plutire pentru uz personal.
Oferim o gamă diversă de incinte de plutire, de la cele mai simple şi avantajoase la cost, până la cele mai avansate,
pentru utilizatori pretențioși sau saloane de plutire de top.
Până în 2015, în România, bazinele de plutire erau ceva aproape inexistent, fiind accesibile doar celor care își permiteau
sa achite costul ridicat al unui bazin de plutire din import sau al unei ședințe de plutire la un Float Center din afara
țării. Am reușit să schimbăm acest lucru, oferind, oricui a dorit, la prețuri mai mult decât promoționale, șansa să
testeze plutirea și beneficiile acesteia. Salonul de la Brașov a făcut, mai ales în primii ani, muncă de pionierat, oferind
inclusiv sesiuni de plutire la jumătate de preț tuturor celor care veneau la plutire pentru prima dată. Am învățat și noi,
echipa Aquarmony, foarte mult, alături de cei care ne-au călcat pragul, despre tot ce înseamnă bazinele de plutire.
Am făcut și lucrăm în continuare să facem cunoscută terapia prin plutire în articole, campanii online, cărți, emisiuni
televizate, participarea la evenimente și mai ales prin viu grai, față în față, la un ceai sau o poveste, cu cei care ne-au
călcat și ne calcă zi de zi pragul. Pentru a reuşi acest lucru, am pornit de la zero. Am conceput, proiectat şi realizat
propriile noastre bazine și incinte de plutire, cu sisteme de filtrare, încălzire, automatizare şi multe altele. Am reușit să
reducem astfel la jumătate sau chiar mai mult costul de achiziţie al unui bazin, comparat cu unul din import, iar asta
s-a tradus într-un cost al unei sesiuni de plutire mult mai avantajos pentru clienții salonului nostru, cât și pentru cei
care achiziționează incintele de plutire de la noi.
Pentru noi, plutirea a început în primul rând ca o pasiune, transformată apoi într-un mod de viață. Ne-au ajutat la
transformare tocmai ele, bazinele de plutire. Iar noi le-am răsplătit de asemenea prin munca depusă zi de zi la
întreținerea și îmbunătățirea lor constantă, pentru a oferi fiecărui nou venit aceeași experiență unică a plutirii. Astfel,
putem să afirmăm liniştiţi că avem niște incinte nu doar mai economice din punct de vedere al costurilor, dar şi superioare
calitativ sau tehnic față de multe alte modele existente. Însă de asta s-au convins deja cei care le-au probat singuri,
împărtașindu-ne cu bucurie experiențele, și îi așteptăm în continuare și pe cei care nu le-au testat încă să o facă cât
mai curând.
Scopul nostru final este să ajutăm cât mai mulţi oameni să înțeleagă ce înseamnă de fapt terapia prin plutire, iar
pentru asta vom face tot ceea ce ne stă în putinţă. Ne dorim ca bazinele și plutirea să fie disponibile, la costuri avantajoase,
tuturor oamenilor din România și nu numai. Oferim pachete de promovare și suport pentru cei care doresc să
beneficieze de toată experiența acumulată de noi până acum. Continuăm cu promoțiile și informarea online și în
persoană. Lucrăm cu ambasadori și colaborăm cu prieteni care ne împărtășesc pasiunea. Vă invităm și pe voi alături,
cunoscători sau începători, simpli clienți sau administratori de saloane, pentru a crește comunitatea celor pasionați
de plutire!
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Aquarmony – despre noi
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Cum funcționează bazinele de plutire
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Cel mai important detaliu, atunci când vine vorba de bazinele de plutire, este sarea de magneziu. Sulfatul de magneziu (MgSO4), numit
comun și sare Epsom, este cel care de fapt face diferenta. În primul rand, nu are nici o legatură cu sarea de bucatarie clasică, adică
clorura de sodiu (NaCl). Astfel costul unei tranșe de săruri de magneziu, adică cele 400-600 kg necesare alimentării unui bazin de plutire,
ajunge undeva între 400 si 800 euro, funcție de calitatea sarurilor și volumul bazinului.
Așadar, dacă la un jacuzzi sau o cadă cu hidromasaj, după terminarea unei băi, scoți pur și simplu dopul de la cadă și golești apa, aici
lucrurile stau un pic diferit. Având in vedere costul sărurilor, devine important ca la un bazin de plutire să reușim reutilizarea acestora la
un număr cât mai mare de sesiuni. Întreținute corect și folosind un sistem de igienizare și filtrare bine proiectat, sărurile pot fi utilizate
pentru sute sau chiar mii de plutiri, respectiv luni sau chiar ani până ce ajung sa fie scoase și reciclate sau înlocuite. Pană atunci, ele se
curăță, se filtrează și se completează la nevoie, pe măsură ce se consumă treptat cu fiecare sesiune de plutire. În acest interval de timp
se pot scoate eventual într-un rezervor temporar, cu o pompa dedicată, pentru reviziile necesare la bazin sau la instalația de filtrare și
igienizare, apoi reintroduse în bazin.
Tot cu sărurile, mai exact cu concentrația extrem de crescută a acestora, vine încă o diferență majoră a bazinelor de plutire față de alte
piscine, jacuzzi sau căzi cu hidromasaj. Pompele și alte echipamente recomandate și utilizate în mod uzual la tratarea și filtrarea apelor
de piscină, pur și simplu nu rezistă la densitatea respectivă. Unele cedează în câteva luni, altele în câteva ore. Iar aici am avut una din
cele mai mari provocări în conceperea sistemului de filtrare la bazinele construite de noi la Aquarmony. Există, bineînțeles, sisteme de
pompare gândite pentru instalațiile chimice, care ajung însă la costuri exorbitante. Iar noi căutăm o formulă de mijloc, economică, dar
fiabilă în același timp, pe care în cele din urmă am gasit-o. După ani de testari, cu costurile aferente, am ajuns la un sistem care să
permită funcționarea în parametri a bazinelor, cu fiabilitatea necesară în centrele de plutire destinate publicului larg, unde orice defecțiune
apărută vine cu costuri suplimentare de timp și bani.
Un alt motiv important pentru care nu orice cadă umplută cu sare devine automat un bazin de plutire este ambientul. Mai exact, cabina
sau incinta în care se află situată cada respectivă și modul în care pereții acesteia se comportă la umiditate și căldură. Iar aici, tot
sărurile au un cuvânt important de spus. Mai exact, faptul că densitatea soluției crește pe măsură ce soluția se răcește. Odată cu
scăderea temperaturii încep să se formeze cristale la suprafața apei sau pe fundul bazinului, dacă sărurile sunt lăsate să se răcească de
la cele 35 de grade necesare plutirii la 23-25 de grade cât are mediul ambient în mod uzual. Iar cristalele, după cum bănuiți, sunt cu atat
mai dăunătoare pompelor și sistemului de filtrare, până la cazul extrem în care pot colmata cu totul țevile și gurile de recirculare. Pe
scurt, este recomandat ca soluția de săruri din bazinul de plutire să fie menținută la temperatura necesară plutirii in mod constant.
Aici apar așadar încă o serie de diferențe constructive, dacă ar fi să comparăm o incintă de plutire cu o saună spre exemplu. Sauna, la fel
ca și un jacuzzi, este în general gândită să funcționeze doar atât timp cât utilizatorul este în interior, iar izolarea la umiditate și temperatură
a pereților este mai puțin relevantă. În cazul unei incinte de plutire însă, pentru menținerea mereu caldă a soluției din bazin, pompa
și sistemul automatizat de filtrare și încălzire pornesc periodic la cateva ore. Iar o izolare termică cât mai bună reduce cu mult costurile
de întreținere ale bazinului. De exemplu, bazinele Aquarmony au costuri de aproximativ în 50 EUR lunar pentru încălzirea constantă a
soluției. Pe lângă aceasta, izolarea fonică joacă și ea un rol important în deprivarea senzorială. Din acest motiv, în pereții incintelor de
plutire construite de noi am ajuns să folosim cel mai bun material la ora actuală în domeniul izolațiilor fonice, mai exact buretele de
înaltă densitate, cunoscut și ca HD Foam.
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Tot în funcție de eficiența termică, bazinele de plutire se împart în două categorii: cele care beneficiază de încălzire constantă, de tipul
celei sub pardoseală și cele care au un încălzitor cuplat la sistemul de pompare, ce funcționează doar în momentul filtrării bazinului.
Avantajul sistemului tip pardoseală este evident: căldura radiază de sub bazin (cu condiția evidentă a unei izolări bune realizată sub
fundul căzii) în mod constant, fără zgomot, astfel că sesiunile de plutire mai lungi de 2 ore se pot realiza fără probleme, se pot face chiar
sesiuni de noapte de 10-12 ore făra să fie necesară pornirea pompei de recirculare și fără ca soluția să se răcească. Am reușit să
reducem costul și complexitatea utilizării acestui tip de încălzitoare prin înglobarea lor în partea inferioară a căzii la momentul fabricării
acesteia. Pe de altă parte, încălzitoarele cuplate la sistemul de recirculare sunt mai ieftine și suportă puteri mai mari utile la încălziri mai
rapide ale soluției la nevoie. Pentru a beneficia de maximă eficiență termică, toate bazinele Aquarmony sunt dotate cu ambele tipuri de
incălzitoare. Tavanul este la rândul său încălzit pentru eliminarea condensului, astfel că incintele Aquarmony sunt printre puținele dotate
cu 3 tipuri de încălzitoare, care funcționează automatizat pentru eficiență și ambianța ideală.

Pe langă componentele de pompare și încălzire, partea cea mai importantă a sistemului de recirculare o reprezintă filtrarea și igienizarea.
În acest caz, sărurile concentrate de magneziu ajung să devină un avantaj, dacă este să comparăm din nou bazinele de plutire cu o
piscină sau jacuzzi clasice. La densitatea respectivă, microorganismelor le este aproape imposibil să supraviețuiască. În bazinele de
plutire, densitatea este mai mare decât cea a sărurilor din Marea Moartă, care nu degeaba se numește astfel: aproape nimic nu
supraviețuiește în ea. Pentru a face lucrurile și mai sigure însă, majoritatea bazinelor de plutire folosesc și alte metode de igienizare:
Filtrarea mecanică a particulelor rămase în apă, ozonul, lămpile UV, aditivarea cu apă oxigenată/clor/brom, sau o combinație între acestea.
În cazul bazinelor de plutire Aquarmony, am optat pentru o combinație de filtre mecanice, cu Ozon și lampă UV. Faptul că unii constructori
de incinte sau proprietari de centre de plutire aleg să folosească aditivi chimici în bazinele de plutire, la fel ca în piscinele publice, nu
face decât să ne întristeze. În primul rând, cantitatea mare de săruri face aproape imposibilă măsurarea concentrației exacte a chimicalelor
folosite. Apoi, acestea sunt nocive pentru piele și respirație chiar și în piscinele publice deschise, dar devin cu atât maidăunătoare
într-o incintă închisă, cum este un bazin de plutire, unde rămân în apă și aer pe toată perioada plutirii. În plus, stocarea și
manipularea acestor substanțe este foarte costisitoare și riscantă. Din aceste motive noi folosim și recomandăm cu încredere ozonul,
un gaz ce se obține ușor din oxigenul aflat în aer și care se dispersează singur în câteva minute de la oprirea generatorului de ozon. Prin
dozarea și aerisirea corectă, acesta igienizează atât apa cât și aerul din incintă, aducând chiar și beneficii pe partea de sănătate. Iar în
combinație cu lămpile UV, procesul de igienizare se face în sistem “advanced oxidation”, ozonul devenind astfel de câteva ori mai
puternic decât clorul în eliminarea bacteriilor ce ar putea rămâne în apa bazinului.
Pe lângă aceste elemente principale, mai avem în vedere și alte aspecte precum materialele de placare, modul în care este gândită
ventilația naturală a bazinelor de plutire sau încălzirea tavanului pentru eliminarea condensului și picurării în timpul sesiunilor de plutire,
construirea unor incinte personalizate funcție de spațiul beneficiarului, control și monitorizare wireless de la distanță a incintelor și
mediului ambiant, plus multe alte detalii care fac diferența. Aquarmony a acumulat în timp această experiență, ajungând să extindă
treptat gama de produse oferite. Avem acum patru modele constructive de incinte, fiecare cu particularitățile ei: modelul Aquarmony
ONE (tip cabină/tanc de plutire), modelul Aquarmony Pyramid (tip cabină piramidala), modelul Aquarmony Premium (tip cameră de
plutire) și modelul Aquarmony Infinity (tip capsulă/pod de plutire).
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Float Tank

Float Cabin

Float Tank / Isolation Tank / Sensory Deprivation Tank – tanc de plutire.
Forma clasică în care au fost consacrate primele bazine de plutire: incinte
metalice dreptunghiulare, din tablă vopsită, cu capace greoaie, construite
simplu, fără lumini sau muzică, fără intrerupatoare, telecomenzi, interfoane
sau alte dotari moderne. Dimensiunile lor aproximative erau de 230 cm
lungime, 110 cm lățime și 110 cm înălțime, adică minimul necesar. În
interiorul incintelor de tablă, plastic sau lemn cu cadru din profile metalice,
era instalată o membrană cauciucată, care se perfora în vederea
montării gurilor de admisie și evacuare necesare sistemului de recirculare.
Acesta consta de multe ori doar într o pompă și un încălzitor, care
funcționau atunci când persoana nu se afla în bazin și se opreau în
timpul plutirii, pentru a beneficia de liniștea și deprivarea senzorială
dorite.
Float Cabin – cabină de plutire. Ca și variante constructive, acestea sunt
de mărimea unei saune de 2-3 persoane, având dimensiuni orientative
ale incintei între 230-260 cm lungime, 120-150 cm lățime, 200-250 cm
înălțime. Deși dimensiunile efective ale căzii de plutire nu sunt cu mult
mai mari față de un Float Pod sau Float Tank, principala diferență
constructivă la variantele Float Cabin este înălțimea acestora. Practic, se
poate intra în picioare în interiorul acestora, tavanul fiind mult mai înalt,
fapt ce reduce mult impactul senzației de spațiu închis, în special în
rândul începătorilor. Incintele de tip cabină de plutire de obicei sunt
construite simplu, în formă dreptunghiulară, fiind modulare și construite
în mod uzual din panouri de material plastic, bond sau compozit, uneori
chiar gresie sau faianță, în spatele cărora se folosesc diferite materiale
izolatoare. Cele mai simple/ieftine sunt izolate cu polistiren, care oferă o
bună izolare termică, dar slabă fonic. Vata bazaltică este varianta de
mijloc ca și raport cost/calitate, în timp ce la bazinele de top se folosesc
diferite spume sau bureti de înaltă densitate pentru maxim de izolare
fonică și termică. Avantaje: dimensiuni mai generoase, izolare bună,
posibilitatea personalizării funcție de spațiu, cost relativ redus. Practic,
cabinele de plutire sunt varianta de mijloc, între capsulele low-cost și
incintele de plutire premium, fiind recomandate atât utilizatorilor casnici,
cât și centrelor de plutire cu un buget mediu.
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Float Pyramid

Float Room

Float Pyramid - incinte piramidale, scoică, sferă sau alte forme
atipice. Acesta este cazul și incintei de plutire Aquarmony Pyramid,
care deși se încadrează conform dimensiunilor în categoria Float
Cabin, se poate numi mai degrabă un Float Pyramid. Cada și
sistemul de filtrare, în cazul incintei Aquarmony Pyramid sunt
aceleași ca și la cabina Aquarmony ONE. Ce diferă este dimensiunea
și forma incintei, mai exact 300 cm lungime, 300 cm lățime și
200 cm înălțime. Forma piramidei, mai exact baza acesteia, este
cea care impune o suprafața necesară dublă pentru instalare, desi
volumul interior este mai redus comparat cu o cabină standard.
Complexitatea construcției este și ea mai ridicată, se respectă
proporțiile marilor piramide din Egipt, pentru obținerea efectului de
piramidă. Din acest motiv, costul cabinelor de plutire personalizate
sau cu forme atipice este ceva mai ridicat decât în cazul cabinelor
de plutire standard, de formă dreptunghiulară.
Float Room - camera de plutire. În cazul acestei categorii există
variațiuni destul de largi, pentru că o cameră poate reprezenta cam
orice incepand de la dimensiunile unei simple băi de apartament
până la cele ale unui Spa dintr-un hotel de lux. Ca și dimensiuni
orientative, se poate numi totuși camera de plutire cam orice
depășește 250 cm lungime, 200 cm lățime si 200 cm înălțime.
Adică genul de incintă în care orice urmă de senzație de claustrofobie
iese din discuție. Sunt în principiu doua tipuri de camere de
plutire: cele în care camera în sine este incinta, fiind de fapt o baie
izolată fonic, termic și contra umidității, în care este amplasată
cada cu săruri. A doua categorie este cea în care incinta se
construiește la randul ei, cu pereți din structură ușoară, în interiorul
unei camere mai mari, pentru o mai buna izolarea termica și la
umezeală, în ciuda dimensiunilor generoase. Căzile de plutire
variază și ele mult în aceasta categorie, de la cele simple de
130-150 cm lățime, la căzi duble de 160-220 cm lățime sau chiar
rotunde de 200-220 cm diametru. Evident, cu cât camera și cada
sunt mai mari, cresc și costurile. tat cele de achiziție, cât și cele de
întreținere, cu încălzirea și consumabilele sau sistemul de
14
recirculare și filtrare.

Float Pod - capsule de plutire. Acestea sunt construite din fibră de sticlă turnată pe matrițe în forme aerodinamice, care seamănă cu un ou
de struț mai mare sau cu o capsulă spațială, de unde și numele. Dimensiunile lor sunt cam la fel cu cele ale tancurilor de plutire clasice,
adica intre 230-250 cm lungime, 110-140 cm latime, 110-130 cm inălțime. Sunt formate din 2 sau 3 piese, partea de jos find cada sau
bazinul propriu-zis, iar partea superioara de obicei are doua elemente: o jumătate de capac fixă și o parte rabatabilă (prin care se face
accesul în bazin). Avantajul lor modular, cât și faptul că sunt turnate din fibră de sticlă ușoară, le face mult mai simplu de instalat sau
relocat comparat cu tank-urile vechi din tablă, motiv pentru care au devenit preferatele utilizatorilor casnici. Aceste elemente sunt în
același timp și dezavatajele lor principale: pentru a scădea greutatea lor, izolarea fonică și termica lasă de multe ori de dorit. Iar faptul că
au dimensiuni reduse le fac deseori incompatibile cu centrele de plutire, unde își fac debutul mulți începători cu reticențe față de spații
inchise sau volume mici de aer. Din motive de cost, sunt însă foarte multe centre de plutire care optează pentru această variantă.
Pe lângă aceste categorii principale, există bineînțeles și alte variante de nișă sau bazine construite artizanal. Sunt mulți pasionați în
domeniu, care au încercat să-și construiască propriile bazine, reușind mai mult sau mai puțin, funcție de priceperea și bugetul fiecăruia.
Sunt de asemenea tot mai mulți constructori, la nivel mondial, care vin cu inovații în mod constant, atât în ce privește partea de dotări
suplimentare, cât și în privința reducerii costului pe cât posibil.

Float Pod

Se spune că, pentru a decide care e cea mai bună alegere pentru tine, în cazul mașinilor, cel mai bun lucru rămâne acela de a face un test
drive: să dai măcar 2-3 ture înainte de a-ți alege mașina preferată. La fel și cu bazinele: ai nevoie de măcar 2-3 sesiuni de plutire în fiecare
bazin ca să începi să observi avantajele și diferențele între ele.
Vă invitam asadar să… plutiți. Cât mai mult. Și cât mai lin. Aquarmony Brașov rămâne deocamdată singurul centru de plutire din
România care deține patru bazine de plutire. Toate diferite. Și, din câte știm, este singurul producator din lume care oferă incinte
piramidale, pe lângă celelalte modele standard.

Model
Denumire
Uz recomandat
Dimensiuni și confort
Senzație spațiu închis
Deprivare senzorială
Izolare fonică și termică
Igienizare și filtrare
Costuri de întreținere
Costuri de achiziție
Raport calitate/preț
Montaj și relocare

Float Tank
Isolation Tank
Colecționari
*
*
****
**
**
***
****
***
**

Float Pod
AQU Infinity
Casnic
***
***
****
***
*****
***
****
*****
*****

Float Cabin
AQU One
Casnic/Public
****
****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
****

Float Pyramid
AQU Pyramid
Casnic/Public
****
****
*****
****
*****
****
****
*****
***

Float Room
AQU Premium
Public
*****
*****
***
****
*****
***
****
*****
**

Notă: Tabelul comparativ este orientativ, estimările fiind făcute având ca reper datele tehnice ale incintelor produse de Aquarmony. Specificațiile și
avantajele/dezavantajele pot varia în funcție de producător, model, materiale utilizate și locația de instalare. Referitor la camera în care va fi instalată
incinta de plutire, recomandăm alegerea unui spațiu ferit de zgomote, în special cele de frecvență joasă. Constanta de temperatură, izolare fonica și
vizuală din camera în care se montează incinta de plutire poate contribui semnificativ la obținerea deprivării senzoriale în interiorul bazinului.
Aceste detalii sunt analizate în discuția preliminară montajului, care la Aquarmony se face personalizat pentru fiecare incintă în parte
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Aquarmony ONE este o cabină de plutire de dimensiune medie, cu un design simplu,
dreptunghiular, asemănător unei cabine duble de duș. Incinta este suficient de spațioasă
pentru ca utilizatorul să poată sta în picioare, cu un volum mare de aer, oferind o
experiență a plutirii confortabilă și fără compromisuri. Deși oferă un volum interior
generos, avantajul acestui tip de incintă este că suprafața necesară instalării este
redusă, asemanatoare cu cea a unui bazin de tip capsulă / pod. Structura este din
perete dublu, placat cu bond, și beneficiază de o foarte bună izolare termică, cu un flux
de aer natural și o bună ventilație pasivă. Datorită volumului generos de aer poate fi
folosit cu succes pentru uz public, chiar și în cazul clienților cu rețineri față de spații
închise.

Aquarmony ONE

Bazinul Aquarmony One beneficiază de automatizarea completă a sistemului de
recirculare și filtrare, cu multiple temporizatoare, termostate și următoarele tehnologii:
- sistem triplu de încălzire (in-line, sub bazin și în tavan)
- pompe cu turație variabilă reglabilă
- sistem triplu de igienizare (ozon, UV și filtre mecanice)
- amplificare ozon de UV in sistem Advanced Oxidation
- sistem dublu de filtre paralele cu cartușe de la 1 până la 50 microni
- ozonare simultană aer și apă, ventilație pasivă și activă
- interfon wireless pentru comunicare cu utilizatorul din bazin
- sistem audio cu stocare USB și player MP3
- lumini subacvatice și bandă LED sau tavan cu stele RGB
- telecomandă pentru utilizator (lumini, ventilator, muzică)
- căzi din fibră de sticlă și gelcoat cu sistem de încălzire integrat în structură
- izolație termică și fonică de top (HD Foam Plus)
- placare cu panouri compozite pentru radiație uniformă a căldurii
- ușa simplă cu panel tip termopan
- sistem dublu de control, prin wifi și cu butoane clasice la panou
- monitorizare și control de la distanță prin aplicație instalată pe telefon
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Avantaje: spațiu redus de instalare la un volum interior generos, izolare foarte bună,
buget redus
Destinație: recomandat pentru saloane publice cu buget redus sau uz casnic
Suprafața recomandată a camerei de amplasare: minim 10mp
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Aquarmony INFINITY este un bazin de plutire tip capsulă / pod cabină de plutire, de dimensiune redusă, cu un
design modern, eliptic, care urmează în mod natural forma corpului uman. Incinta este compusă dintr-un
ansamblu format din cada de plutire și capac superior. Comparativ cu alte modele din comerț, bazinul
Aquarmony Infinity beneficiază de un capac ce se deschide complet, putând fi utilizat la nevoie și cu capacul
deschis. Acest design oferă un acces mai facil și o curățare mai ușoară, o mai buna etanșare și izolare termică a
părții superioare, reducerea curenților de aer și a sursei de condens la îmbinări. Capacul realizat dintr-o singură
piesă permite totodată și instalarea unui încălzitor de tavan, pentru prevenirea condensului și eliminarea picurării
în timpul sesiunilor de plutire. Structura este formată din fibră de sticlă, cu pereți dubli complet închiși, inclusiv în
partea inferioară a bazinului, pentru o mai bună izolare. Pereții dublii ai bazinului formează o singură piesă, atât
la cadă cât și la capac, iar unirea elementului interior de cel exterior se face prin lipire și vopsire, fără garnituri.
Spațiul necesar amplasării este redus, iar instalarea și mutarea incintei la nevoie se poate face foarte ușor.

Aquarmony INFINITY

Bazinul Aquarmony Infinity beneficiază de automatizarea completă a sistemului de recirculare și filtrare, cu
multiple temporizatoare, termostate și următoarele tehnologii:
- sistem triplu de încălzire (in-line, sub bazin și în capac)
- pompe cu turație variabilă reglabilă
- sistem triplu de igienizare (ozon, UV și filtre mecanice)
- amplificare ozon de UV în sistem Advanced Oxidation
- sistem dublu de filtre paralele cu cartușe de la 1 până la 50 microni
- ozonare simultană aer și apă, ventilație pasivă și activă
- interfon wireless pentru comunicare cu utilizatorul din bazin
- sistem audio cu stocare USB și player MP3
- lumini subacvatice în interiorul bazinului
- telecomandă pentru utilizator (lumini, ventilator, muzică)
- căzi din fibră de sticlă și gelcoat cu sistem de încălzire integrat în structură
- capac cu pereți dubli din fibră de sticlă și gelcoat
- sistem dublu de control, prin wifi și cu butoane clasice la panou
- monitorizare și control de la distanță prin aplicație instalată pe telefon
Avantaje: spațiu redus necesar amplasării, portabilitate la nevoie
Destinație: recomandat în principal utilizatorilor casnici
Suprafața recomandată a camerei de amplasare: minim 10mp
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Aquarmony PYRAMID este o cabină de plutire deosebită atât din punct de vedere
constructiv, cât și energetic. Este la ora actuală singurul bazin de tip piramidal oferit în
regim comercial la nivel mondial. Construcția păstrează proporțiile marii piramide din
Egipt, oferind astfel și beneficiile efectului de piramidă. Incinta este compusă dintr-un
ansamblu format din cada de plutire și vârful superior în formă de piramidă amplasat pe
o platformă, deasupra căzii. Structura este cu pereți dubli placați cu bond și beneficiază
de o bună izolare termică, cu un flux de aer natural și o bună ventilație pasivă. Datorită
formei constructive deosebite are nevoie de un spațiu de amplasare mai generos.
Bazinul Aquarmony Pyramid beneficiază de automatizarea completă a sistemului de
recirculare și filtrare, cu multiple temporizatoare, termostate și următoarele tehnologii:
- sistem triplu de încălzire (in-line, sub bazin și în vârful piramidal)
- pompe cu turație variabilă reglabilă
- sistem triplu de igienizare (ozon, UV și filtre mecanice)
- amplificare ozon de UV in sistem Advanced Oxidation
- sistem dublu de filtre paralele cu cartușe de la 1 până la 50 microni
- ozonare simultană aer și apă, ventilație pasivă și activă
- interfon wireless pentru comunicare cu utilizatorul din bazin
- sistem audio cu stocare USB și player MP3
- lumini subacvatice și bandă LED
- telecomandă pentru utilizator (lumini, ventilator, muzică)
- căzi din fibră de sticlă și gelcoat cu sistem de încălzire integrat în structură
- placare cu paneluri compozite pentru radiație uniformă a căldurii
- izolație termică și fonică de top (HD Foam Plus)
- ușa simplă cu panel tip termopan
- sistem dublu de control, prin wifi și cu butoane clasice la panou
- monitorizare și control de la distanță prin aplicație instalată pe telefon

Avantaje: design deosebit și atractiv, efect de piramida
Destinație: recomandat în principal saloanelor de terapie și centrelor de plutire dedicate
Suprafața recomandată a camerei de amplasare: minim 15 mp

Aquarmony PYRAMID
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Aquarmony PREMIUM este o cameră de plutire ce oferă maximul de confort chiar și
celor mai pretențioși utilizatori, atât ca volum interior al incintei, cât și ca ambianță. Dotat
cu un tavan de stele din fibră optică și un perete de sticlă, bazinul premium elimină chiar
și ultimele temeri referitoare la spații închise ale celor care îl testează. Volumul de aer
este aproape dublu comparat cu cel al cabinelor de plutire standard și incomparabil mai
mare față de bazinele tip capsulă/pod. Personalizarea acestuia se poate face cu materiale
premium sau exterior ceramic în continuarea zonei de duș. Structura este cu pereți
dubli placați la interior cu bond / hips și o bună izolare termică, cu un flux de aer natural
și o bună ventilație pasivă. Datorită formei constructive deosebite are nevoie de un spațiu
de amplasare mai generos.
Bazinul Aquarmony Premium beneficiază de automatizarea completă a sistemului de
recirculare și filtrare, cu multiple temporizatoare, termostate și următoarele tehnologii:
- sistem triplu de încălzire (in-line, sub bazin și în tavan)
- pompe cu turație variabilă reglabilă
- sistem triplu de igienizare (ozon, UV și filtre mecanice)
- amplificare ozon de UV în sistem Advanced Oxidation
- sistem dublu de filtre paralele cu cartușe de la 1 până la 50 microni
- ozonare simultană aer și apă, ventilație pasivă și activă
- interfon wireless pentru comunicare cu utilizatorul din bazin
- sistem audio cu stocare USB și player MP3
- lumini subacvatice și tavan cu stele din fibră optică
- telecomandă pentru utilizator (lumini, ventilator, muzică)
- căzi din fibră de sticlă și gelcoat cu sistem de încălzire integrat în structură
- placare cu paneluri compozite pentru radiație uniformă a căldurii
- izolație termică și fonică de top (HD Foam Plus)
- perete frontal și ușă complet din sticlă
- sistem dublu de control, prin wifi și cu butoane clasice la panou
- monitorizare și control de la distanță prin aplicație instalată pe telefon
Avantaje: design premium atractiv, spațios si luminos
Destinație: recomandat în principal saloanelor de terapie și centrelor de plutire premium
Suprafața recomandată a camerei de amplasare: minim 15mp
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Aquarmony PREMIUM
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Tehnologii inovative
Sistem triplu de încălzire
3H (triple heating)
Partea inferioară a bazinului este
multistratificată și conține un incalzitor
tip pardoseală controlat de termostat
care radiază în mod constant căldura.
Tavanul sau capacul bazinului are
integrat un încălzitor care previne
condensul și asigură o ambianță
plăcută în aerul din interiorul incintei.
Un al treilea încălzitor de mare putere
(in-line) poate fi folosit la nevoie
simultan cu recircularea soluției.

Ozonare simultană aer și apă,
ventilație pasivă și activă

Sistem triplu de igienizare
Sistem de igienizare triplu format din
ozon, lampa UV și filtre mecanice. Soluția
de săruri de magneziu este filtrată înainte
și după fiecare sesiune de plutire, dar și la
fiecare pornire automată a sistemului de
recirculare și încălzire. Filtrul mecanic
dublu paralel asigura o filtrare între 1 și 50
de microni, cartușele de filtrare sunt ușor
de înlocuit și oferă o filtrare bună la un
cost redus

Pompe cu turație variabilă

Ozon si UV in sistem
Advanced Oxidation
Ozonul produs de generator este introdus
în bazin și aspirat de către pompa în
sistemul de recirculare unde se amestecă
cu soluția de săruri care trece prin lampa
UV. Radiația UVC amplifică de cateva ori
puterea de oxidare a ozonului, care revine
apoi în bazin și este omogenizat cu restul
soluției din cadă.

Pompele utilizate sunt de înaltă eficiență
și fiabilitate, pentru a oferi recircularea
necesară soluției foarte concentrate de
săruri de magneziu. Pompa cu turație
variabilă are o pornire graduală și poate fi
reglată la puterea dorită pentru a asigura
o filtrare mai rapidă sau o funcționare
mai silențioasă.
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Ozonul este eliberat simultan în soluția de
săruri și în aerul incintei de plutire,
igienizând atât apa cât și atmosfera din
interiorul acesteia. Incintele beneficiază de
ventilație pasivă constantă, iar la nevoie se
poate folosi circulația activă prin pornirea
ventilatorului cu telecomanda incintei.
Ventilația corectă asigură aerisirea
constantă a bazinului și reducerea
condensului la interior.

Izolație termică & fonică de top
Incintele au pereți dubli, placați cu paneluri
compozite pentru radiație uniformă a
căldurii și rezistență la umezeală. Între
pereți este folosit un material izolant de
top numit HD Foam Plus. Acest burete
de înaltă densitate oferă cea mai bună
izolație fonică și termică existentă,
net superioară materialelor clasice de
tip polistiren, spumă sau vată minerală.
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Există un motiv pentru care subliniem acest lucru și continuăm
să îl repetăm tuturor clienților noștri sau posesorilor de saloane
care ajung la noi după ce au avut reacții la substanțele chimice
cu care se tratează apa din diferite bazine. În incintele de plutire
din centrul nostru Aquarmony din Brașov, utilizăm încă de la
început generatoare de ozon și lămpi UV, iar soluția de sare este
limpede și aseptică.

Procesele avansate de oxidare (prescurtare: AOP), într-un sens
larg, sunt un set de proceduri de tratare chimică concepute
pentru a elimina materiile organice (și uneori anorganice) din
apă și ape uzate prin oxidare prin reacții cu radicali hidroxilici
(-OH). În aplicațiile din lumea reală a tratării apelor, acest termen
se referă de obicei mai mult la un subset de astfel de procese
chimice care folosesc ozon (O3) sau peroxid de hidrogen
(H2O2) și lumină UV. Un astfel de tip de proces este denumit
oxidare chimică în situ.

Cu o dozare corectă de ozon / UV, se poate exclude tratarea apei
cu diverse substante chimice, precum H2O2 (peroxid), clor, brom
sau orice altele care dereglează echilibrul chimic al soluției și
anulează multe dintre beneficiile pe care le oferă sărurile de
magneziu (Epsom). Cu ozon / UV puteți, de asemenea, să uitați
de problemele de PH, de șocuri de apă, de săruri de culoare
brună, de arsuri ale pielii, de cumpărare și stocare constantă de
substanțe chimice periculoase, deșeuri toxice și alte „beneficii”
ale peroxidului, clorului, bromului.

Bazinele Aquarmony folosesc combinația de Ozon si UV pentru
igienizarea soluției de săruri și magneziu, simultan cu aerul din
incintă. Spre deosebire de alți producători care continuă să
utilizeze diferite chimicale în apă (clor, brom, apă oxigenată) noi
am optat încă de la început pentru utilizarea ozonului. Motivul
principal este că substanțele chimice utilizate în mod uzual
pentru igienizarea bazinelor sunt foarte dăunătoare sănătății
corpului, în special în spații închise. Nu se poate compara de
exemplu o piscină publică cu un volum imens de apă, amplasată
într-un spațiu deschis, cu un bazin de plutire închis și 500kg
de săruri dizolvate într-un volum mic de apă.
În cazul bazinelor de plutire concentrația chimicalelor este dificil
de masurat si dozat corespunzător, iar echilibrul chimic al apei
are uneori de suferit, motiv pentru care unii producători
recomandă frecvent doze chimice șoc pentru revenirea "în
parametri” a soluției. Clienți în general, iar cei cu pielea sensibilă
în special, au de suferit în urma acestor modalități de tratare a
apei. Spre deosebire de chimicale, ozonul se dispersează în
câteva minute de la oprirea generatorului de ozon și nu rămâne
în incintă sau soluție în timpul sesiunilor de plutire. Apa ozonata
are la rândul ei calități benefice, astfel că simultan cu plutirea și
absorbția de magneziu, apare și beneficiul terapiei cu ozon.

Un sistem inteligent de filtrare face întreținerea bazinelor mult
mai ușoară și clienții mai fericiți. Ajută atât persoana care trebuie
să aibă grijă de bazinele de plutire, cât și clientul final, cel care
plutește în acele incinte. Avem clienți care au plutit în afara
României sau chiar în România, care observă acest aspect: apa
din bazinele noastre nu este la fel de agresivă pentru piele sau
păr ca în cazul celor care folosesc aditivi chimici.

Advanced
Oxidation
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Iar noi, cei din echipa Aquarmony, ne-am făcut un obicei să
plutim în alte centre de plutire din afara Brașovului, de fiecare
dată când avem ocazia. Din experiența acumulată, după sute de
ore de plutire, putem observa imediat diferența de textură a apei,
în compoziție, aciditate sau claritate. Iar dacă veți considera
poate că suntem subiectivi, vă invităm și pe voi la o probă în
centrul nostru de plutire din Brașov înainte de a lua decizia
achiziționării unui bazin de plutire Aquarmony.
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Date Tehnice
Specificații
Dimensiuni cadă interior
(cm)
Dimensiuni cadă exterior
(cm)
Dimensiuni incintă (cm)
Volum util cadă
Săruri necesare
Greutate incintă
Putere necesară uzual
Putere necesară maxim
Lumini principale
Lumini subacvatice
Sistem de sunet

Recirculare aer
Telecomandă client
cu 4 butoane
Interfon Wireless

Aquarmony One
240x130x40
250x140x45

Aqu Infinity
230x130x40
250x150x50

Aqu Pyramid
240x130x40
250x140x45

Specificații
Pompă magnetic drive
silent flow
Sterilizator UV

Aqu Premium
240x130x40

Ozon
Filtru dublu de particule

250x140x45

250x150x110
300x300x205
260x160x205
260x230x205
550 litri
800 litri
800 litri
800 litri
350 kg
500 kg
500 kg
500 kg
200 kg
350 kg
300 kg
400 kg
500 W
500 W
500 W
500 W
3000 W
3000 W
3000 W
3000 W
LED IP68
Banda LED IP68
Banda LED IP68
Stele RGB LED
LED IP68
LED IP68
LED IP68
LED IP68
Bluetooth MP3
Bluetooth MP3
Bluetooth MP3 USB
Bluetooth MP3 USB
USB player
USB player
player
player
Pasivă & Activă
Pasivă & Activă
Pasivă & Activă
Pasivă & Activă
Ventilație aer, Lumini, Ventilație aer, Lumini, Ventilație aer, Lumini, Ventilație aer, Lumini,
Muzică
Muzică
Muzică
Muzică
Digital, dublu-sens
Digital, dublu-sens
Digital, dublu-sens
Digital, dublu-sens
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Încălzitor principal
inclus în cadă
Incălzitor secundar pe
sistemul de recirculare
Incălzitor tavan
anti-condens
Temperatura apă
Izolare incintă
Ușă acces

Aqu Infinity
Aqu Pyramid
Aquarmony One
Aqu Premium
Putere variabilă
Putere variabilă
Putere variabilă
Putere variabilă
116-385W
116-385W
116-385W
116-385W
Tub inox
Tub inox
Tub inox
Tub inox
lampă 55w
lampă 55w
lampă 55w
lampă 55w
Generator 1-3 gr/h
Generator 1-3 gr/h
Generator 1-3 gr/h
Generator 1-3 gr/h
Sistem paralel
Sistem paralel
Sistem paralel
Sistem paralel
cartușe 1-50 microni cartușe 1-50 microni cartușe 1-50 microni cartușe 1-50 microni
Termostat digital
Termostat digital
Termostat digital
Termostat digital
putere 450W
putere 450W
putere 450W
putere 450W
Termostat analogic
Termostat analogic
Termostat analogic
Termostat analogic
putere 1500W
putere 2000W
putere 1500W
putere 2000W
Termostat digital
Termostat digital
Termostat digital
Termostat digital
putere 150W
putere 450W
putere 450W
putere 450W
Controlată automat cu Controlată automat cu Controlată automat cu Controlată automat cu
termostat digital
termostat digital
termostat digital
termostat digital
Placare dublă,
Placare dublă,
Placare dublă, izolare
Placare dublă, izolare
izolare spumă
izolare HD Foam
HD Foam
HD Foam
Capac superior
Panel termopan
Panel termopan
Perete față sticlă
250x150x60cm
70x140cm
70x140cm
220x150cm
Ușă 70x150cm

Dimensiunile incintei pot varia în funcţie de spaţiu şi soluţia constructivă aleasă. Dimensiunile căzilor
sunt conform matrițelor standard, dar la comandă se pot realiza și dimensiuni atipice.
38

Experiența noastră a crescut în mod constant, atât în ce privește realizarea incintelor de plutire cât și cea referitoare la promovarea
sau administrarea saloanelor ce au în dotare astfel de bazine. Punem acum această experiență la dispoziția celor care
achiziționează bazinele Aquarmony. Încă de la început, ne adaptăm la spaţiul colaboratorilor și îi consiliem în privinţa celei mai
bune soluţii constructive, fie că vorbim de o incintă Aquarmony One, Pyramid sau Premium. Executăm apoi construcţia personalizată
a incintelor şi continuăm să asigurăm suport la nevoie, atât pe partea de marketing cât și pe cea tehnică.

Legat de spațiu, vă putem ajuta cu sugestii privind amplasarea incintelor de plutire, avem experiența cu zeci de proiecte de acest
gen și suntem siguri că împreună vom găsi soluția potrivită. Astfel, un prim pas ar fi să ne furnizați o schiță cu locația dorită
pentru amplasare, chiar și una simplă de mană, cu principalele dimensiuni și localizarea ușilor/ferestrelor etc. Până atunci, câteva
recomandări generale în vederea alegerii și amenajării spațiului pentru instalarea incintelor de plutire:
- incintele nu au nevoie de racordare la rețeaua de apă sau canalizare, dar este recomandată amplasarea de dușuri în apropierea
acestora, cu racordurile aferente
- camera destinată incintei de plutire sa fie de minim 10 mp și ideal 15-20mp, iar bazinele standard au 140x250x45cm dimensiune,
rugăm verificați accesul în clădire.
- în camera cu bazine podeaua să fie protejată la umezeală (gresie, parchet PVC, linoleum) preferabil în culori deschise sau cu
nuanțe de alb și suprafață antiderapantă.
La momentul instalării incintei, camera destinată bazinului de plutire trebuie să fie goală, cu gresia sau parchetul PVC montate,
inclusiv o plintă de minim 3 cm pentru a preveni scurgerile accidentale de apă. Se pot trage eventualele racorduri pentru duș în
zona de duș și o alimentare de 3000 W (priză dublă sau cabluri trase) în zona tehnică. Montajul se face la cheie, inclusiv proba cu
apă și instructaj de folosire.
O alta recomandare ar fi ca dușurile să fie amplasate în imediata apropiere a incintei de plutire. Faptul că soluția de săruri este
foarte concentrată înseamnă că se evaporă rapid și se formează cristale de sare la ieșirea din bazin. Este mult mai simplu de
întreținut spațiul prin amplasarea unei platforme de duș direct în fața intrării bazinului. Tot din același motiv recomandăm
alegerea parchetului PVC sau gresiei în culori deschise sau modele cu nuanțe de alb.
Gresia folosită la placarea zonei de duș poate fi utilizată și la placarea peretelui frontal al incintei de plutire. În acest caz, finisajul
exterior al incintei va fi lăsat la nivel de rigips, pentru placarea ulterioară de către proprietar. Acest lucru este în special valabil la
incintele Premium și One, mai puțin la cel Pyramid, și exclus la modelul Infinity. După instalare, beneficiarul termină amenajările
(dușuri, mobilier) și curățenia finală, apoi va face alimentarea cu săruri conform manualului de utilizare.
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Personalizarea
spațiului și incintelor
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Suport tehnic și garanții

Viziunea noastră în momentul proiectării bazinelor a fost aceea de a asigura un maxim de fiabilitate și usurinta in utilizare, cu
un minim de cost de achiziție și întreținere. Am încercat așadar să ne asigurăm că folosim componente ușor de întreținut,
reparat și înlocuit de orice persoană tehnica în domeniu. Piesele de schimb uzuale se pot găsi ușor în magazinele de profil
online sau le puteți achiziționa prin comanda direct de la noi, la fel și consumabilele.
Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienților și pentru o mai bună organizare a activității de service am lansat inclusiv o
pagină dedicată diagnosticarii, reparării și achiziției de piese de schimb pentru incintele de plutire Aquarmony. În funcție de
natura problemei survenite, puteți sa consultați secțiunile aferente, care conțin atât materiale video explicative, cât și instrucțiuni
pentru rezolvarea cât mai rapidă a problemei survenite.
La cerere oferim inclusiv pachete de promovare și suport tehnic care vin cu următoarele beneficii:
- discount la achiziția incintelor de plutire
- consiliere vânzări și strategie de marketing
- promovare pe pagina de contact Aquarmony
(website, mail, telefon, adresă)
- adăugare pe harta cu bazine de plutire Aquarmony
- prezența unui reprezentant Aquarmony la 1 eveniment/an organizat de beneficiar
- reclama pe pagina FB pentru 1 eveniment/an organizat de beneficiar
- drept de utilizare text și imagini de pe paginile web și FB Aquarmony
- suport telefonic 9 – 17 luni-vineri pentru urgențe tehnice
- asistență la golirea și/sau înlocuirea sărurilor pentru reviziile de 6 luni și 1 an
- suport tehnic în maxim 3 zile lucrătoare de la defect (expediere piesă sau montare la client)
Garanţia este de 2 ani pentru incinte şi de 1 an pentru sistemul de filtrare. Garanţia se acordă în condiţiile utilizării incintelor în
regim continuu, conform instrucţiunilor din manualul de utilizare şi exclude daunele produse prin utilizare improprie şi pierderile aferente.
Omologarea bazinelor de plutire a fost făcută în cadrul OICPE București, conform standardelor SR EN
60335-1:2012+AC:2014+A11:2015+A13:2018, 60335-2-60:2004+A1:2005+A2:2009+A11:2010+A12:2010, SR EN
55014-1:2017, SR EN 55014-2:2015, SR EN 61000-3-2:2015, SR EN 61000-3-3:2014
®Aquarmony – Easy Floating este marca inregistrata a SC Aquarmony SRL
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Comunitate
și perspective

Aquarmony este primul și încă singurul producător de bazine de plutire din România. Am făcut pionierat începând cu anul
2015, când am deschis la Brașov primul salon de terapie prin plutire, cu echipamente proprii. De atunci povestea a crescut,
am dezvoltat o linie de 4 modele proprii cu cele mai bune tehnologii, vandute catre clienti din Europa, atat saloane cat si
utilizatori casnici. Tot cu aportul nostru, Romania are in acest moment cele mai multe centre de plutire din Europa centrala și
de est, iar din cele peste 20 de centre existente acum in țară, majoritatea folosesc echipamente, consumabile sau
tehnologii Aquarmony.
Putem afirma despre incintele Aquarmony că folosesc în acest moment printre cele mai bune tehnologii existente pe piață,
iar ca dotări, opționale și posibilități de personalizare suntem mult peste alți producători mai vechi din domeniu. Vă putem
furniza la cerere toate detaliile tehnice şi ofertele de preţuri, cu informații legate de alegerea și amenajarea unui spaţiu ideal
pentru acest tip de activitate. Celor care doresc să colaboreze cu noi în vederea dotării salonului propriu cu bazine de plutire,
le punem la dispoziție atât produsele şi cunoştinţele necesare, cu service şi revizii periodice incluse, cât şi asigurarea
consumabilelor sau materialelor utile.
Din activitatea noastră şi a colaboratorilor de până acum, am constatat că lipsa experienţei întreţinerii incintelor de plutire şi
a procedurilor de lucru cu clienţii cauzează cele mai frecvente probleme, în special pentru antreprenorii aflați la început de
carieră. Dorim să ajutăm la simplificarea lucrurilor şi evitarea neplăcerilor, atât pentru administratorii de bazine, dar mai ales
pentru clienţii serviciilor de plutire. Avem în vedere faptul că domeniul terapiei prin plutire este un concept relativ nou în țara
noastră, iar prima impresie poate conta foarte mult la modul în care oamenii percep experienţa plutirii. Noi ne dorim să
oferim fiecărui începător o primă experiență unică atunci când vine vorba de plutirea în bazinele Aquarmony.
Avantajul colaborării cu Aquarmony, pe lângă partea de marketing şi suportul tehnic în sine, este dat în primul rând de
cunoştinţele şi experienţa noastră în domeniu, oferite împreună cu bazinul achiziţionat. Oferim consultanță în amenajarea
spaţiului, organizarea activităţii şi fluxului de clienţi, gestionarea consumabilelor şi a altor accesorii, efectuarea reviziilor
periodice sau întreţinerii, și multe altele. Scădem astfel foarte mult riscurile şi timpul de învăţare, crescând totodată şansele
de reuşită a afacerii clienților noștri. Dorim să oferim antreprenorilor pasionaţi de floating o afacere la cheie şi nu un simplu
produs. Iar acest fapt vine atât în sprijinul celor care deschid un centru dedicat incintelor şi bazinelor de plutire, cât şi celor
care le adaugă ca un pachet suplimentar pentru un SPA, hotel, pensiune sau centru de tratament deja existent sau în proiect.
Aşa cum repetăm deseori, pentru noi bazinele de plutire au fost în primul rând o pasiune şi o dorinţă de a ajuta pe cât mai
mulţi oameni să beneficieze de efectele aproape miraculoase ale acestui gen de terapie. Cu multă muncă şi implicare, am
ajuns să transpunem acest proiect în realitate, iar acum ne dorim să susținem şi pe alţii care vor să pornească alături de noi
pe acelaşi drum. Pentru mai multe detalii vă aşteptăm cu întrebări pe email sau telefonic, dar şi în cadrul salonului nostru de
la Braşov. Încurajăm aceste vizite pentru a ne cunoaşte, în vederea unei posibile colaborări, şi pentru a experimenta personal
plutirea în unul dintre bazinele construite de către echipa Aquarmony.
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Pentru utilizatorii privați am dezvoltat în
primul rând modelul Aquarmony Infinity, dar
am instalat de asemenea și incintele
Aquarmony One sau Premium. Vă puteți
bucura astfel în confortul de acasă de toate
beneficiile unui bazin de plutire, având incinta
La dispoziție la orice ora din zi sau din noapte.
Am lucrat cu unii dintre beneficiarii noștri
încă din faza de proiect a locației, oferind
consultanță și idei de amenajare.
Principalii noștri clienți rămân însă cei care
doresc sa transforme aceasta pasiune și
într-un proiect de business. Uneori sunt
aceeași care au achiziționat întâi un bazin
propriu, iar apoi au înțeles că beneficiile
acestora ar putea ajuta și pe mulți alții.
Pentru deschiderea unui centru de plutire
recomandăm de obicei demararea proiectului
cu minim două sau trei incinte de dimensiuni
mai generoase (float cabin sau float room).

Consultanță
în implementare

Recomandăm în general proiectele demarate
din investiții proprii sau împrumuturi bancare,
dar avem experiența și cu proiectele pe
fonduri. Pentru deschiderea unui salon se
poate alege oricare variantă, atât cea
terapeutică pe codul CAEN 8690 (activități
hidroterapie), cât și varianta SPA pe cod
CAEN 9604 (activități de întreținere corporală).
Am avut în ultimii ani instalări de echipamente
pe proiecte de fonduri implementate cu succes
în ambele variante.
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Servicii de instalare: Prețurile din ofertele noastre includ instalarea incintelor și punerea
în funcţiune a echipamentelor la beneficiar, dar nu includ transportul sau eventuale
extensii necesare la rețeaua electrică. Menționăm că incintele nu au nevoie de
racordări la rețeaua de apă sau canalizare.
Termene de livrare: Termenul uzual de livrare este de 1 lună de la achitarea avansului,
iar durata de instalare este de 5 zile de la punerea la dispoziție a spațiului de către
beneficiar. Costul transportului nu este inclus, acesta se aplica la km în funcție de
distanță.
Modalitate de plată: Pentru incintele de plutire se achita avans de 50% la data semnării
contractului, iar restul de 50% la data recepției finale a incintei. Serviciile de promovare
și suport se achită lunar, în avans pentru luna în curs.
Consumabile și accesorii: Sărurile achiziţionate împreună cu o incintă nouă se livrează
la momentul instalării. Necesarul recomandat este de 500 kg (20 saci) săruri pentru o
primă alimentare. Dacă sărurile sunt întreținute corect (filtre și revizii la timp, densitate
și înălțime corecte) acestea necesită înlocuire completă după aproximativ 1000 de
sesiuni de plutire sau 1-2 ani de utilizare, iar până atunci se fac doar completări,
aproximativ 1 sac la 2-3 luni.
Costuri de întreținere: între 50 si 100 EUR per bazin, funcție de sezon și fluxul de
utilizatori. Acest cost include consumabilele (sare, filtre etc.) și încălzirea constantă a
soluției de săruri. Camera în care va fi amplasată incinta de plutire necesită o temperatură
între 23°C - 28°C și umiditate sub 60%. În acest sens recomandăm instalarea unui
dezumidificator și/sau aparat de aer condiționat. După semnarea unui contract de
achiziție pentru o incintă Aquarmony veți primi documentația specifică pentru punere
în funcțiune și utilizare în condiții optime.
Pentru alte detalii suplimentare, cereri de ofertă sau programări la salon vă rugăm să
ne contactați pe email sau telefon. Vă invităm pe pagina noastră www.aquarmony.ro
unde găsiți datele noastre de contact, mai multe informatii despre terapia prin plutire,
blogul Aquarmony, galeria de imagini si un tur virtual al salonului nostru.
Vă recomandăm totodată să experimentați personal experiența inedită a plutirii în
aceste bazine și vă invităm la sediul nostru din Brașov. Aici veți avea ocazia sa testați
toate variantele constructive ale incintelor de plutire Aquarmony.
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