
Tipy pro výběr koupacího sudu 

 

Existuje na našem trhu velké množství termálních 
koupacích sudů. Od jednoduchý dřevěných koupacích 
sudů až po luxusní bublinkové lázně s masážnímu 
funkcemi. Proto se i ceny pohybují ve velkém rozpětí 
cca od 50 tis. kč až po 250 tis. kč. Není vždy snadné si 
vybrat, ale existují určité okolnosti, které je třeba 
vzít při výběru v úvahu, aby bylo využití Vaší investice 
do termálního koupacího sudu maximální. 

 

Kolik osob bude koupací sud využívat a jak často?  

 

Základní otázka se týká počtu osob, jež mohou současně sud používat. Ve většině případů, termální 
koupací sud v základní velikosti 150 cm je dostatečně velký pro běžnou rodinu. Sud s externím 
vytápěním komfortně pojme 4 - 6 osob najednou. Větší sud obsahuje i mnohem větší množství vody, 
jeho příprava – vyhřátí, je tedy časově náročnější. Proto je třeba důkladně zvážit jaká je ideální 
velikost koupacího sudu pro Vaše potřeby. Koupě sudu o špatně odhadnuté velikosti může pozdější 
používání prodražit. 
 
Tip 1.  
Jaká je velikost koupacího sudu dle Vašich skutečných potřeb? 
 
1. Zvažte, kolik lidí bude koupací sud používat a jak často. 
2. Běžná rodina nepotřebuje koupací sud větší než je základní velikost sudu pro 4 - 6 osob. 
3. Budete-li termální koupací sud využívat zřídka, tj. maximálně 1-2krát týdně, je pro Vás ekonomicky 
nejvýhodnější spalování dřeva nebo plynové vytápění. 
4. Nikdy nekupujte koupací sud bez garance kvality, riziko vytečení u nekvalitních sudu je velmi 
vysoké! 
5. Zárukou kvality je použití kvalitního materiálu THERMOWOOD 
  
Tip 2.  
Plánujete časté využití termálního koupacího sudu a nechcete mnoho času věnovat vytápění? 
 
1. Pak byste měli zvážit variantu izolovaného koupacího sudu s automatickou filtrací a vytápěním. I 
když je tato varianta cenově dražší, nebudete litovat a při časté horké lázni oceníte pohodlí horké 
koupele, která bude vždy připravená k okamžitému využití. Pro tento účel je speciálně vyvinutá naše 
modelová řada Polar. 
2.  Aby probíhala správná filtrace vody, je třeba použít vhodný filtrační systém. Na trhu se, bohužel, 
vyskytují i zcela nesmyslné systémy. Doporučujeme použít jen námi ověřené filtrační systémy, u 
kterých můžete mít jistotu, že opravdu fungují. 
3. Přestože energie spotřebovaná k udržování tepla a filtraci bývá obvykle nízká, ujistěte se u svého 
prodejce o konkrétní výši. 
4. Nezapomínejte také na záruku od výrobce proti poškození mrazem. Dobře izolovaná vana, by měla 
vydržet nejméně 24 hodin zcela bez poškození mrazem, a to i v případě výpadku proudu. 
  
Tip 3. 
Vytápění dřevem je velmi šetrnou alternativou k životnímu prostředí, ale kouř může "dráždit" 
sousedy. Pokud by to měl být Váš případ, pak Vám doporučujeme plynové nebo elektrické vytápění. 
 

 


