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Jedyne na świecie baseny z przeciwprądem wody z systemem Self-Cleaning 



Wspaniały wypoczynek 
dla Twojej rodziny 
przez cały rok

Idealny basen
Swim SPA marki Hydropool 
to doskonały sposób na codzienne
pływanie. Wyobraź sobie, że nie
musisz już zawracać, dotykać lub
odpychać się od ścian basenu.
Nasza przeciwfala umożliwi
Ci skoncentrowanie się jedynie
na technice pływania oraz cieszeniu
się płynnością fali, która jest
dopasowana do Twojego
poziomu zaawansowania.

Nasze modele dysz zapewniają 
szerszą, głębszą i łagodniejszą 
przeciwfalę, a w zaprojektowanej 
przez nas niecce basenu nie 
znajdują się żadne ukryte 
przeszkody, takie jak stopnie 
lub siedziska, o które mógłbyś 
uderzać stopami w trakcie 
pływania w granicach toru.
Dzięki temu Swim SPA jest o wiele 
doskonalsze, niż jakiekolwiek inne
Swim SPA dostępne na rynku.

„Swim SPA firmy Hydropool
świetnie pasuje do naszego
małego ogrodu i daje mojej
rodzinie o wiele wiecej frajdy,
niż posiadanie tradycyjnego

basenu.”

Michał Z,
Warszawa
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Gwarancja Lidera Branży
Hydropool udziela swoim klientom:  
- 10 lat gwarancji na konstrukcję,
- 5 lat na powierzchnię akrylową, 
- 3 lata na podzespoły.

Łatwość utrzymania
Funkcja oczyszczania Self-Cleaning minimalizuje 
potrzebę konserwacji, a dzięki temu zyskujesz cenny 
czas na korzystanie ze swojego basenu. 

Energooszczędność
Technologia HydroWise Thermal Shield z wysoce
energooszczędnymi komponentami i grubą powłoką
sprawia, że koszty utrzymania basenu w skali roku
są minimalne. Ze względu na to, iż nasze baseny
są mniejsze niż baseny konwencjonalne, Swim SPA zużywa
mniej środków uzdatniających wodę, mniej energii do ogrzania
wody i działania oraz nie potrzebuje częstej konserwacji.

Elastyczność i praktyczność
Zarówno model Aquasport, jak i Aquatrainer, pozwolą
Ci na wspaniałą zabawę oraz doskonały trening.
Nasze produkty przewyższą Twoje oczekiwania
i zapewnią rozwiązania dopasowane do Twoich 
indywidualnych potrzeb. 

Energooszczędny,
wielofunkcyjny basen

z przeciwprądem w Twoim
ogrodzie lub domu
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Wyjątkowa technologia oczyszczania wody Self-Cleaning
 
Najłatwiejsze w utrzymaniu Swim SPA na świecie. 
System oczyszczania Self-Clean filtruje 100% wody 
co 40 minut, czyli 3 razy w ciągu 2 godzin. 
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ZOPTYMALIZOWANA
POWIERZCHNIA FILTRACJI
• Projekt naszego siedziska i strategicznie
   umiejscowione dysze zapewniają stały
   przepły wody, wypychając osady 
   i zanieczyszczenia do 
   szerokoprzepływowego skimmera 
   (oczyszczacza powierzchniowego).
• Podnosi wydajność systemu oczyszczania
   Self-Cleaning.

Dysze filtrujące HydroClean

CZYSZCZENIE CAŁEJ PRZESTRZENI:
• Usuwa unoszące się w wodzie 
   zanieczyszenia, tłuszcze i zapobiega
   zatykaniu pompy i urządzeń grzewczych 
   przez większe osady.
• Zwiększa filtrację.
• Przenosi zanieczyszczenia do wstępnej 
   filtracji i przedłuża cykl czyszczących
   mikro-filtrów.

Szerokoprzepływowy Skimmer 
i filtrowanie wstępne

CZYSZCZENIE CAŁEGO DNA:
• Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowego
   urządzenia do odkurzania.
• Produkty uzdatniające wodę są 
   rozprowadzane efektywniej.
• Usuwa najcięższe zanieczyszczenia
   (takie jak piasek).
• Dysze filtracyjne wypychają osad 
   do odkurzacza HydroClean.

Podciśnieniowy odkurzacz
basenowy Hydroclean

4 OCZYSZCZA 100% WODY W 40 MINUT:
• Nowy dwurdzeniowy filtr z Microban 
   i rdzeniem wewnetrznym zapewnia bardziej
   efektywna filtracje.
• Przedłużone cykle czyszczenia.
• Łatwy dostep bez potrzeby kontaktu osób
   korzystajacych z basenu.
• W czasie korzystania ze Swim SPA 
   nie unosi się nieprzyjemny zapach.

Mikro-filtracja podciśnieniowa

5 ZAWSZE GOTOWY:
• Wskaźnik Worry-Free.
• Wskaźnik pokazujący działanie systemów
   Self-Cleaning i Eco Heat Exchange.
• Zapewnia bezpieczeństwo i ochronę
   dla Twojej rodziny.

Wskaźnik trybu oczyszczania
Self-Cleaning

6 WYGODNY I ŁATWY W OBSŁUDZE:
• System oczyszczania wody HydroClear 
   PureWater.
• Dozownik środków chemicznych. 

Dostosuj system dbania
o wodę do swoich potrzeb

Czy wiedziałeś, że…
Przy wykorzystaniu systemu wypompowywania 
wody Quick Drain:
• Nie ma potrzeby używania pompy pionowej 
   do odprowadzania wody.
• Woda ze Swim SPA jest wypompowywana z każdej
   odległości i pod każdym kątem.
• Oszczędzasz czas na konserwacje Swim SPA.

Dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć czas na to co ważne dla Ciebie.
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Wyjątkowa Technologia powłoki 
termoizolacyjnej HydroWise

Swim SPA marki Hydropool to najbardziej energooszczędne baseny z przeciwprądem 
wody na świecie, które zapewniają odpowiednią temperaturę przy minimalnym koszcie 
dziennego użytkowania.

N.A.S.A. wykorzystuje tą samą technologię do ochrony swoich astronautów, 
przed temperaturą -273 stopni w przestrzeni kosmicznej, jaką my 
wykorzystujemy w powłokach termicznych.
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1 ENERGOOSZCZEDNA FILTRACJA:
• Twoje Swim SPA Hydropool filtruje 100% wody co 40 minut. 
   To oznacza, że filtracja przebiega znacznie szybciej i sprawniej 
   niż w innych tego typu basenach.
• Najbardziej energooszczedny system filtracji na świecie.

Technologia oczyszczania 
Self-Cleaning

2 ZAPROJEKTOWANA, ABY WYTRZYMAĆ
KANADYSJKIE ZIMY:
• Niezwykle wytrzymała powłoka ochronna.
• Izolowana przegroda w czesci składanej.
• Utrzymuje ciepło wewnatrz.

3 TECHNOLOGIA ZAINSPIROWANA
OSIĄGNIĘCIAMI NASA:
• Technologia podwójnej powłoki termicznej (pokrywa i obudowa).
• Strona powłoki termicznej pokryta folia lustrzana odbija ciepło
   i kieruje je ponownie do Swim SPA.

4 DUŻY PRZEPŁYW – MAŁE ZUŻYCIE ENERGII:
• Zużywa 30% mniej energii niż zwykła pompa.

5 W PEŁNI REGULOWANE ODPOWIETRZNIKI:
• Kazda pompa generuje 1.5 kW ciepła odpadowego, a nasza
   powłoka Double Thermal Sheld odbija to ciepło i przenosi je 
   z powrotem do Swim SPA.
• Odpowietrzniki typu HydroWide Thermal maksymalizują
   energowydajność podczas kazdej pory roku i w każdym klimacie.
• Regulowane otwory wentylacyjne pozwalają na wypuszczenie 
   gorącego powietrza latem i zatrzymanie go wewnątrz zimą.

Pokrywa termoochronna
Hydrowise Heat Shield

Izolowana powłoka termiczna

Pompa filtracyjna HydroClean

Technologia wymiany ciepła
Eco Heat Exchange

6 TWORZYMY STANDARDY:
• 3. miejsce na świecie w zakresie mocy i energowydajności.
• Jako jedna z pierwszych firm, która otrzymała niezbędne zgody
   surowej Komisji Energetycznej St. Kalifornia (CEC).

Zaprojektowane, aby
przewyższyc wymagania CEC
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Jedyne na świecie 
samooczyszczające 
baseny Swim SPA

HydroClear PureWater System  
to wyjątkowe połączenie technologii 
ozonu (O3) i UV-C, które jest obecnie 
jednym z najskuteczniejszych
rozwiązań w pielęgnacji wody 
w urządzeniach typu baseny 
czy jacuzzi.

     Większa efektywność odkażania
     i eliminowania bakterii (eliminacja 
     99% wszystkich zanieczyszczeń). 
     Mniejsze zużycie chloru /innych środków
     dezynfekcyjnych. 
     Połączenie UV-C i Ozonu.

Jak to działa?
Po naświetleniu wody promieniowaniem 
ultrafioletowym (UV-C) dochodzi do inaktywacji 
szkodliwych mikroorganizmów. Oznacza 
to, że wysokoenergetyczne promieniowanie 
światła UV, o określonej długości fali, wywołuje 
w komórkach bakterii, wirusów, grzybów i innych 
mikroorganizmów, reakcję, która uniemożliwia 
przeprowadzanie procesów życiowych. 
Promieniowanie UV i Ozon jest absolutnie 
neutralne, nie zostawia pozostałości w wodzie 
i jest przyjazne dla środowiska.
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Najnowsza technologia
Swim Spa Executive 
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EWOLUCJA IDEALNEGO PŁYWANIA W BASENIE 

Executive Trainer Swim SPA to innowacyjny basen do pływania

POMPY WYTWARZAJĄCE 
SILNY PRZECIWPRĄD
Dwie pompy AquaBoost 
o mocy 5 KM oraz jedna 
pompa o mocy 3 KM
Swim Jets. 

OPATENTOWANE DYSZE
Opatentowane dysze V-twin 
są unikalnym rozwiązaniem 
na rynku, zapewniającym 
najbardziej efektywny strumień 
pływacki. Każda z dysz 
V-Twin wytwarza przeciwfalę 
o przepływie ponad 2400 
litrów wody na minutę.

W PEŁNI 
PROGRAMOWALNY PANEL 
Możliwość dostosowania 
prędkości od 0 do 10 km/h. 
Możliwość dostosowania 
poziomów - 
od początkującego 
do poziomu triathlonisty.
Śledź swoją prędkość, 
dystans, czas, trening 
oraz spalone kalorie.

UNIKATOWY DESIGN 
Idealnie wyprofilowana 

niecka i komfortowa przestrzeń 
do pływania oraz ćwiczeń całego 

ciała. Cała woda wytwarzana 
z dysz AccuFlo i środkowej dyszy 

kierunkowej jest kierowana 
w kierunku opatentowanego 

kolektora, co eliminuje 
powstawanie turbulencji i fal.

OPATENTOWANA 
TECHNOLOGIA KOLEKTORA 

Woda z pomp umiejscowionych 
bezpośrednio przy dyszach, 

połączonych 2,5 calowymi 
rurami, trafia poprzez specjalne 
zaokrąglone kolanko Swip 90°

bezpośrednio do kolektora, 
aby przepływ wody był jak 

najefektywniejszy i aby pomóc 
wyeliminować wir wodny 

wytworzony przez pompę.

ZEGAREK WATER WATCH 
Załóż zegarek na swój 

nadgarstek, zacznij trenować, 
przeanalizuj swoje wyniki, 

śledź swój dystans 
oraz rywalizuj z innymi.
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* Koszt zużycia energii elektrycznej zależy od stawek dostawców oraz częstotliwości korzystania z urządzenia.* Koszt zużycia energii elektrycznej zależy od stawek dostawców oraz częstotliwości korzystania z urządzenia.

 Hydropool Self-Cleaning

19EX Executive  
Ciesz się rewelacyjnym treningiem i świetną zabawą.
Model 19EX Executive został wyposażony w siedziska
do hydromasażu, które zapewniają relaks po ciężkim 
treningu oraz dysze wodne, które znakomicie 
sprawdzą się podczas porannego treningu. 
Ten model wniesie zarówno piękny design, 
jak i funkcjonalność do Twojego domu czy ogrodu. 

SPECYFIKACJA: Trainer Sport

Elektroniczny system regulacji przeciwprądu wody 
"AquaPro3 Control"

Tak Nie

Filtracja ciśnieniowa Tak Tak

System automatycznego oczyszczania dna „Self 
Clean Plus”

Tak Tak

System ozonowania + promieniowania UV-C 
„HydroClear PureWater System”

Tak Tak

Dozownik uzdatniaczy wody Tak Tak

Skimmer Tak Tak

Panel sterowania z programowalnymi cyklami 
filtracji

Tak Tak

Dysza do przeciwprądu V-Twin Swim Jets 2 Nie

Dysza do przeciwprądu “AccuFlo Swim Jets” 2 Nie 2

Dysza do przeciwprądu SlipStream Buoyancy 
Swim Jet

1 1

Wodno-powietrzne dysze do hydromasażu ze stali 
nierdzewnej

24 24

Podwodne oświetlenie LED Tak Tak

1-biegowa o mocy 3KM - hydromasaż i dysza 
„Buoyancy”

1 1

1-biegowa o mocy 5KM - przeciwprąd wody 2 1

Pompa filtracyjna „HydroClean” 1 1

Grzałka ze stali nierdzewnej o mocy 3kW 2 1

Mata do ćwiczeń SoftStride Tak Tak

Zegarek pływacki WaterWatch Tak Tak

Linka elastyczna Aquacord Swim Tak Tak

Uchwyt do ćwiczeń o dł. 61cm Tak Tak

Pojemnik na lód i szampana Tak Tak

Wymiary niecki
558,80 cm x 236,22 cm

Wysokość:
133,99 cm

Pojemność:
9038 L

Waga całkowita:
10412 kg

Waga bez wody:
1274 kg

Wymiar przestrzeni 
do pływania:
335,28 cm 

Miejsca 
z hydromasażem:
2

Wymiary niecki
473 cm x 236,2 cm

Wysokość:
123,83 cm

Pojemność:
7358 L

Waga całkowita:
8474 kg

Waga bez wody:
1116 kg

Wymiar przestrzeni 
do pływania:
248 cm 

Miejsca 
z hydromasażem:
2

Model wyposażony jest w siedziska do hydromasażu, 
zapewniające relaks po ciężkim dniu oraz dysze wodne, 
które znakomicie sprawdzą się podczas Twojego 
porannego treningu. Siedziska zostały wyposażone 
w ergonomicznie zaprojektowaną konfiguracje dysz. 
Ten model to całoroczny, wielofunkcyjny basen 
z przeciwprądem wody, idealny dla całej rodziny.  

 Hydropool Self-Cleaning

16EX Executive   

SPECYFIKACJA: Trainer Sport

Elektroniczny system regulacji przeciwprądu 
wody "AquaPro3 Control"

Tak Nie

Filtracja ciśnieniowa Tak Tak

System automatycznego oczyszczania dna „Self 
Clean Plus”

Tak Tak

System ozonowania + promieniowania UV-C 
„HydroClear PureWater System”

Tak Tak

Dozownik uzdatniaczy wody Tak Tak

Skimmer Tak Tak

Panel sterowania z programowalnymi cyklami 
filtracji 

Tak Tak

Dysza do przeciwprądu V-Twin Jets 2 Nie

Dysza do przeciwprądu “AccuFlo Swim Jets” 2 Nie 2

Dysza do przeciwprądu SlipStream Buoyancy 
Swim Jet

1 1

Wodno-powietrzne dysze do hydromasażu ze 
stali nierdzewnej

24 24

Podwodne oświetlenie LED Tak Tak

1-biegowa o mocy 3KM - hydromasaż i dysza 
„Buoyancy”

1 1

1-biegowa o mocy 5KM - przeciwprąd wody 2 1

Pompa filtracyjna „HydroClean” 1 1

Grzałka ze stali nierdzewnej o mocy 3kW 2 1

Mata do ćwiczeń SoftStride Tak Tak

Zegarek pływacki WaterWatch Tak Tak

Linka elastyczna Aquacord Swim Tak Tak

Uchwyt do ćwiczeń o dł. 61cm Tak Tak

Pojemnik na lód i szampana Tak Tak
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WATER WATCH

ZEGAREK, KTÓRY CIĘ 
OBSERWUJE
• Noś swojego trenera na nadgarstku.

• Analizuj swoje osiągnięcia.

• Śledź swój dystans.

• Konkuruj z innymi.

• Analizuj  tętna serca.

REGULOWANY 
PRĄD WODNY

www.hydropoolhottubs.com (19

Aquatrainer Swim Spa
innowacyjny basen do pływania

Domowa bieżnia pływacka  
Stwórz już teraz swoją własną, wymarzoną 
całoroczną strefę SPA w domu lub 
w ogrodzie. Dzięki opcji AquaPro, którą 
posiada basen Aquatrainer Swim SPA 
w basenie można prowadzić intensywne 
treningi pływackie dostosowane 
do indywidualnych potrzeb zgodnie 
z zaprogramowanym planem, można 
regulować siłę przeciwprądu wody 
oraz ustawiać interwały dla danego 
treningu. Można również liczyć spalone 
kalorie, jak i przebyty dystans. 

POMPA FILTRACYJNA 
HYDROCLEAN,
POMPA EVERGREEN (1-3 KM),
POMPA AQUABOOST (1-5 KM)
• Pompa AquaBoost z wydajnością
   do 1260l/min.

• Dwu i pół calowy wlot i wylot
   (6.35 cm).

• Wszystkie pompy charakteryzują
   się wydajnością Evergreen
   (30% mniej poboru prądu
   niż tradycyjne pompy).

  *Zródło: przewodnik HydroGuide

POMPA AQUABOOST

2 WYJATKOWE DYSZE
SZEROKOSTRUMIENIOWE 
AQUAFLOW I 1 WYSOKOPRZE-
PŁYWOWA DYSZA BUOANCY
• Szerszy, głębszy i bardziej 
   zrównoważony prąd wodny niż inne
   systemy na rynku.

• Brak turbulencji.

• Wysoce wydajna technologia
   regulowanego przepływu.

• Podświetlenie przeciwfali.

• Zrównoważona prędkośc przepływu
   oraz dwu i pół calowy wlot zapewnia 
   efektywny strumień fali wodnej.

TECHNOLOGIA SWIMJET

SYSTEM AQUAFLEX CURRENT 
CONTROL
• Pozwala pływającemu na różnico-
   wanie przepływu wody i regulowanie
   intensywności pracy dysz za 
   pomocą jednego przycisku.

• Pozwala na szybką regulacje
   poziomu zaawansowania,
   do którego przyzwyczajony jest
   pływajacy (od Poczatkujacego do
   Triathlonisty).

• Regulowana prędkość.

• Prędkość przepływu do 10 km/h.

• Trening interwałowy.

REGULOWANY 
PRĄD WODNY

NIECKA AQUACHANNEL
• Brak wystających stopni lub siedzisk
   w obszarze pływania.

• System eliminujący efekt
  “powrotnej fali”.

• Dysze stabilizujace.

• Brak rozbryzgu wody.

• Linie torów na dnie.

• Wzmocnione boki niecki.

• Doskonały do rehabilitacji.

NIECKA AQUACHANNEL

REWOLUCYJNY SYSTEM
OSOBISTEJ KONTROLI 
PŁYWANIA I TRENINGÓW 
AQUAPRO3 HYDROPOOL 
PERSONAL SWIM & TRAINING 
CONTROL
Najnowsza generacja kontrolerów
pływania w Swim SPA typu
AquaTrainer Hydropool. Kontrola
AquaPro pozwala na dostosowanie
predkosci na 10 róznych poziomach.
Panel kontrolera znajduje sie 
w obszarze niecki na poziomie
oczu i w zasiegu reki, aby zapewnic
łatwy dostep i sprawne monitorowanie
wyników.

AQUAPRO3
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NIECKA AQUACHANNEL

SZEROKOŚĆ, GŁĘBOKOŚĆ
I PŁYNNOŚĆ
• Brak wystajĄcych stopni lub siedzisk
   w obszarze pływania.

• ZrównowaŻony przepływ wody.

• Brak rozbryzgu wody.

• Linie torów na dnie.

• Wzmocnione boki niecki.

WATER WATCH

ZEGAREK, KTÓRY CIĘ 
OBSERWUJE
• Noś swojego trenera na nadgarstku.

• Analizuj swoje osiągnięcia.

• Śledź swój dystans.

• Konkuruj z innymi.

• Analiza tętna serca.

Doskonały Aquafitness
Ten model posiada bogato wyposażoną nowoczesną nieckę oraz płaskie
i antypoślizgowe dno, które pozwala bezpiecznie wykonywać różnorodne ćwiczenia.
Dodatkowo możesz stworzyć idealne środowisko do treningu ustawiając dowolną 
temperaturę wody. Intensywność treningu jest kontrolowana przez szybkość
Twoich ruchów i regulację nurtu. Swim SPA to bezpieczne i przyjemne otoczenie, 
w którym oprócz ćwiczeń w wodzie, nauczysz swoje dziecko pływać! 

POMPA FILTRACYJNA 
HYDROCLEAN,
POMPA EVERGREEN (1-3 KM),
POMPA AQUABOOST (1-5 KM)
• Pompa AquaBoost z wydajnością
   do 1260l/min.

• Dwu i pół calowy wlot i wylot
   (6.35 cm).

• Wszystkie pompy charakteryzują
   się wydajnością Evergreen
   (30% mniej poboru prądu
   niż tradycyjne pompy).

  *Zródło: przewodnik HydroGuide

TECHNOLOGIA ACCUFLO 
SWIM JET:  IDEALNA 
DO TRENINGÓW
• Dwie dysze AccuFlo wytwarzają
   przeciwprądy.

• Projekt Leminar wyrównuje strumień
   wody dla możliwości bardziej  
   płynnego pływania.

DYSZE ACCUFLO SWIMPOMPA AQUABOOST

AquaSport Swim SPA
dla dbających o kondycję
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* Koszt zużycia energii elektrycznej zależy od stawek dostawców oraz częstotliwości korzystania z urządzenia.* Koszt zużycia energii elektrycznej zależy od stawek dostawców oraz częstotliwości korzystania z urządzenia.

 Hydropool Self-Cleaning

19DTfx Swim SPA 
Wymiary niecki
574 cm x 236 cm

Wysokość:
133,99 cm

Pojemność Jacuzzi:
1192 L

Pojemność Basenu 
Swim Spa:
6670 L

Waga całkowita:
9672 kg

Waga bez wody:
1815 kg

Wymiar przestrzeni 
do pływania:
314,96 cm 

Miejsca 
z hydromasażem:
5

Ten model łączy w sobie wszystkie funkcje profesjonalnego 
treningu i rodzinnego relaksu. Oddzielne strefy zapewniają 
zróżnicowaną temperaturę wody – niższą dla intensywnych 
ćwiczeń, wyższą w strefie hydromasażu. Obydwie strefy 
posiadają unikatowy system Self-Cleaning, zapewniający 
Ci pełen komfort korzystania. 

WPOSAŻENIE BASENU: Trainer Sport
Dysza do przeciwprądu V-Twin Jets 2 Nie

Dysza do przeciwprądu “AccuFlo Swim Jets” Nie 2

Dysza do przeciwprądu SlipStream Buoyancy Swim Jet 1 1

Dysze boczne do hydromasażu wykonanych ze stali nierdzewnej 4 2

Filtracja ciśnieniowa Tak Tak

System automatycznego oczyszczania dna „Self Clean” Tak Tak

System ozonowania + promieniowania UV-C „Hydro Clear Pure 
Water System”

Tak Tak

Automatyczny dozownik uzdatniaczy wody Tak Tak

Skimmer Tak Tak

Podwodne oświetlenie LED Tak Tak

Grzałka ze stali nierdzewnej o mocy 3kW 2 1

1-biegowa o mocy 3KM - hydromasaż i dysza „Buoyancy” 1 1

1-biegowa o mocy 4KM - przeciwprąd wody 2 1

Pompa filtracyjna „HydroClean” Tak Tak

Nowoczesny (cyfrowy), intuicyjny panel sterowania Tak Tak

Pojemnik na lód i szampana Tak Tak

 Hydropool Self-Cleaning

17FX Swim SPA 
Najbardziej popularny model Swim SPA. 
Posiada największą przestrzeń do profesjonalnego 
treningu i efektywnego pływania. Ten model to innowacyjne 
rozwiązanie do Twojego domu, ogrodu, pokoju kąpielowego 
czy przydomowej przestrzeni SPA.

SPECYFIKACJA: Trainer Sport

Dysza do przeciwprądu V-Twin Jets 2 Nie

Dysza do przeciwprądu “AccuFlo Swim Jets” Nie 2

Dysza do przeciwprądu SlipStream Buoyancy 
Swim Jet

1 1

Wodno-powietrzne dysze do hydromasażu ze 
stali nierdzewnej

16 16

Elektroniczny system regulacji przeciwprądu 
wody "AquaPro3 Control"

Tak Nie

Filtracja ciśnieniowa Tak Tak

System automatycznego oczyszczania dna 
„Self Clean”

Tak Tak

System ozonowania + promieniowania UV-C 
„HydroClear PureWater System”

Tak Tak

Dozownik uzdatniaczy wody Tak Tak

Skimmer Tak Tak

Podwodne oświetlenie LED Tak Tak

Grzałka ze stali nierdzewnej o mocy 3kW 2 1

1-biegowa o mocy 3KM - hydromasaż i dysza 
„Buoyancy”

1 1

1-biegowa o mocy 5KM - przeciwprąd wody 2 1

Pompa filtracyjna „HydroClean” 1 1

Wzmocnienie siły masażu powietrzem Tak Tak

Miękkie zagłówki Tak Tak

Nowoczesny (cyfrowy), intuicyjny panel 
sterowania

Tak Tak

Pojemnik na lód i szampana Tak Tak

Wymiary niecki
533 cm x 236,2 cm

Wysokość:
123,83 cm

Pojemność:
8259 L

Waga całkowita:
9451 kg

Waga bez wody:
1192 kg

Wymiar przestrzeni 
do pływania:
396 cm  

Miejsca 
z hydromasażem:
2

BESTSELLER

WYPOSAŻENIE JACUZZI:  Trainer Sport
Wodno-powietrzne dysze do hydromasażu ze stali nierdzewnej 30 30

Pompa 230V/3,0 KM Tak Tak

Filtracja ciśnieniowa Tak Tak

System automatycznego oczyszczania dna „Self Clean Plus” Tak Tak

System ozonowania + promieniowania UV-C „Hydro Clear Pure 
Water System”

Tak Tak

Dozownik uzdatniaczy wody Tak Tak

Pompa filtracyjna „HydroClean” Tak Tak

Elektroniczna kontrola temperatur Tak Tak

Podwodne oświetlenie LED Tak Tak

Grzałka ze stali nierdzewnej o mocy 3kW Tak Tak

Miękkie zagłówki Tak Tak

Termoizolacyjna pokrywa „Hydrowise 4" Tak Tak

System izolacyjny „Double Thermal Loc” Tak Tak

Automatyczne wypompowanie wody „Quick Drain” Tak Tak
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 Hydropool Self-Cleaning

16FX Swim SPA 
Wymiary niecki
473 cm x 236,2 cm

Wysokość:
123,83 cm

Pojemność:
7358 L

Waga całkowita:
8474 kg

Waga bez wody:
1116 kg

Wymiar przestrzeni 
do pływania:
314 cm 

Miejsca 
z hydromasażem:
3

* Koszt zużycia energii elektrycznej zależy od stawek dostawców oraz częstotliwości korzystania z urządzenia.* Koszt zużycia energii elektrycznej zależy od stawek dostawców oraz częstotliwości korzystania z urządzenia.

Model ten oferuje wspaniałe miejsce leżące do masażu 
hydroterapeutycznego i dwa miejsca do masażu 
tradycyjnego. Basen Swim SPA 16FX posiada wszelkie 
zalety wodnej siłowni, ale także odzwierciedla funkcje, 
które znajdują się w jednym z naszych modeli 
Minibasenów SPA.

Wymiary niecki
442 cm x 236,2 cm

Wysokość:
123,83 cm

Pojemność:
6563 L

Waga całkowita:
7607 kg

Waga bez wody:
1044 kg

Wymiar przestrzeni 
do pływania:
304,8 cm 

Miejsca 
z hydromasażem:
2 

Basen z przeciwprądem posiadający przestrzeń 
do pływania, która umożliwia również wykonywanie 
różnorodnych ćwiczeń. Można w nim wykonywać trening 
całego ciała, wiosłować przy użyciu systemu wioseł, 
aby ćwiczyć górną część ciała i uprawiać wodny jogging 
w miejscu, co jest świetnym treningiem cardio.

 Hydropool Self-Cleaning

14FX Swim SPA

SPECYFIKACJA: Trainer Sport

Dysza do przeciwprądu V-Twin Jets 2 Nie

Dysza do przeciwprądu “AccuFlo Swim Jets” Nie 2

Dysza do przeciwprądu SlipStream Buoyancy 
Swim Jet

1 1

Wodno-powietrzne dysze do hydromasażu ze 
stali nierdzewnej

23 21

Elektroniczny system regulacji przeciwprądu 
wody "AquaPro3 Control"

Tak Nie

Filtracja ciśnieniowa Tak Tak

System automatycznego oczyszczania dna 
„Self Clean”

Tak Tak

System ozonowania + promieniowania UV-C 
„HydroClear PureWater System”

Tak Tak

Dozownik uzdatniaczy wody Tak Tak

Skimmer Tak Tak

Podwodne oświetlenie LED Tak Tak

Grzałka ze stali nierdzewnej o mocy 3kW 2 1

1-biegowa o mocy 3KM - hydromasaż i dysza 
„Buoyancy”

1 1

1-biegowa o mocy 5KM - przeciwprąd wody 2 1

Pompa filtracyjna „HydroClean” 1 1

Uchwyt do ćwiczeń o dł. 61cm Tak Nie

Zegarek pływacki WaterWatch Tak Tak

Linka elastyczna Aquacord Swim Tak Tak

Wzmocnienie siły masażu powietrzem Tak Tak

Miękkie zagłówki Tak Tak

Nowoczesny (cyfrowy), intuicyjny panel 
sterowania

Tak Tak

Pojemnik na lód i szampana Tak Tak

SPECYFIKACJA: Trainer Sport

Dysza do przeciwprądu V-Twin Jets 2 Nie

Dysza do przeciwprądu “AccuFlo Swim Jets” Nie 2

Dysza do przeciwprądu SlipStream Buoyancy 
Swim Jet

1 1

Wodno-powietrzne dysze do hydromasażu ze 
stali nierdzewnej

16 16

Elektroniczny system regulacji przeciwprądu 
wody "AquaPro3 Control"

Tak Nie

Filtracja ciśnieniowa Tak Tak

System automatycznego oczyszczania dna 
„Self Clean”

Tak Tak

System ozonowania + promieniowania UV-C 
„HydroClear PureWater System”

Tak Tak

Dozownik uzdatniaczy wody Tak Tak

Skimmer Tak Tak

Podwodne oświetlenie LED Tak Tak

Grzałka ze stali nierdzewnej o mocy 3kW 2 1

1-biegowa o mocy 3KM - hydromasaż i dysza 
„Buoyancy”

1 1

1-biegowa o mocy 5KM - przeciwprąd wody 2 1

Pompa filtracyjna „HydroClean” 1 1

Uchwyt do ćwiczeń o dł. 61cm Tak Nie

Zegarek pływacki WaterWatch Tak Tak

Linka elastyczna Aquacord Swim Tak Tak

Wzmocnienie siły masażu powietrzem Tak Tak

Miękkie zagłówki Tak Tak

Nowoczesny (cyfrowy), intuicyjny panel 
sterowania

Tak Tak

Pojemnik na lód i szampana Tak Tak
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Wymiary niecki
381 cm x 236,2 cm

Wysokość:
123,83 cm

Pojemność: 
5635 L

Waga całkowita:
6535 kg

Waga bez wody:
900 kg

Wymiar przestrzeni 
do pływania:
223 cm

Miejsca 
z hydromasażem:
3

 Hydropool Self-Cleaning

12FX Swim SPA
Ten model to wzmocniony Minibasen SPA, przeznaczony 
do mniejszych przestrzeni, który oferuje fantastyczne 
możliwości ćwiczeń. Ten typ basenu posiada dwie dysze 
AquaStream, które zapewniają płynne korzystanie z basenu. 
Posiada unikatowy system ciśnieniowej podwójnej filtracji 
wody wraz z oczyszczaniem dna, co zapewnia niskie 
koszty eksploatacji i łatwość codziennego użytku.

SPECYFIKACJA: Sport

Dysza do przeciwprądu “AccuFlo Swim Jets” 2

Dysza do przeciwprądu SlipStream Buoyancy Swim Jet 1

Wodno-powietrzne dysze do hydromasażu ze stali 
nierdzewnej

21

Filtracja ciśnieniowa Tak

System automatycznego oczyszczania dna „Self Clean” Tak

System ozonowania + promieniowania UV-C 
„HydroClear PureWater System”

Tak

Dozownik uzdatniaczy wody Tak

Skimmer Tak

Podwodne oświetlenie LED Tak

Grzałka ze stali nierdzewnej o mocy 3kW 1

1-biegowa o mocy 3KM - hydromasaż i dysza „Buoy-
ancy”

1

1-biegowa o mocy 5KM - przeciwprąd wody 1

Pompa filtracyjna „HydroClean” 1

Zegarek pływacki WaterWatch Tak

Linka elastyczna Aquacord Swim Tak

Wzmocnienie siły masażu powietrzem Tak

Miękkie zagłówki Tak

Nowoczesny (cyfrowy), intuicyjny panel sterowania Tak

Pojemnik na lód i szampana Tak
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Wybierz idealny model 
dla siebie i swojej rodziny

 Hydropool Self-Cleaning

16EX Executive   
 Hydropool Self-Cleaning

16FX Swim SPA 
 Hydropool Self-Cleaning

14FX Swim SPA
 Hydropool Self-Cleaning

12FX Swim SPA
 Hydropool Self-Cleaning

AquaPlay 12 FX
 Hydropool Self-Cleaning

 AquaPlay 12 FFP
 Hydropool Self-Cleaning

19EX Executive  
 Hydropool Self-Cleaning

17FX Swim SPA 
 Hydropool Self-Cleaning

19DTfx Swim SPA 

Wymiary niecki
558,80 cm x 236,22 cm

Wysokość:
133,99 cm

Pojemność:
9038 L

Waga całkowita:
10412 kg

Wymiar przestrzeni 
do pływania:
335,28 cm 

Miejsca 
z hydromasażem:
2

Wymiary niecki
473 cm x 236,2 cm

Wysokość:
123,83 cm

Pojemność:
7358 L

Waga całkowita:
8474 kg

Wymiar przestrzeni 
do pływania:
248 cm 

Miejsca 
z hydromasażem:
2

Wymiary niecki
574 cm x 236 cm

Wysokość:
133,99 cm

Pojemność Jacuzzi:
1192 L

Pojemność Basenu 
Swim Spa:
6670 L

Waga całkowita:
9672 kg

Wymiar przestrzeni 
do pływania:
314,96 cm 

Miejsca 
z hydromasażem:
5

Wymiary niecki
533 cm x 236,2 cm

Wysokość:
123,83 cm

Pojemność:
8259 L

Waga całkowita:
9451 kg

Wymiar przestrzeni 
do pływania:
396 cm  

Miejsca 
z hydromasażem:
2

Wymiary niecki
473 cm x 236,2 cm

Wysokość:
123,83 cm

Pojemność:
7358 L

Waga całkowita:
8474 kg

Wymiar przestrzeni 
do pływania:
314 cm 

Miejsca 
z hydromasażem:
3

Wymiary niecki
442 cm x 236,2 cm

Wysokość:
123,83 cm

Pojemność:
6563 L

Waga całkowita:
7607 kg

Wymiar przestrzeni 
do pływania:
304,8 cm 

Miejsca 
z hydromasażem:
2 

Wymiary niecki
381 cm x 236,2 cm

Wysokość:
123,83 cm

Pojemność: 
5635 L

Waga całkowita:
6535 kg

Wymiar przestrzeni 
do pływania:
223 cm

Miejsca 
z hydromasażem:
3

Wymiary niecki
381 cm x 236 cm

Wysokość:
124 cm

Pojemność:
5 635 L

Waga całkowita:
8474 kg

Miejsca 
z hydromasażem:
3

Wymiary niecki
381 cm x 236 cm 

Wysokość:
124 cm

Pojemność:
4 652 L

Waga całkowita:
7607 kg

Miejsca 
z hydromasażem:
9 
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Aby jeszcze bardziej udoskonalić Twój trening, 
zapytaj doradcę o zestaw przyrządów Aquatic Cross Training Gear Kit.

Aquatic Cross Training Hydropool - Wyjątkowe programy treningowe
Sesje treningowe Aquatic Cross Training firmy Hydropool to wspaniały sposób na przeniesienie tradycyjnego treningu na siłowni do swojego domu czy ogrodu  z dodatkowymi korzyściami treningu wodnego. 
To właśnie ćwiczenia o niskiej intensywności mają największy wpływ na Twoją formę. Ćwiczenia wykorzystujące opór wody w Swim SPA w mniejszym stopniu obciążają serce i wspomagają krążenie krwi w całym ciele. 

DOMOWA SIŁOWNIA 
Wspaniały sposób na przeniesienie 
tradycyjnego treningu z siłowni 
do Twojego domu czy ogrodu 
z dodatkowymi korzyściami 
treningu wodnego.

• Ćwicz w swoim domowym, 
   bezpiecznym zaciszu. 

• Decyduj kiedy chcesz trenować. 

• Łatwość użytkowania na każdym
   kroku. 

TRENING DLA KAŻDEGO 
Trening całego ciała dla początkujących, 
średnio-zaawansowanych 
oraz zaawansowanych. 

• Wzmocnij mięśnie.

• Popraw sprawność cardio.

• Wykorzystuj w pełni wszystkie 
   funkcje Swim SPA. 

FUNKCJE PROGRAMU FITNESS 
Poznaj wszystkie programy fitness 
i dopasuj je do swoich własnych 
potrzeb.
• Program Cross Training.

• Program Box Fit.

• Program Row Fit.

Ćwiczenia wykorzystujące opór wody 
w Swim SPA w mniejszym stopniu 
obciążadją serce i wspomagają 
krążenie krwi w całym ciele. 

ZEGAREK WATERWATCH®
Załóż zegarek na nadgarstek
 i zacznij swój trening.

• Śledź swoje tętno.

• Przeanalizuj swoje wyniki.

PRZEWODNIK AQUATIC
CROSS TRAINING 
Twój wyjątkowy kompleksowy 
poradnik treningowy Swim SPA 
Hydropool pozwala w pełni korzystać 
z wszystkich funkcji jakie nam daje 
basen Swim SPA. Idealny 
przewodnik do lepszego zdrowia, 
jak i samopoczucia.
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Magiczna strefa relaksu
w Twoim domu
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 Hydropool Self-Cleaning

AquaPlay 12 FX
Wymiary niecki
381 cm x 236 cm

Wysokość:
124 cm

Pojemność:
5 635 L

Waga całkowita:
8474 kg

Waga bez wody:
6 535 kg

Miejsca 
z hydromasażem:
3

* Koszt zużycia energii elektrycznej zależy od stawek dostawców oraz częstotliwości korzystania z urządzenia.* Koszt zużycia energii elektrycznej zależy od stawek dostawców oraz częstotliwości korzystania z urządzenia.

Prawdziwy wielofunkcyjny rodzinny basen rekreacyjny! 
Wielką zaletą tego basenu AquaPlay 12FX jest to, 
że rodzice mogą relaksować się na jednym z trzech 
wygodnych miejsc do masażu, podczas gdy dzieci 
bawią się, wiosłują lub uprawiają sport. Dno 
akrylowego basenu jest antypoślizgowe, dzięki 
czemu można bezpiecznie wykonywać wiele ćwiczeń 
na siłowni wodnej. Oświetlenie zwiększa atrakcyjność 
basenu jak i przestrzeni wokół. Pięć podświetlanych 
wodospadów sprawia, że   kąpiel jest jeszcze bardziej 
przyjemna. 

Jeśli zatem masz mały ogród lub przestrzeń 
wewnątrz domu, najlepszym wyborem będzie 
basen 12FX AquaPlay!

Wymiary niecki
381 cm x 236 cm 

Wysokość:
124 cm

Pojemność:
4 652 L

Waga całkowita:
7607 kg

Waga bez wody:
5 819 kg

Miejsca 
z hydromasażem:
9 

Znakomity, kompaktowy basen do przytulnych, 
mniejszych przestrzeni. 

AquaPlay FFP to inaczej "rodzinna zabawa", 
czyli dokładnie to, co Ty i Twoja rodzina możecie 
robić w tym kompaktowym basenie. Dzięki miejscom 
do hydroterapii dla 9 osób oraz przestrzeni 
do pływania, możecie wspólnie odpoczywać, 
ćwiczyć czy pływać. Wyprofilowane dysze 
masujące do siedzenia zapewniają komfortowy 
masaż i relaks w jednym.

 Hydropool Self-Cleaning

AquaPlay 12 FFP

SPECYFIKACJA:
AquaPlay 

FFP

Dysza do przeciwprądu “Slipstream Swim Jet” 2

Dysza do przeciwprądu “Corestream Swim Jet” Nie

Wodno-powietrzne dysze do hydromasażu ze stali 
nierdzewnej

32

System ozonowania + promieniowania UV-C „HydroClear 
PureWater System”

Tak

Podwodne oświetlenie LED Tak

Grzałka ze stali nierdzewnej o mocy 3kW 1

2-biegowa o mocy 3KM -  hydromasaż 
i filtracja

1

1-biegowa o mocy 3KM - przeciwprąd wody 1

1-biegowa o mocy 4KM - przeciwprąd wody Nie

Zegarek pływacki WaterWatch Nie

Linka elastyczna Aquacord Swim Tak

Wzmocnienie siły masażu powietrzem Tak

Miękkie zagłówki Tak

Nowoczesny (cyfrowy), intuicyjny panel sterowania Tak

Kaskady „Lit Water Fall Jets” 4

Mata antypoślizgowa Tak

Filtracja ciśnieniowa Nie

SPECYFIKACJA: AquaPlay 

Dysza do przeciwprądu “Slipstream Swim Jet” Nie

Dysza do przeciwprądu “Corestream Swim Jet” 2

Wodno-powietrzne dysze do hydromasażu ze stali 
nierdzewnej

12

System ozonowania + promieniowania UV-C „Hydro-
Clear PureWater System”

Tak

Podwodne oświetlenie LED Tak

Grzałka ze stali nierdzewnej o mocy 3kW 1

2-biegowa o mocy 3KM -  hydromasaż 
i filtracja

1

1-biegowa o mocy 3KM - przeciwprąd wody Nie

1-biegowa o mocy 4KM - przeciwprąd wody 1

Zegarek pływacki WaterWatch Tak

Linka elastyczna Aquacord Swim Nie

Wzmocnienie siły masażu powietrzem Tak

Miękkie zagłówki Tak

Nowoczesny (cyfrowy), intuicyjny panel sterowania Tak

Kaskady „Lit Water Fall Jets” 5

Mata antypoślizgowa Nie

Filtracja ciśnieniowa Nie
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Spersonalizuj swój basen
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Twoje Swim SPA z funkcją Self-Cleaning jest dostępne w gamie kolorów pokazanych poniżej. 

Alpine Mist Silver Marble Quartz Mist Pure White 

Najnowsza generacja kontrolerów pływania w Swim SPA typu AquaTrainer Hydropool.
Kontrola AquaPro3 pozwala na dostosowanie prędkości na 10 różnych poziomach. 
Panel kontrolera znajduje się w przestrzeni do pływania na poziomie oczu i w zasięgu ręki, 
aby zapewnić łatwy dostęp i sprawne monitorowanie wyników.

System dźwiękowy HydroSurround
System dźwiękowy Swim SPA zawiera woododporny odtwarzacz stereo 
MP3 z Bluetooth zintegrowany z panelem obsługi. Zaprojektowany system 
automatycznie zapobiega zniekształceniu dźwięku przy dużej głośności. 
System posiada moc 180W oraz funkcję optymalizacji dźwięku, a także 
automatyczną regulację dla różnych częstotliwości. Zawiera również 
100W wzmacniacz, 2 głośniki odporne na warunki atmosferyczne 
HydroSurround Sound oraz imponujący subwoofer. Skorzystaj z funkcji 
Bluetooth, aby zsynchronizować system ze swoim urządzeniem.

Zestaw wioślarski Aqua-Rowing Kit
Jest to połączenie wioseł ze stali nierdzewnej i taśm oporowych, które pozwalają Tobie na 
wykonanie pełnego zakresu ruchu. Jest to wspaniały trening górnych części ciała i brzucha.

Sprawiają, że wchodzenie i wychodzenie ze Swim SPA staje się proste i bezpieczne. 

Wybierz kolor niecki*

Dźwięk

AquaFitness

Schody

Obudowy*

Czterostpniowe schody dostępne w kolorach driftwood i espresso

Sztywna pokrywa izolująca i chroniąca 
Ten wariant sztywnego pokrycia jest wykonany z wytrzymałego na warunki atmosferyczne 
winylu. Po zamontowaniu całkowicie uszczelnia i zamyka Swim SPA, co wpływa także 
pozytywnie na energooszczędność. Zamki dodatkowo zabezpieczają pokrywę przed 
dziećmi i zwierzętami domowymi, co podnosi bezpieczeństwo.

Pokrywa

- Uchwyt do ćwiczeń ze stali nierdzewnej dł. 61cm 
- Uchwyt do ćwiczeń ze stali nierdzewnej dł. 122cm
Mogą one być zainstalowane wewnątrz Swim SPA i są wykorzystywane jako poręcze 
stabilizujące do rozciągania, a także do innych ćwiczeń. Opcjonalnie, można je także 
zamontować na pobliskich ścianach do celów bezpieczeństwa.

 
System kąpieli perełkowej Hydro-Flex Air Therapy
Każdy system Air Therapy z regulacją prędkości jest zaprojektowany, aby zaoferować 
Tobie te cudowne chwile, kiedy ponad 10 tysięcy pęcherzyków powietrza perfekcyjnie 
masuje Twoje ciało.

Hydroterapia

Opcje dodatkowe

*Kolory niecek i obudów Swim Spa mogą nieznacznie różnić się od pokazanych na zdjęciach.

Rewolucyjny system osobistej kontroli pływania i treningów AquaPro3 
Hydropool Personal Swim & Training Control

Obudowy najwyższej jakości są instalowane na stabilnej ocynkowanej stalowej ramie, aby zapewnić wyjątkową
wytrzymałość. Niezwykle rzadko potrzebny jest dostęp do instalacji hydraulicznej lub sprzętu, dlatego nasze panele można 
łatwo zdemontować w celu przeprowadzenia naprawy.

Midnight Everlast Driftwood Everlast Black Cherry Everlast
Premium Upgrade

Pokrywa

Pływająca folia izolacyjna 
Folia, która chroni przed utratą ciepła, jak również przed parowaniem 
w przypadku instalacji basenu w pomieszczeniu.

Pokrywa LiftCap 
Pokrywa termoizolacyjna ze zintegrowanym system podnoszenia.

Rollaway Spa Cover  
Zwijana pokrywa termoizolacyjna. Jej zaletą jest waga, jest ona o 25% lżejsza niż 
inne pokrywy zwijane. 
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By-Pass Loop 
Kiedy chcesz podłączyć swój basen do innej instalacji grzewczej, niż elektryczna - zaproponowana w standardzie.

Aplikacja I Command WORLD EDITION**  
Pozwala ona na wybranie ustawień oczyszczania wody, które idą w parze z twoim planem dnia.
Aplikacja mobilna, która jest zaprojektowana do zdalnej kontroli Swim SPA.
Dostosuj także opcje filtracji, temperatury i zapewnij sobie idealne chwile w Swim SPA
z każdego miejsca.

**Może różnić się od przedstawionego na zdjęciu. Smartfon nie znajduje się w zestawie. 

Hydropool Ekologicznie

Ulepszamy Twoje życie jeszcze bardziej
Zaangażowanie Hydropool w kwestie ekologii pozwala Wam wypoczywać z poczuciem, że korzystacie 
z najlepszego Minibasenu SPA lub Swim SPA, dbając także o środowisko.

Pierwsze na świecie bezemisyjne Minibaseny SPA i Swim SPA
Hydropool jest zaangażowany w minimalizowanie i neutralizowanie emisji dwutlenku węgla w procesie produkcji.
Stale prowadzi projekty, mające na celu stałą redukcję emisji tego związku. Program sadzenia drzew wspiera inne projekty
środowiskowe, które neutralizują emisję dwutlenku węgla w czasie produkcji.

Pierwszy na świecie producent Minibasenów SPA i Swim SPA, który otrzymał aprobatę CEC
Hydropool zawsze stara się opracowywać i udoskonalać technologie pozwalające na oszczędzanie energii.
Unikatowe systemy Self-Cleaning i HydroWise Thermal Shield umożliwiają spełnienie rygorystycznych standardów 
Komisji Energetycznej St. Kalifornia (CEC) w zakresie energooszczędności.

Redukacja, ponowny użytek i przetworzenie
Hydropool stara się redukować liczbę odpadów, które wysyła na składowiska. Wprowadza inicjatywy z oszczędną produkcji,
które zmniejszają ilość odpadów i zużywają je, ale także bierze udział w korporacyjnych programach dotyczących recyclingu. 
Nawet obudowy naszych Minibasenów SPA i Swim SPA mogą być przetworzone.

Nasze programy redukowania, 

Obudowy Everlast 

System oczyszczania
 Self Clean zapewnia 

izolacji HydroWise 

ogrzewanie.

The Swim Spa WaterWatch® 
Aby rozpocząć ćwiczenia z zegarkiem WaterWatch, jedyne co musisz zrobić to obrócić ekran 
i go dotknąć. Zegarek nie posiada ekranu dotykowego. Dla przykładu; wystarczy, że obrócisz 
swój nadgarstek i zmienisz poziom szybkości.

Zagłówki z wodospanem HydroFall Pillows
(dostępne tylko w modelach: Executive oraz DTfx)

Regulowana dysza wodospadu pomaga uwolnić endorfiny, które w naturalny sposób 
uśmierzają ból i pomagają pozbyć się bólu głowy oraz innych dolegliwości spowodowanych 
stresem.

Pakiet Vegas
(dostępny tylko w modelach AquaSport)

Ten pakiet składa się z trzech naszych najlepszych i najbardziej popularnych opcji: 
61 cm poręcz do ćwiczeń, oświetlenie typu Northern Lights (na zdjęciu powyżej), kaskady 
“Bellagio HydroFalls”. Ta wyjątkowa opcja to funkcja przewyższająca inne. Dysze działają 
sekwencyjnie, co wygląda bardzo atrakcyjnie. Każda dysza i strumień wody są podświetlone 
światłem o zmiennych kolorach.

System aromaterapii Dream Scents on Demand
Częścią doświadczenia pobudzającego wszystkie zmysły, które oferuje Swim SPA,
jest najnowsza technologia pozwalająca na zmianę Twojego nastroju i udoskonalenie chwil
spędzonych w basenie. Jest to możliwe za przyciśnięciem jednego przycisku.
Uwalnia on idealną porcję olejków eterycznych wprost do Swim SPA.
Dostępna jest szeroka gama olejków w różnych zapachach.

Oświetlenie

Oświetlenie Zorza – Northern Lights
To udoskonalone oświetlenie LED jest umieszczone tak, aby oświetlić górne zawory regulacyjne. 
Wspaniałe kolory i sekwencje ich zmian zachwycają. Mogą się zmieniać automatycznie. 
Można również wybrać jeden ulubiony kolor. Ten rodzaj oświetlenia uzupełniają pozostałe światła 
LED, które dyskretnie oświetlają dysze wodospadowe.

Pakiet Bellagio
(dostępny tylko w modelch AquaTrainer oraz Executive)

Pakiet ten składa się z Northen Lights oraz wodospadu Belliago. Pakiet ten może zostać dodany do zestawu AquaTrainer, 
Executive Sport i Executive Trainer.

42.



Zanurz się w luksusie
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Hydropool to uznany światowy lider doskonałości i innowacji. Przez ponad 40 lat Swim 
SPA i Minibaseny SPA zostały docenione na całym świecie za wytyczanie standardów 
w zakresie projektów i produkcji Swim SPA oraz Minibasenów SPA. Firma Hydropool 
została nagrodzona wieloma branżowymi certyfikatami i wyróżnieniami.

"Już od przeszło dwóch dekad jesteśmy wyłącznym 
dystrybutorem Minibasenów SPA i basenów 
z przeciwprądem Swim SPA Hydropool w Polsce.

Dzięki tej współpracy możemy proponować 
Państwu jedyne na świecie urządzenia SPA 
z opatentowanym systemem oczyszczania wody 
Self-Cleaning i szeregiem innych nowoczesnych 
technologii.

Ponadto ja i moja rodzina korzystamy z basenu 
Hydropool od wielu lat. To idealny sposób na 
wyciszenie i relaks lub świetną zabawę 
w gronie przyjaciół oraz rodziny."
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Prezes firmy Meadow Group Polska Sp. z o.o. Sp. k.



Dział sprzedaży
Tel. +48 782 788 620 

sprzedaz@meadowgroup.pl

www.hydropool.pl
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