Perfektní bazén.
Perfektní plavání.

Stáhněte Hydropool aplikaci
z Google Play a Apple App Store
pro oživení této brožury pomocí
www.virivky.com

Perfektní plavání...
Swim Spa Hydropool jsou perfektní
pro každodenní plavání. Nikdy
se nemusíte přetáčet nebo odrážet
od stěny. Náš plavecký protiproud
vám umožňuje se zaměřit na techniku
a užívat plynulost nastavitelné úrovně
plavání.

Perfektní
rodinná dovolená
po celý rok.

Náše plavecké trysky AquaFlo
poskytuje širší, silnější a plynulejší
protiproud a skořepina je navržena
bez jakýchkoliv překážek, jako jsou
schody nebo lavice pro nohy, které
by zavazely při plavání. Díky tomu
získáte daleko lepší plavecký zážitek
než u jiných výrobců swim spa.

”Swim Spa od Hydropoolu
se perfektně hodí do naší
malé zahrady a poskytuje
mé rodině všechny výhody
velkého bazénu.”
M. Zalewski,
Burlington, Ontario

Lokace: Phoenix, Arizona
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Lokace: Oakvile, Kanada

Perfektní způsob,
jak trávit společné chvíle.

Jednoduchost vlastnictví

Flexibilita a praktičnost

Úspora energie

Mimořádná záruka

Patentovaná samočistící funkce minimalizuje
nároky na údržbu a ušetří vám čas, který
můžete strávit plaváním s rodinou a přáteli.

Ať už zvolíte Aquasport nebo Aquatrainer, budete mít
nejlepší Swim Spa na světě pro zábavu a ﬁtness.
Naše výrobky předčí vaše očekávání a zároveň poskytují
nejlepší možné řešení pro vaše potřeby.

Swim Spa technologie tepelného štítu HydroWise s našimi
energeticky efektivními produkty a silným termokrytem, udrží
provozní náklady na minimu po celý rok. Naše Swim Spa
je menší než bazén, vyžaduje méně údržby, chemie a méně
energie na vytápění a provoz.

Stojíme si za kvalitou našich výrobků. Nabízíme
špičkovou záruku na naše Swim Spa - požádejte
svého prodejce o více informací.
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Jaký jste
typ plavce?
Najděte perfektní
swim spa pro vás
a vaši rodinu...

Samočistící Swim Spa

Samočistící Swim Spa

Samočistící Swim Spa

Samočistící systém
Plavecké trysky V-Twin
Vysokoprůtokové trysky SlipStream
Vysokoprůtokové trysky AccuFlo
Masážní trysky na záda
Masážní trysky na nohy
Nastavitelné trysky na stehna
HydroFlex masáž chodidel
Celkový počet trysek
Bellagio balíček
AquaPro
Bezpečnostní LED osvětlení
2 extra LED polární záře

Ano
N/A
X1
X2
11
4
2
Ano
24
Vol.
N/A
Ano
Vol.

Ano
X2
X1
N/A
11
4
2
Ano
24
Vol.
Ano
Ano
Vol.

Samočistící Swim Spa

Speﬁkace:
Série
Samočistící systém
Ano
Plavecké trysky V-Twin
N/A
Vysokoprůtokové trysky SlipStream X1
Vysokoprůtokové trysky AccuFlo
X2
Masážní trysky na záda
11
Masážní trysky na nohy
4
Nastavitelné trysky na stehna
2
HydroFlex masáž chodidel
Ano
Celkový počet trysek
24
Bellagio balíček
Vol.
AquaPro
N/A
Bezpečnostní LED osvětlení
Ano
2 extra LED polární záře
Vol.

Speﬁkace swim spa:
Série
Samočistící systém
Plavecké trysky V-Twin
Vysokoprůtokové trysky SlipStream
Vysokoprůtokové trysky AccuFlo
Nastavitelné trysky na stehna
Celkový počet trysek
Bellagio balíček
AquaPro
Bezpečnostní LED osvětlení
2 extra LED polární záře

Ano
35
Vol.
4HP

Ano
X2
X1
N/A
11
4
2
Ano
24
Vol.
Ano
Ano
Vol.

Ano
N/A
X1
X2
2
2
N/A
N/A
Ano
Vol.

Ano
X2
X1
N/A
4
4
Vol.
Ano
Ano
Vol.

Speﬁkace:
Série

Speﬁkace:
Série

Speﬁkace vířivky:
Samočistící systém
Celkový počet trysek
Plus 10 vzduchových trysek
Masážní čerpadlo

Samočistící Swim Spa

Samočistící systém
Ano
Plavecké trysky V-Twin
N/A
Vysokoprůtokové trysky SlipStream X1
Vysokoprůtokové trysky AccuFlo
X2
Masážní trysky na záda
15
Masážní trysky na nohy
4
Nastavitelné trysky na stehna
2
Celkový počet trysek
21
Bellagio balíček
N/A
AquaPro
N/A
Bezpečnostní LED osvětlení
Ano
2 extra LED polární záře
Vol.

Samočistící Swim Spa

Samočistící Swim Spa

Speﬁkace:
Série
Samočistící systém
Ano
Plavecké trysky V-Twin
N/A
Vysokoprůtokové trysky SlipStream X1
Vysokoprůtokové trysky AccuFlo
X2
Masážní trysky na záda
11
Masážní trysky na nohy
2
Nastavitelné trysky na stehna
2
Celkový počet trysek
15
Bellagio balíček
Vol.
AquaPro
N/A
Bezpečnostní LED osvětlení
Ano
2 extra LED polární záře
Vol.

Samočistící systém
Vysokoprůtokové trysky AccuFlo
Vysokoprůtokové trysky SlipStream
Masážní trysky na záda
Nastavitelné trysky na nohy
Nastavitelné trysky na stehna
Celkový počet trysek
Bezpečnostní LED osvětlení
2 extra LED polární záře

Ano
X2
X1
N/A
15
4
4
23
Vol.
Ano
Ano
Vol.

Speﬁkace:
Série
Ano
X2
X1
N/A
12
4
4
20
Vol.
Ano
Ano
Vol.

Samočistící systém
Ano
Plavecké trysky V-Twin
N/A
Vysokoprůtokové trysky SlipStream X1
Vysokoprůtokové trysky AccuFlo
X2
Masážní trysky na záda
11
Masážní trysky na nohy
2
Nastavitelné trysky na stehna
2
Celkový počet trysek
15
Bellagio balíček
N/A
AquaPro
N/A
Bezpečnostní LED osvětlení
Ano
2 extra LED polární záře
Vol.

Ano
X2
X1
N/A
12
4
4
20
Vol.
Ano
Ano
Vol.

Ano
X2
X1
15
4
3
21
Ano
Vol.

Při výberu Swim Spa byste
se měli zaměřit na čerpadlo,
zda má dostatečný výkon
pro dosažení požadovaných
výsledků - ať už jste každodenní sportovec, triatlonista
nebo chcete swim spa
pro rodinou zábavu.
Další věc na co byste se měli
zaměřit je systém plaveckých
trysek, které poskytují plynulý
proud vody bez turbolencí
a dostatečně silný protiproud,
který očekáváte při plavání.
Pokud potřebujete funkci
„Dialln” - přizpůsobení odporu
vody, tak zvažte výběr
mezi modely AquaTrainer
a Executive Trainer.
Nastavitelnost rychlosti
proudu je rozhodující
pro plavce na vysoké úrovni;
umožní vám intervalový
trénink a hodí se i pro všechny
ostatní plavce, jelikož můžete
nastavit nižší úroveň.
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Evoluce perfektního plavání.

Samočistící Executive
Trainer Swim Spa.
1) Design čerpadla
ČERPADLA:
PRODUKUJÍ
SILNÝ PROUD
Dvě, 5 hp čerpadla
AquaBoost.
Jedno, 3 hp vyrovnávací
čerpadlo umístěné
pod plaveckými tryskami.

2) Patentované
plavecké trysky
PATENTOVANÉ
TRYSKY V-TWIN
Nejširší, plynulý
a předvídatelný plavecký
proud v odvětví.
Unikátní V-Twin
technologie umožňuje
proudění vody 5300 litrů
za minutu, největší průtok
vody v oboru.

1
2

Exexutive Trainer nezvyšuje laťku, on je tou laťkou.
Speciálně navržená skořepina bez překážek napomáhá proudění vody do sběrače proudu
na konci swim spa. Plně programovatelné ovládání AquaPro má dva uživatelské programy,
program lezení do kopce a intervalový trénink. Dále umožňuje jednoduše měřit vaši rychlost,
vzdálenost, spálené kalorie a dobu vašeho tréninku. Patentované V-Twin trysky dodávají
plynulý a nejvíce předvídatelný proud ve svém odvětví.

4

Skořepina je zúžená tak,
aby voda lehce proudila
do zadní části spa.
Skořepina nemá žádné
výčnělky a voda může
bez potíží proudit
do sběrače proudu.
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3) Zcela
programovatelné
PŘEVEZMĚTE
KONTROLU
NAD VAŠÍM PLAVÁNÍM
POMOCÍ AQUAPRO
Schopnost současně nastavit rychlost
každé V-Twin trysky 0-10 Km/h.
Nastavitelná úroveň pro každého;
od začátečníka až po profesionálního
atleta.
První swim spa se zabudovanou
technologií běžeckého pásu.
Dva uživatelské programy, lezení
do kopce a intervalový trénink.
Měření vaší rychlosti, vzdálenosti, času
tréninku a spálených kalorií.

4) Tvarovaná
skořepina
EVROPSKÝ
DESIGN
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5) Bez turbolence
PATENTOVANÁ
TECHNOLOGIE
SBĚRAČE
PROUDU
Všechna voda, kterou
produkují AccuFlo trysky
a vyrovnávací tryska,
je tlačena směrem
do patentovaného sběrače
proudu.
Eliminuje možnost vzniku
odrazových vln.
Odstraňuje turbolence
vytvářené rozdíly proudění
vody.
Funkce jako pásový
dopravník, „hoď a chyť”
eliminuje turbolence.

6) Vodní hodinky
HODINKY, KTERÉ
VÁS SLEDUJÍ
Nosíte svého trenéra
na zápěstí.
Analyzují váš výkon.
Měří vaši vzdálenost.
Soupeříte s ostatními.
Trénink s měřením tepu
se zpětnou vazbou
pomocí vibrací.
8

Hydropool Samočistící

Hydropool Samočistící

Největší plavecký prostor ze všech Swim Spa Hydropool
Náš 19Ex Executive Trainer vám poskytne mnohem komfortnější
prostředí pro plavání a trénink celého těla.
Náš patentovaný sběrač proudu a V-Twin trysky jsou v základní
výbavě a nabízí nejlepší plavání ve svém oboru.

Lepší plavání a větší zážitek z cvičení
Swim Spa 16Ex Executive Trainer disponuje masážními
sedačkami s tryskami a širším prostorem pro cvičení. To dělá
nové Swim Spa nejlepším plaveckým bazénem na trhu.
Patentovaný sběrač proudu a V-Twin trysky zabezpečují
dokonalé proudění vody s minimálními turbulencemi. Stejně
jako 19Ex Executive Trainer i 16Ex Executive Trainer nabízí
nejlepší protiproud v oboru. Kdykoliv si můžete odpočinout
díky hydromasážním tryskám a ergonomickým sedačkám.

SAMOČISTÍCÍ
19 EXECUTIVE TRAINER
Tohle Swim Spa splňuje nebo
i překračuje standardy energetické
efektivity stanovené Kalifornskou
energetickou komisí.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

1157 Kč

VYSOKÁ: 24°C 522 Kč

Speciﬁkace:
Série
Samočistící systém
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový tlakový ﬁltr
Programovatelné ﬁltrační cykly
Vysokoprůtokové trysky SlipStream
Vysokoprůtokové trysky V-Twin
Masážní trysky na záda
Masážní trysky na nohy
Nastavitelné trysky na stehna
HydroFlex masáž chodidel
Celkový počet trysek
Bellagio balíček
AquaPro
Bezpečnostní LED osvětlení
2 extra LED polární záře
1/6HP ﬁltrační čerpadlo HydroClean,
Evergreen a AquaBoost čerpadlo
Nerez ohřev vody HydroWise
EZ-Ultra Pure Ozone systém
SoftStride cvičící podložka
24" cvičící nerezové madlo
Aquacord úvazek na plavání
Veslovací sada
Aromaterapie

Trainer
Ano
Ano
Ano
Ano
X1
X2
11
4
2
Ano
24
Vol.
Ano
Ano
Vol.
1x3HP
2x4HP
3kW
Vol.
Ano
Ano
Ano
Vol.
Vol.

Rozměry:
558,8 cm x 236,22 cm
Výška:
133,99 cm
Objem:
9 038 litrů
Hmotnost plné:
10 412 Kg
Hmotnost prázdné:
1 374 Kg
Kategorie:
19´
Počet míst
k hydroterapii:
2

SAMOČISTÍCÍ
16 EXECUTIVE TRAINER

Rozměry:
472,44 cm x 236,22 cm
Výška:
133,99 cm
Objem:
7 638 litrů
Hmotnost plné:
8 800 Kg
Hmotnost prázdné:
1 162 Kg
Kategorie:
16´
Počet míst
k hydroterapii:
2

Tohle Swim Spa splňuje nebo
i překračuje standardy energetické
efektivity stanovené Kalifornskou
energetickou komisí.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

999 Kč

VYSOKÁ: 24°C 467 Kč

Speciﬁkace:
Série
Samočistící systém
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový tlakový ﬁltr
Programovatelné ﬁltrační cykly
Vysokoprůtokové trysky SlipStream
Vysokoprůtokové trysky V-Twin
Masážní trysky na záda
Masážní trysky na nohy
Nastavitelné trysky na stehna
HydroFlex masáž chodidel
Celkový počet trysek
Bellagio balíček
AquaPro
Bezpečnostní LED osvětlení
2 extra LED polární záře
1/6HP ﬁltrační čerpadlo HydroClean,
Evergreen a AquaBoost čerpadlo
Nerez ohřev vody HydroWise
EZ-Ultra Pure Ozone systém
SoftStride cvičící podložka
24" cvičící nerezové madlo
Aquacord úvazek na plavání
Veslovací sada
Aromaterapie

Trainer
Ano
Ano
Ano
Ano
X1
X2
11
4
2
Ano
24
Vol.
Ano
Ano
Vol.
1x3HP
2x4HP
3kW
Vol.
Ano
Ano
Ano
Vol.
Vol.
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Perfektní rodinný bazén.

Samočistící Executive
Sport Swim Spa.
1) Design čerpadla
ČERPADLA:
PRODUKUJÍ
SILNÝ PROUD
Dvě, 5 hp čerpadla
AquaBoost.
Jedno, 3 hp vyrovnávací
čerpadlo umístěné
pod plaveckými tryskami.

2) Plavecké trysky
AccuFlo
ACCUFLO TRYSKY:
SKVĚLÁ
TECHNOLOGIE
PRO CVIČENÍ
Dvě AccuFlo produkují
plavecký protiproud.
Laminární provedení
zplošťuje průtok vody
pro plynulejší plavání.

3) Nastavitelný proud
PŘEVEZMĚTE
KONTROLU
NAD VAŠÍM
PLAVÁNÍM

1
2

Nová deﬁnice zahradního bazénu...
Perfektní bazén, perfektní plavání, perfektní domácí posilovna a perfektní vodní park,
to jsou ideální výrazy, jak popsat Swim Spa Executive Sport. Speciálně navržená skořepina
bez překážek napomáhá proudění vody do sběrače proudu na konci swim spa. Pro rodiny
je Swim Spa Executive Sport perfektním místem,kde se děti mohou naučit plavat.
Swim Spa série Executive dodává plynulý a nejvíce předvídatelný proud ve svém odvětví.

4

Skořepina je zúžená tak,
aby voda lehce proudila
do zadní části spa.
Skořepina nemá žádné
výčnělky a voda může
bez potíží proudit
do sběrače proudu.
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3

Nastavte si vaši plaveckou úroveň.
Fantastické plavání pro každého
člena vaší rodiny.

4) Tvarovaná
skořepina
EVROPSKÝ
DESIGN
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5) Bez turbolence
PATENTOVANÁ
TECHNOLOGIE
SBĚRAČE
PROUDU
Všechna voda, kterou
produkují AccuFlo trysky
a vyrovnávací tryska,
je tlačena směrem
do patentovaného sběrače
proudu.
Eliminuje možnost vzniku
odrazových vln.
Odstraňuje turbolence
vytvářené rozdíly proudění
vody.
Funkce jako pásový
dopravník, „hoď a chyť”
eliminuje turbolence.

6) Vodní hodinky
HODINKY, KTERÉ
VÁS SLEDUJÍ
Nosíte svého trenéra
na zápěstí.
Analyzují váš výkon.
Měří vaši vzdálenost.
Soupeříte s ostatními.
Trénink s měřením tepu
se zpětnou vazbou
pomocí vibrací.
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Hydropool Samočistící

Hydropool Samočistící

Užijte si trénink celého těla a zábavu
Hydromasážní sedačky v 19Ex Executive Sport vám umožní
relaxovat po tvrdém tréninku. Nebo vás ¨ráno může nastartovat
inovativní cross trénik! Masážní sedačky jsou ergonomicky
navrženy a osazeny unikátními tryskami - masáž můžete zacílit
určité místo nebo zvolit relaxaci celého těla. Odolný, ocelovým
rámem vyztužený kabinet je elegantní, moderní a bezúdržbový.
Díky tomu 19Ex Executive Sport přináší do vašeho domova
krásu i funkčnost.

Ultimátní ﬁtness a hydromasážní bazén
Executive Sport 16fX nabízí cvičení a zábavu jako modely 12´
a 14´ AquaSport, plus extra prostor pro strečink a cvičení.
Se dvěmi odlišnými hydromasážními sedačkami si můžete užívat
uklidňující vodní terapii po každém plavání .. nebo po dlouhém
dni! Každá sedačka je ergonomicky tvarovaná a má unikátní
konﬁguraci trysek; pro relax celého těla budete chtít vyzkoušet
všechny. 16Ex Sport kombinuje funkčnost s krásou. Kabinet je
upevněn na kovové konstrukci a je tvořen z odolného moderního
bezúdržbového materiálu.

SAMOČISTÍCÍ
19 EXECUTIVE SPORT
Tohle Swim Spa splňuje nebo
i překračuje standardy energetické
efektivity stanovené Kalifornskou
energetickou komisí.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

1157 Kč

VYSOKÁ: 24°C 522 Kč

Speciﬁkace:
Série
Samočistící systém
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový tlakový ﬁltr
Programovatelné ﬁltrační cykly
Vysokoprůtokové trysky SlipStream
Vysokoprůtokové trysky AccuFlo
Masážní trysky na záda
Masážní trysky na nohy
Nastavitelné trysky na stehna
HydroFlex masáž chodidel
Celkový počet trysek
Bellagio balíček
Bezpečnostní LED osvětlení
2 extra LED polární záře
1/6HP ﬁltrační čerpadlo HydroClean,
Evergreen a AquaBoost čerpadlo
Nerez ohřev vody HydroWise
EZ-Ultra Pure Ozone systém
SoftStride cvičící podložka
24" cvičící nerezové madlo
Aquacord úvazek na plavání
Veslovací sada
Aromaterapie

Sport
Ano
Ano
Ano
Ano
X1
X2
11
4
2
Ano
24
Vol.
Ano
Vol.
1x3HP
1x4HP
3kW
Vol.
Ano
Ano
Ano
Vol.
Vol.

SAMOČISTÍCÍ
16 EXECUTIVE SPORT

Rozměry:
558,8 cm x 236,22 cm
Výška:
133,99 cm
Objem:
9 038 litrů
Hmotnost plné:
10 412 Kg
Hmotnost prázdné:
1 374 Kg
Kategorie:
19´
Počet míst
k hydroterapii:
2

Tohle Swim Spa splňuje nebo
i překračuje standardy energetické
efektivity stanovené Kalifornskou
energetickou komisí.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

999 Kč

VYSOKÁ: 24°C 467 Kč

43,64 W
Speciﬁkace:
Série
Samočistící systém
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový tlakový ﬁltr
Programovatelné ﬁltrační cykly
Vysokoprůtokové trysky SlipStream
Vysokoprůtokové trysky AccuFlo
Masážní trysky na záda
Masážní trysky na nohy
Nastavitelné trysky na stehna
HydroFlex masáž chodidel
Celkový počet trysek
Bellagio balíček
Bezpečnostní LED osvětlení
2 extra LED polární záře
1/6HP ﬁltrační čerpadlo HydroClean,
Evergreen a AquaBoost čerpadlo
Nerez ohřev vody HydroWise
EZ-Ultra Pure Ozone systém
SoftStride cvičící podložka
24" cvičící nerezové madlo
Aquacord úvazek na plavání
Veslovací sada
Aromaterapie

Sport
Ano
Ano
Ano
Ano
X1
X2
11
4
2
Ano
24
Vol.
Ano
Vol.
1x3HP
1x4HP
3kW
Vol.
Ano
Ano
Ano
Vol.
Vol.

Rozměry:
472,44 cm x 236,22 cm
Výška:
133,99 cm
Objem:
7 638 litrů
Hmotnost plné:
8 800 Kg
Hmotnost prázdné:
1 162 Kg
Kategorie:
16´
Počet míst
k hydroterapii:
2

14

Perfektní bazén
pro relax.

Lokace: Caen, Francie
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AquaTrainer Swim Spa
perfektní plavání.

1) Design čerpadla
ČERPADLA:
PRODUKUJÍ
SILNÝ PROUD

Perfektní plavání
Swim Spa Hydropool jsou perfektní pro každodenní plavání. Nikdy se nemusíte
přetáčet, dotýkat se nebo odrážet od stěny. Náš plavecký protiproud vám
umožňuje se zaměřit na techniku a užívat plynulost nastavitelné úrovně plavání.

1

4

2

5

Dvě, 5 hp čerpadla
AquaBoost.
Jedno, 3 hp vyrovnávací
čerpadlo umístěné
pod plaveckými tryskami.

2) Hydrosystém
PRODUKUJE
PLYNULÝ PROUD
Sání umístěné
na schodech v oblasti
sezení zabraňuje
turbolenci.
2,5" potrubí umožňuje
větší průtok vody.
Patentované 90° kolena
poskytují lepší proudění
vody.

3) V-Twin trysky
TECHNOLOGIE,
KTERÁ
PRODUKUTE
PROTIPROUD
BEZ VÍŘENÍ

3

Patentovaná technologie
V-Twin umožňuje proudění
vody 5300 litrů za minutu,
největší průtok vody v oboru.
Produkuje široký, silnější
a plynulejší proud než
jakýkoliv jiný systém
na trhu.
Podsvícení plaveckého
proudu.

6

4) Programovatelné
OVLÁDÁNÍ
AQUAPRO
Dva uživatelské programy.
Dva přednastavené
programy, lezení do kopce
a intervalový trénink.
0-10 Km/h rozsah rychlosti
proudu.
10 rychlostních úrovní.
Měří vaše kalorie, čas,
vzdálenost a rychlost.
Poskytuje vizuální
podporu nastavením
úrovně plavce od nováčka
až po zkušeného atleta.

5) AquaChannel
skořepina
SPECIÁLNĚ
TVAROVANÁ
SKOŘEPINA
Boky navržené tak, aby
vytvářely víření v oblasti
sezení.
Žádné zpětné vlny a drží
plavce v plavecké dráze.
Největší neobstavěná
plavecká nádrž.
Stabilizační trysky.

6) Vodní hodinky
HODINKY, KTERÉ
VÁS SLEDUJÍ
Nosíte svého trenéra
na zápěstí.
Analyzují váš výkon.
Měří vaši vzdálenost.
Soupeříte s ostatními.
Trénink s měřením tepu
se zpětnou vazbou
pomocí vibrací.
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Samočistící AquaTrainer 19DTfX má všechno v jednom. Tohle
Swim Spa nabízí:¨nastavitelný protiproud a výhody vířivky;
stehenní trysky pro masáž dolní části těla, plnohodnotné lehátko
a dvě sedačky pro masáž celého těla. Dvouzónové Swim Spa
nabízí oddělené ovládání. Swim Spa poskytuje výhody vodní
posilovny pro trénink
**
idividuálních sportovců,
kteří si chtějí užívat
MĚSÍČNÍ
VÍŘIVKA
VENKOVNÍ
NÁKLADY:
TEPLOTA:
19 DTfX AQUATRAINER
i s rodinou. Swim Spa
Tato vířivka splňuje nebo
NÍZKÁ: 7°C
280 Kč
i překračuje standardy energetické
i vířivka jsou vybaveny
efektivity stanovené Kalifornskou
VYSOKÁ: 24°C 126 Kč
energetickou komisí.
samočistícím systémem.

AquaTrainer 17fX nabízí 2 hydroterapeutické masážní sedačky.
To z něj dělá bazén,vířivku a vodní posilovnu v jednom.
V porovnání s AquaSport má ale dvě výkonnější patentované
širokoproudé trysky a jednu vyrovnávací trysku AquaStream.

39,56 W
Speciﬁkace vířivky:
Série
Ochrana proti mrazu
Samočistící systém
HydroClean dnové sání
HydroClean tlakový ﬁltr
Programovatelné ﬁltrační cykly
Celkový počet trysek
Čerpadlo
Nerez ohřev vody HydroWise

Trainer
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
35
3hp
3KW

**
SWIM SPA
19 DTfX AQUATRAINER
Tohle Swim Spa splňuje nebo
i překračuje standardy energetické
efektivity stanovené Kalifornskou
energetickou komisí.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

931 Kč

VYSOKÁ: 24°C 420 Kč

44,54 W
Speciﬁkace:
Série
Samočistící systém
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový tlakový ﬁltr
Programovatelné ﬁltrační cykly
Vysokoprůtokové trysky SlipStream
Vysokoprůtokové trysky V-Twin
Masážní trysky na stehna
Celkový počet trysek
Belagio balíček
Ovládání AquaPro
Bezpečnostní LED osvětlení
2 extra LED polární záře
1/6HP ﬁltrační čerpadlo HydroClean,
Evergreen a AquaBoost čerpadlo
Nerez ohřev vody HydroWise
EZ-Ultra Pure Ozone systém
Aquacord úvazek
Veslovací sada
Aromaterapie
Nerez cvičící madlo - 61 cm

Rozměry:
574 cm x 236 cm
Výška:
133,99 cm
Objem vířivky:
1 192 litrů
Objem swim spa:
6 670 litrů
Hmotnost plné:
9 672 Kg
Hmotnost prázdné:
1 815 Kg
Kategorie:
19´
Počet míst
k hydroterapii:
5

Trainer
Ano
Ano
Ano
Ano
X1
X2
4
4
Vol.
Ano
Ano
Vol.
1x3hp a 2x4hp

**
SWIM SPA
17 fX AQUATRAINER
Tohle Swim Spa splňuje nebo
i překračuje standardy energetické
efektivity stanovené Kalifornskou
energetickou komisí.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

1113 Kč

VYSOKÁ: 24°C 503 Kč

44,54 W
Speciﬁkace:
Série
Samočistící systém
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový tlakový ﬁltr
Programovatelné ﬁltrační cykly
Vysokoprůtokové trysky SlipStream
Vysokoprůtokové trysky V-Twin
Masážní trysky na záda
Masážní trysky na stehna
Nastitelná tryska
Celkový počet trysek
Belagio balíček
Ovládání AquaPro
Bezpečnostní LED osvětlení
2 extra LED polární záře
1/6HP ﬁltrační čerpadlo HydroClean,
Evergreen a AquaBoost čerpadlo
Nerez ohřev vody HydroWise
EZ-Ultra Pure Ozone systém
Aquacord úvazek
Veslovací sada
Aromaterapie
Nerez cvičící madlo - 61 cm

Ano
Ano
Ano
Ano
X1
X2
12
4
4
20
Vol.
Ano
Ano
Vol.
1x3hp a 2x4hp

Rozměry:
533 cm x 236,2 cm
Výška:
123,83 cm
Objem:
8 259 litrů
Hmotnost plné:
9 451 Kg
Hmotnost prázdné:
1 192 Kg
Kategorie:
17´
Počet míst
k hydroterapii:
2

1x3kW a 1x4kW
Vol.
Ano
Vol.
Vol.
Ano

1x3kW a 1x4kW
Vol.
Ano
Vol.
Vol.
Ano

** Naměřené hodnoty jsou pro swim spa s kabinetem umístněné v Mississauga, Kanada.
Lokace: Anglická Riviéra, Anglie Dodovatel: Hydropool Devon

** Naměřené hodnoty jsou pro swim spa s kabinetem umístněné v Mississauga, Kanada.
Lokace: Westland, Michagan, USA
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AquaTrainer 16fX nabízí vylepšený protiproudý systém - dvě
výkonné širokoproudé plavecké trysky a jedna tryska
AquaStream. O komfort se postará masážní lehátko.
Všestrannost tohoto modelu překonává jen jeho cenová
dostupnost.

AquaTrainer 14fX má stejnou skořepinu jako AquaSport, ale má
lepší trysky: 2 široké protiproudé trysky a 1 vyrovnávací tryska
AquaStream, které zajišťují nejlepší plavecký zážitek v oboru.

**
SWIM SPA
16 fX AQUATRAINER
Tohle Swim Spa splňuje nebo
i překračuje standardy energetické
efektivity stanovené Kalifornskou
energetickou komisí.

**
SWIM SPA
14 fX AQUATRAINER

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

1113 Kč

Tohle Swim Spa splňuje nebo
i překračuje standardy energetické
efektivity stanovené Kalifornskou
energetickou komisí.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

895 Kč

VYSOKÁ: 24°C 404 Kč

44,54 W

VYSOKÁ: 24°C 503 Kč

44,54 W

Speciﬁkace:
Série
Samočistící systém
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový tlakový ﬁltr
Programovatelné ﬁltrační cykly
Vysokoprůtokové trysky SlipStream
Vysokoprůtokové trysky V-Twin
Masážní trysky na záda
Masážní trysky na stehna
Nastitelná tryska
Celkový počet trysek
Belagio balíček
Ovládání AquaPro
Bezpečnostní LED osvětlení
2 extra LED polární záře
1/6HP ﬁltrační čerpadlo HydroClean,
Evergreen a AquaBoost čerpadlo
Nerez ohřev vody HydroWise
EZ-Ultra Pure Ozone systém
Aquacord úvazek
Veslovací sada
Aromaterapie
Nerez cvičící madlo - 61 cm

Ano
Ano
Ano
Ano
X1
X2
15
4
4
23
Vol.
Ano
Ano
Vol.
1x3hp a 2x4hp

Rozměry:
473 cm x 236,2 cm
Výška:
123,83 cm
Objem:
7 358 litrů
Hmotnost plné:
9 451 Kg
Hmotnost prázdné:
1 116 Kg
Kategorie:
16´
Počet míst
k hydroterapii:
3

1x3kW a 1x4kW
Vol.
Ano
Vol.
Vol.
Ano

** Naměřené hodnoty jsou pro swim spa s kabinetem umístněné v Mississauga, Kanada.
Lokace: Milton, Kanada

Speciﬁkace:
Série
Samočistící systém
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový tlakový ﬁltr
Programovatelné ﬁltrační cykly
Vysokoprůtokové trysky SlipStream
Vysokoprůtokové trysky V-Twin
Masážní trysky na záda
Masážní trysky na stehna
Nastitelná tryska
Celkový počet trysek
Belagio balíček
Ovládání AquaPro
Bezpečnostní LED osvětlení
2 extra LED polární záře
1/6HP ﬁltrační čerpadlo HydroClean,
Evergreen a AquaBoost čerpadlo
Nerez ohřev vody HydroWise
EZ-Ultra Pure Ozone systém
Aquacord úvazek
Veslovací sada
Aromaterapie
Nerez cvičící madlo - 61 cm

Ano
Ano
Ano
Ano
X1
X2
12
4
4
20
Vol.
Ano
Ano
Vol.
1x3hp a 2x4hp

Rozměry:
442 cm x 236,2 cm
Výška:
123,83 cm
Objem:
6 563 litrů
Hmotnost plné:
7 607 Kg
Hmotnost prázdné:
1 044 Kg
Kategorie:
14´
Počet míst
k hydroterapii:
2

1x3kW a 1x4kW
Vol.
Ano
Vol.
Vol.
Ano

** Naměřené hodnoty jsou pro swim spa s kabinetem umístněné v Mississauga, Kanada.
Lokace: New York, USA
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AquaSport Swim Spa
pro každodenní cvičení.

1) Design čerpadla
ČERPADLA:
PRODUKUJÍ
SILNÝ PROUD

1

Univerzální vodní posilovna.
Tento bazén disponuje velkým prostorem pro plavání a ergonomickou
protiskluzovou podlahou, která umožňuje různorodé cvičení. Plus můžete
vytvořit perfektní tréninkové prostředí tím, že si přizpůsobíme teplotu vody.
Intenzitu vašeho cvičení můžete nastavit rychlostí vašeho pohybu a rychlostí
protiproudu. Navíc swim spa nabízí bezpečné a jednoduché prostředí
pro rodiny, které chtějí naučit děti plavat.

4

Dvě, 5 hp čerpadla
AquaBoost.
Jedno, 3 hp vyrovnávací
čerpadlo umístěné
pod plaveckými tryskami.

2) Hydrosystém
ENERGETICKY
EFEKTIVNÍ
Sání umístěné
na schodech v oblasti
sezení zabraňuje
turbolenci.
2,5" potrubí umožňuje
větší průtok vody.
Všechna čerpadla jsou
Evergreen.
Účinnost je o 30% větší
než u tradičních čerpadel.

3) AccuFlo trysky
TECHNOLOGIE
TRYSEK
SLIPSTREAM JE
SKVĚLÁ
PRO CVIČENÍ!

2
3

5
6

4) Programovatelné
OVLÁDÁNÍ
AQUAPRO
Proud vody o rychlosti
5km/h.
Nastavitelná rychlost
proudu vody.
Můžete přizpůsobit
intenzitu proudu vody.

5) AquaChannel
skořepina
SPECIÁLNĚ
TVAROVANÁ
SKOŘEPINA
Boky navržené tak, aby
vytvářely víření v oblasti
sezení.
Žádné zpětné vlny a drží
plavce v plavecké dráze.
Stabilizační trysky.

6) Vodní hodinky
HODINKY, KTERÉ
VÁS SLEDUJÍ
Nosíte svého trenéra
na zápěstí.
Analyzují váš výkon.
Měří vaši vzdálenost.
Soupeříte s ostatními.
Trénink s měřením tepu
se zpětnou vazbou
pomocí vibrací.

Dvě trysky AccuFlo produkují
plavecký protiproud.
Oválný tvar vyrovnává proud vody
pro plynulejší plavání.
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AquaSport 19DTfX má všechno. Je to Swim Spa a vířivka
v jednom - tohle dvouzónové Swim Spa poskytuje ultimátní
ﬂexibilitu a nabízí to nejlepší ze Swim Spa a vířivky, oddělené
ovládání a oddělená plavecká zóna. Tohle spojení Swim Spa
a vířivky tvoří vyztužená akrylátová skořepina a umožňuje plavání,
**
jogging, cvičení a nebo
jen relax s rodinou
MĚSÍČNÍ
VÍŘIVKA
VENKOVNÍ
a přáteli. Navíc obě
NÁKLADY:
TEPLOTA:
19 DTfX AQUASPORT
části mají nás samoTato vířivka splňuje nebo
NÍZKÁ: 7°C
280 Kč
i překračuje standardy energetické
čistící systém a tím
efektivity stanovené Kalifornskou
VYSOKÁ: 24°C 126 Kč
energetickou komisí.
vám šetří čas na údržbu.

AquaSport 17fX nabízí 2 hydroterapeutické masážní sedačky.
To z něj dělá bazén, vířivku a vodní posilovnu v jednom. Tohle
Swim Spa tvoří vyztužená akrylátová skořepina, která vám
poskytne velký prostor pro plavání, jogging nebo cvičení.
Zapamatujte si tohle
**
Swim Spa a všechny
další modely, protože
MĚSÍČNÍ
SWIM SPA
VENKOVNÍ
NÁKLADY:
TEPLOTA:
17 fX AQUASPORT
vyžadují méně prostoru,
Tohle Swim Spa splňuje nebo
NÍZKÁ: 7°C
1113 Kč
i překračuje standardy energetické
stojí méně peněz
efektivity stanovené Kalifornskou
VYSOKÁ: 24°C 503 Kč
energetickou komisí.
a jsou méně náročné
43,64 W
na údržbu v porovnání
Speciﬁkace:
s běžným bazénem.

39,56 W

Speciﬁkace vířivky:
Série
Ochrana proti mrazu
Samočistící systém
HydroClean dnové sání
HydroClean tlakový ﬁltr
Programovatelné ﬁltrační cykly
Celkový počet trysek
Čerpadlo
Nerez ohřev vody HydroWise

Sport
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
35
3hp
3KW

**
SWIM SPA
19 DTfX AQUASPORT
Tohle Swim Spa splňuje nebo
i překračuje standardy energetické
efektivity stanovené Kalifornskou
energetickou komisí.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

931 Kč

VYSOKÁ: 24°C 420 Kč

44,54 W
Speciﬁkace:
Série
Samočistící systém
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový tlakový ﬁltr
Programovatelné ﬁltrační cykly
Vysokoprůtokové trysky SlipStream
Vysokoprůtokové trysky V-Twin
Masážní trysky na stehna
Celkový počet trysek
Belagio balíček
Bezpečnostní LED osvětlení
2 extra LED polární záře
1/6HP ﬁltrační čerpadlo HydroClean,
Evergreen a AquaBoost čerpadlo
Nerez ohřev vody HydroWise
EZ-Ultra Pure Ozone systém
Aquacord úvazek
Veslovací sada
Aromaterapie
Nerez cvičící madlo - 61 cm

Sport
Ano
Ano
Ano
Ano
X1
X2
4
4
Vol.
Ano
Vol.
1x3hp a 1x4hp

Rozměry:
574 cm x 236 cm
Výška:
133,99 cm
Objem vířivky:
1 192 litrů
Objem swim spa:
6 670 litrů
Hmotnost plné:
9 672 Kg
Hmotnost prázdné:
1 815 Kg
Kategorie:
19´
Počet míst
k hydroterapii:
5

Série
Samočistící systém
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový tlakový ﬁltr
Programovatelné ﬁltrační cykly
Vysokoprůtokové trysky SlipStream
Vysokoprůtokové trysky V-Twin
Masážní trysky na záda
Masážní trysky na stehna
Nastitelná tryska
Celkový počet trysek
Belagio balíček
Bezpečnostní LED osvětlení
2 extra LED polární záře
1/6HP ﬁltrační čerpadlo HydroClean,
Evergreen a AquaBoost čerpadlo
Nerez ohřev vody HydroWise
EZ-Ultra Pure Ozone systém
Aquacord úvazek
Veslovací sada
Aromaterapie
Nerez cvičící madlo - 61 cm

Sport
Ano
Ano
Ano
Ano
X1
X2
12
2
2
15
Vol.
Ano
Vol.
1x3hp a 1x4hp
3kW
Vol.
Ano
Vol.
Vol.
Ano

Rozměry:
533 cm x 236,2 cm
Výška:
123,83 cm
Objem:
8 259 litrů
Hmotnost plné:
9 451 Kg
Hmotnost prázdné:
1 192 Kg
Kategorie:
17´
Počet míst
k hydroterapii:
2

3kW
Vol.
Ano
Vol.
Vol.
Ano
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AquaSport 16fX nabízí fantastické hydromasážní lehátko, jednu
tradiční masážní sedačku a plavecký prostor v jednom
za příznivou cenu. Swim Spa tvoří celistvá vyztužená akrylátová
skořepina a nabízí všechny výhody vodní posilovny. O výkonný
protiproud se starají dvě trysky AquaStream.

AquaSport 14fX je zesílený akrylátový minibazén,
který nabízí fantastické výhody cvičení za přijatelnou
cenu. Swim Spa má 2 protiproudé trysky AquaStream,
které umožňují plynulé plavání.

**

**
SWIM SPA
14 fX AQUASPORT
SWIM SPA
16 fX AQUASPORT
Tohle Swim Spa splňuje nebo
i překračuje standardy energetické
efektivity stanovené Kalifornskou
energetickou komisí.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

999 Kč

Tohle Swim Spa splňuje nebo
i překračuje standardy energetické
efektivity stanovené Kalifornskou
energetickou komisí.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

895 Kč

VYSOKÁ: 24°C 404 Kč

43,64 W

VYSOKÁ: 24°C 467 Kč

43,64 W

Speciﬁkace:
Série
Samočistící systém
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový tlakový ﬁltr
Programovatelné ﬁltrační cykly
Vysokoprůtokové trysky SlipStream
Vysokoprůtokové trysky V-Twin
Masážní trysky na záda
Masážní trysky na stehna
Nastitelná tryska
Celkový počet trysek
Belagio balíček
Bezpečnostní LED osvětlení
2 extra LED polární záře
1/6HP ﬁltrační čerpadlo HydroClean,
Evergreen a AquaBoost čerpadlo
Nerez ohřev vody HydroWise
EZ-Ultra Pure Ozone systém
Aquacord úvazek
Veslovací sada
Aromaterapie
Nerez cvičící madlo - 61 cm

Sport
Ano
Ano
Ano
Ano
X1
X2
15
4
2
21
Vol.
Ano
Vol.
1x3hp a 1x4hp

Rozměry:
473 cm x 236,2 cm
Výška:
123,83 cm
Objem:
7 358 litrů
Hmotnost plné:
9 451 Kg
Hmotnost prázdné:
1 116 Kg
Kategorie:
16´
Počet míst
k hydroterapii:
3

3kW
Vol.
Ano
Vol.
Vol.
Ano

** Naměřené hodnoty jsou pro swim spa s kabinetem umístněné v Mississauga, Kanada.
Lokace: Michigan, USA

Speciﬁkace:
Série
Samočistící systém
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový tlakový ﬁltr
Programovatelné ﬁltrační cykly
Vysokoprůtokové trysky SlipStream
Vysokoprůtokové trysky V-Twin
Masážní trysky na záda
Masážní trysky na stehna
Nastitelná tryska
Celkový počet trysek
Belagio balíček
Bezpečnostní LED osvětlení
2 extra LED polární záře
1/6HP ﬁltrační čerpadlo HydroClean,
Evergreen a AquaBoost čerpadlo
Nerez ohřev vody HydroWise
EZ-Ultra Pure Ozone systém
Aquacord úvazek
Veslovací sada
Aromaterapie
Nerez cvičící madlo - 61 cm

Sport
Ano
Ano
Ano
Ano
X1
X2
11
2
2
15
Vol.
Ano
Vol.
1x3hp a 1x4hp

Rozměry:
442 cm x 236,2 cm
Výška:
123,83 cm
Objem:
6 563 litrů
Hmotnost plné:
7 607 Kg
Hmotnost prázdné:
1 044 Kg
Kategorie:
14´
Počet míst
k hydroterapii:
2

3kW
Vol.
Ano
Vol.
Vol.
Ano

** Naměřené hodnoty jsou pro swim spa s kabinetem umístněné v Mississauga, Kanada.
Lokace: Oakville, Kanada
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Hydropool Samočistící

AquaSport 12fX má plaveckou zónu s protiskluzovou podlahou,
která poskytuje široké možnosti cvičení. Můžete plavat
pro procvičení celého těla, veslovat pro posílení horní poloviny
těla, běhat nebo chodit pro trénink kardiovaskulárního systému.

**
SWIM SPA
12 fX AQUASPORT
Tohle Swim Spa splňuje nebo
i překračuje standardy energetické
efektivity stanovené Kalifornskou
energetickou komisí.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

855 Kč

VYSOKÁ: 24°C 399 Kč

42,25 W

Speciﬁkace:
Série
Samočistící systém
HydroClean dnové sání
Odnímatelný jádrový tlakový ﬁltr
Programovatelné ﬁltrační cykly
Vysokoprůtokové trysky SlipStream
Vysokoprůtokové trysky V-Twin
Masážní trysky na záda
Masážní trysky na stehna
Nastitelná tryska
Celkový počet trysek
Belagio balíček
Bezpečnostní LED osvětlení
2 extra LED polární záře
1/6HP ﬁltrační čerpadlo HydroClean,
Evergreen a AquaBoost čerpadlo
Nerez ohřev vody HydroWise
EZ-Ultra Pure Ozone systém
Aquacord úvazek
Veslovací sada
Aromaterapie
Nerez cvičící madlo - 61 cm

Sport
Ano
Ano
Ano
Ano
X1
X2
15
4
2
21
Vol.
Ano
Vol.
1x3hp a 1x4hp

Rozměry:
381 cm x 236,2 cm
Výška:
123,83 cm
Objem:
5 635 litrů
Hmotnost plné:
6 535 Kg
Hmotnost prázdné:
900 Kg
Kategorie:
12´
Počet míst
k hydroterapii:
3

3kW
Vol.
Ano
Vol.
Vol.
Ano

** Naměřené hodnoty jsou pro swim spa
s kabinetem umístněné v Mississauga, Kanada.
Lokace: Antiba, Francie
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Programy Aquatic Hydropool Cross Training
Hydropool Aquatic Cross Training programy jsou skvělým způsobem, jak přenést
tradiční posilovnu do vaší zahrady navíc s beneﬁty, které přináší cvičení ve vodě.
Tyto nízkozátěžové cviky mají velký vliv na vaši celkovou kondici. Cvičení, využívající
tlak vody ve Swim Spa, usnadňuje cirkulaci krve a tím méně zatěžuje vaše srdce.

Získejte perfektní křivky pomocí manuálu
Hydropool Aquatic Cross Training.
Vaše Swim Spa Hydropool je dodáváno
s obsáhlým tréninkovým manuálem, abyste
plně využili všechny možnosti cvičení, které
swim spa nabízí.

RowFit

1) Domácí posilovna
CVIČENÍ
V POHODLÍ
VAŠEHO DOMOVA

Proud vody o rychlosti
5km/h.
Nastavitelná rychlost
proudu vody.
Můžete přizpůsobit
intenzitu proudu vody.

Zvolte si, kdy chcete cvičit.
Jednoduché použití.
Cvičení v soukromí.

5) AquaChannel
skořepina
SPECIÁLNĚ
TVAROVANÁ
SKOŘEPINA

2) Šetrné cvičení
VYSOCE INTENZIVNÍ
TRÉNINK BEZPEČNÝ
PRO VAŠE TĚLO

Boky navržené tak, aby
vytvářely víření v oblasti
sezení.
Žádné zpětné vlny a drží
plavce v plavecké dráze.
Stabilizační trysky.

Posílí vaše svaly a zlepší
kondici.
Bez velkých rázů, které
by poškodili vaše tělo.

3) Poznejte vaše
ﬁtness programy
FITNESS
PROGRAMY
PRO ZLEPŠENÍ
VAŠEHO ŽIVOTA

4) Programovatelné
OVLÁDÁNÍ
AQUAPRO

Cross
Training

Cross training programy.
BoxFit programy.
RowFit veslování.

BoxFit

6) Vodní hodinky
HODINKY, KTERÉ
VÁS SLEDUJÍ
Nosíte svého trenéra
na zápěstí.
Analyzují váš výkon.
Měří vaši vzdálenost.
Soupeříte s ostatními.
Trénink s měřením tepu
se zpětnou vazbou
pomocí vibrací.
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Revoluční ovládání
Nastavení plavání a cvičení
Další generace ovládání exlukluzivně pro Swim Spa Hydropool
Aquatrainer a Executive Trainer.

Jak to funguje?

Jen sleduj a uč se...

K ovládání stačí otočit zápěstím a klepnout
na displej. Displej není dotykový.
Například můžete měnit rychlost otáčením
zápěstí.

NOSÍTE SVÉHO TRENÉRA NA ZÁPĚSTÍ
Sledujte výsledky v reálném čase
pozastavením tréninku.
ANALYZUJE VÁŠ VÝKON
Swim Logbook: Jednoduché grafy
a detailní přehled tréninku jsou
dostupné pomocí mobilní aplikace
pro Android a iOS.

1) Nastavení plavání:
NAVRŽENO
PRO SPORTOVCE
A TRIATLONISTY

SLEDUJE VAŠE CÍLE
Váš tep, vzdálenost, spálené kalorie,
čas a tempo. Můžete si nastavit vlastní
cíle.

Ovládání umožňuje nastavit 10 úrovní
rychlosti plavání. Skvělé pro začátečníky
i pro pokročilé plavce.

SOUPEŘÍTE S OSTATNÍMI
Z CELÉHO SVĚTA
Můžete zveřejnit vaše výsledky
ve světovém žebříčku nebo sdílet
na sociálních médiích (Facebook,
Google Fit).

2) Vždy nadosah:
NAVRŽENO, ABY BYLO
PLAVCI VŽDY NA OČÍCH
Umístněno v plavecké části v úrovni
očí a rukou snadno dosažitelný
pro rychlý přístup, sledování vašeho
pokroku a funkcí, jako jsou běžící pás.

TRÉNINK PODLE SRDEČNÍHO TEPU
V REÁLNÉM ČASE „ZPĚTNÁ VAZBA
POMOCÍ VIBRACÍ”
Nastavte si zónu srdečního tepu
na základě cíle, kterého si přejete
dosáhnout. Vodní hodinky hlídají vaši
tepovou zónu a pomocí vibrací vás
upozorní zda zrychlit nebo zpomalit.

3) Měří vaše plavání za vás:
PŘEVEZME KONTROLU
NAD VŠEMI ASPEKTY
VAŠEHO PLAVÁNÍ
AquaPro zobrazuje čas, vzdálenost,
spálené kalorie a kliknutím na Quick
Start můžete aktivovat plavecké trysky
a podsvícení trysek. Funkce pause
pozastaví plavecké trysky
a vyrovnávací trysku
na 2 minuty a vy můžete
chytit druhý dech.

Hodinky,
které vás sledují.

4) Programy:
NAVRŽENO
PRO VÍCE PLAVCÚ
Dva uživatelské programy
a dva programy
s technologií běžícího
pásu.

Přehled Měření
Počítadlo Celkový
srdečního vzdálenosti
kol přehled
tepu

Tep v reálném
čase

Vzdálenost
v reálném
čase

Spálené
kalorie
v reálném čase

Načasování je vše!
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Ponořte se...
do luxusu.

Zvyšujeme
standardy
designu,
komfortu
a masáže.
Firma Hydropool je jedním
z největších výrobců Swim
Spa na světě. Filozoﬁí ﬁrmy
je uplatňovat nejmodernější
technologie ruku v ruce
s maximálním důrazem
na ochranu životního
prostředí.
Náš výzkum a vývoj se snaží
být na vedoucích pozicích
v inovaci a designu.

NAVRŽENO
S OHLEDEM
NA VÁS
1) Optimalizovaný
hydrosystém s 10-tiletou
zárukou.
2) Záruka na konstrukci.
3) Bezpečnostní schody
uvnitř swim spa.

VSTUPTE
DO KOMFORTNÍ
ZÓNY
4) Ergonomicky navržené
sedačky.
5) Nádoba na led.

VĚDECKÉ
POZNATKY
O HYDROMASÁŽI
6) Aromaterapie.
7) Polární záře
a 2 extra LED světla.

Lokace: English Riviera, Rorquay, Toronto, Anglie
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Exkluzivní samočictící technologie od Hydropoolu.
Swim Spa s nejsnadnější údržbou na světě. Samočistící systém vyčistí 100%
objemu vody každý 40 minut, to je neuvěřitelných 3x za 2 hodiny!

4) Tlaková
mikroﬁltrace
VYČISTÍ 100%
VODY KAŽDÝCH
40 MINUT:
Nový dvoujádrový ﬁltr
s Microban a vnitřním
jádrem pro zvýšení ﬁltrace.
Prodloužení ﬁltračních cyklů.
Jednoduchý přístup a mimo
dohled.
Neuniká žádný zápach
během používání vířivky.
Připojením volitelného
ozonátoru se rapidně
snižuje spotřeba chemie.

1) Filtrační trysky
OPTIMALIZOVANÁ
HLADINOVÁ
FILTRACE:
Návrh našeho sezení
a strategické umístění trysek,
vytváří souvislý proud vody,
který tlačí všechny plovoucí
nečistoty k vysokoprůtokovému
skimmeru.
Zvyšuje efektivitu samočistícího
systému.

5) Indikace
samočištění
VŽDY AKTIVNÍ:

2) Vysokoprůtokový
skimmer a ﬁltr
VYČISTÍ CELOU
HLADINU:

Bezstarostný indikátor.
Indikuje spuštění
samočistícího režimu
a systému Eco výměny
tepla.
Zajišťuje ochranu
a bezpečí pro vaši rodinu.

Odsává všechny plovoucí
nečistoty, oleje a brání větším
nečistotám ucpání čerpadla
a topení.
Vylepšuje ﬁltraci.
Přesune nečistoty do pre-ﬁltru
a prodlouží tak mikroﬁltrační cykly.

6) Nastavitelný
systém péče
o vodu
BEZSTAROSTNÝ
A SPOLEHLIVÝ:

3) Dnové sání HydroClean
VYČISTÍ CELÉ DNO

Technologie slané úpravy
vody.
EZ Watercare System.
Automatický dávkovač
chemie.

Lepší distribuce chemie.
Odstraňuje těžké nečistoty (např. písek
nebo kamínky).
Filtrační trysky u nohou tlačí nečistoty
do dnového sání.

Vždy jsme usilovali o vytváření
času na to, na čem nejvíce
záleží .. na vás.
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S rychlovypouštěcím systémem:
Není potřeba kalové čerpadlo.
Čerpadlo odčerpá vodu do jakékoliv
vzdálenosti a úrovně.
Šetří čas a starosti spojené s údržbou
Swim Spa.
Hydropool PureWater systém:
Nejefektivnější čistící systém na světě.
Kombinace samočistícího systému, UV
a ozónu.
Eliminuje 99% všech nečistot.
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Vytváříme čas na to, na čem záleží..

Světově jedinečný
samočistící
systém
PureWater.
Pokud chodíte do swim spa, čistota
a bezpečnost je to nejdůležitější.
Hydropool nyní nabízí nejvíce
efektivní čištící systém na světě
jako volitelné vylepšení. Kombinace
systému HydroClear PureWater
se samočistící technologií našeho
swim spa vytváří dokonale čisté
prostředí.

1) Čištění - ozón
Voda prochází skrz patentované mikro buňky.
Promíchá vodu s ozónem (přírodní oxidant).
Rapidně snižuje použití chemie.

2) Ozáření UV světlem
Ozónem čištěná voda prochází UV komorou,
kde je vystavena vysoké dávce UVC světla.

3) Pokročilé čištění (1+1=3)
Kombinace UV a ozónu tvoří HydroClear
PureWater systém.
Vytvořením aktivního oxygenu odstraňuje jakýkoliv
vápník nebo bioﬁlm uvnitř potrubí.

4) Redukuje..
Šokování vaší vody.
Náš PureWater systém eliminuje 99% všech nečistot.

5) Automatizace..
PureWater systém je aktivní, když je voda ve spa
cirkuluje.
Rychlá diagnostika zobrazí, zda je vše v pořádku.

Posaďte se a nechejte HydroClear
PureWater systém dělat svoji práci.
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Exkluzivní technologie tepelného štítu HydroWise!
Hydropool Swim Spa je navrženo
tak, aby bylo energeticky nejúspornější
na světě, poskytuje 30°C za pár korun
denně.

4) HydroClean
ﬁltrační čerpadlo
ÚSPORNÁ
ČERPADLA
SE SILNÝM
PRŮTOKEM

1) Samočistící
technologie
ENERGETICKY
EFEKTIVNÍ FILTRACE

Filtrační čerpadlo jsou
o 30% efektivnější než
standardní.

5) Technologie
výměny tepla
PLNĚ
NASTAVITELNÉ
VĚTRÁNÍ

Vaše Swim Spa přeﬁltruje
100% vody za pouhých
40 minut. To znamená,
že přeﬁltruje stejné množství
vody za méně času než jiné
swim spa.
Nejvíce energeticky efektivní
ﬁltrační systém na světě.

Každé čerpadlo vytvoří
za hodinu 1,5 kw odpadního
tepla a náš trojitý tepelný štít
tohle teplo odráží zpět
do swim spa.
HydroWise tepelná ventilace
maximalizuje energetické
úspory v každém ročním
období a klimatu.

2) Termokryt HydroWise
PŘIZPŮSOBEN
PRO KANADSKÉ ZIMY
Bezpečnostní zámky pro vyšší bezpečnost.
Izolované je místo ohybu.
Uchovává teplo uvnitř a chrání před chladem.

6) Navržen
pro překonávání
norem
NASTAVUJEME
STANDARDY

3) Tepelná izolační fólie
TECHNOLOGIE INSPIROVANÁ
POSTUPY N.A.S.A.

Navržen pro Kanadské zimy.
Jedni z prvních, kdo splnili
přísné požadavky Kalifornské
energetické komise.

Technologie dvojitého tepelného štítu
(kabinet a skořepina).
Reﬂektivní folie odráží teplo zpět do swim spa.
Izoluje dno swim spa.

Věděli jste, že ...
Používáme stejnou tepelnou izolační
fólii inspirovanou technologií N.A.S.A.,
která ji používá pro ochranu svých astronautů
ve vesmíru před chladem -273°C.

Vždy jsme hledali nové způsoby,
jak vylepšit naši energetickou účinnost ...
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Dokonalé
úníkové
místo.

Lokace: Halton Hills, Kanada
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Hydropool
Swim Spa 12fX AquaPlay je ideální bazén
pro ﬁtness, zábavu a cvičení. Hodí se
pro každého, kdo preferuje aktivní životní styl.
Tento model je vybaven dvěma plaveckými
tryskami, které napodobují přirozený odpor
vody a získáte tak maximum pro plavání
a cvičení. Tvarované sedačky a masážní
trysky nabízejí dokonalou hydroterapii
a relax.

Perfektní
pro jakýkoliv
střešní byt.

**
SWIM SPA
12 fX AQUAPLAY
Tohle Swim Spa splňuje nebo
i překračuje standardy energetické
efektivity stanovené Kalifornskou
energetickou komisí.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

855 Kč

VYSOKÁ: 24°C 399 Kč

42,25 W
Speciﬁkace:
Série
Lilly Pad skimmer
Programovatelné ﬁltrační cykly
Vysokoprůtokové trysky AccuFlo
Vysokoprůtokové trysky SlipStream
Masážní trysky na záda
Trysky kaskádového vodopádu
Celkový počet trysek
Bezpečnostní LED osvětlení
2 extra LED polární záře
1/6HP ﬁltrační čerpadlo HydroClean,
Evergreen a AquaBoost čerpadlo
Nerez ohřev vody HydroWise
EZ-Ultra Pure Ozone systém
PureWater systém
Aquacord úvazek
Veslovací sada
Aromaterapie
24" nerez cvičící madlo

Lokace
Antibe, Francie

Play
Ano
Ano
N/A
X2
12
5
17
Ano
N/A
1x3HP a 1x4HP

Rozměry:
381 cm x 236,2 cm
Výška:
123,83 cm
Objem:
5 635 litrů
Hmotnost plné:
6 535 Kg
Hmotnost prázdné:
900 Kg
Kategorie:
12´
Počet míst
k hydroterapii:
3

3kW
Vol.
Vol.
Ano
Vol.
Vol.
Vol.
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Závazek Hydropool Evergreen

Zlepšuje váš život
ve všech směrech.
Swim Spa 12FFP AquaPlay je ideální bazén pro ﬁtness, zábavu
a cvičení. Hodí se pro každého, kdo preferuje aktivní životní styl.
Tento model je vybaven dvěma plaveckými tryskami, které
napodobují přirozený odpor vody a získáte tak maximum
pro plavání a cvičení. Tvarované sedačky a masážní trysky
nabízejí dokonalou hydroterapii a relax.

**
SWIM SPA
12 fX AQUAPLAY
Tohle Swim Spa splňuje nebo
i překračuje standardy energetické
efektivity stanovené Kalifornskou
energetickou komisí.

VENKOVNÍ
TEPLOTA:

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY:

NÍZKÁ: 7°C

855 Kč

VYSOKÁ: 24°C 399 Kč

42,25 W
Speciﬁkace:
Série
Lilly Pad skimmer
Programovatelné ﬁltrační cykly
Vysokoprůtokové trysky SlipStream
Masážní trysky na záda
Trysky kaskádového vodopádu
Celkový počet trysek
Bezpečnostní LED osvětlení
1/6HP ﬁltrační čerpadlo HydroClean,
Evergreen a AquaBoost čerpadlo
Nerez ohřev vody HydroWise
EZ-Ultra Pure Ozone systém
PureWater systém
Aquacord úvazek
Veslovací sada
Fitness balíček
24" nerez cvičící madlo

Play
Ano
Ano
X2
28
4
32
Ano
1x3HP a 1x3HP

Rozměry:
381 cm x 236,2 cm
Výška:
123,83 cm
Objem:
7 220 litrů
Hmotnost plné:
8 369 Kg
Hmotnost prázdné:
1 149 Kg
Kategorie:
12´
Počet míst
k hydroterapii:
9

Hydropool se zavázal k dodržování ekologických standardů Evergreen a to umožňuje našim
zákazníkům se pohodlně uložit do vířivky nebo Swim Spa s vědomím, že přispívá ke zlepšení
životního prostředí.
Světově první uhlíkově neutrální vířivky a Swim Spa Hydropool se zavázal ke snižování a neutralizaci emisí oxidu
uhličitého z našich výrobních procesů. Naše továrny neustále snižují velikost uhlíkové stopy. Náš program výsadby
stromů deklaruje, že budeme podporovat ekologické projekty, které neutralizují emise uhlíku z našich výrobních procesů.
Světově první vířivky a Swim Spa schváleny institutem C.E.C. Hydropool se zavázal vyvíjet energeticky efektivní
technologie. Naše unikátní systémy samočistící technologie a tepelného štítu Hydrowise, nám umožní splnit přísné
standardy energetické efektivity Kalifornské energetické komise (C.E.C.).
Šetrné k životnímu prostředí Hydropool se zavázal k podpoře správy lesů za účelem ochrany volně žijících živočichů,
udržování čisté vody a k ochraně našich lesů pro další generace. Proto jsou naše reklamní plakáty a brožury tisknuty
certiﬁkovanou společností (Forest Stewardship Council) na FSC papír.
Redukovat, Repasovat, Recyklovat Hydropool se zavázal ke snižování množství odpadu odváženého na skládky.
V naší výrobě jsme zavedli recyklační program pro opakované využití odpadních materiálů. Dokonce i Everlast
kabinety na našich vířivkách a Swim Spa jsou recyklovatelné.

3kW
Vol.
Vol.
Ano
Vol.
Vol.
Vol.

Pod závazkem Hydropool Evergreen
zasadíme strom za každou prodanou vířivku nebo swim spa.
(Pro více informací navštivte treecanada.ca)

Redukce výroby snižuje
náklady spojený
s uhlíkové stopou.

Exkluzivní izolační systém
HydroWise poskytuje
úsporu energie.

Samočistící systém šetří
energii při ﬁltraci vody.

Naše redukční a recyklační
programy minimalizují
odpad.

Lokace: Oakville, Kanada

Používáme papír z dobře
hospodařících lesů
a dalších
kontrolovaných
zdrojů.

Everlast kabinet je
100% recyklovatelný.
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Perfektní vylepšení
vaší zahrady.

Lokace: Toronto, Kanada
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Přizpůsobte si svoje samočistící Swim Spa pomocí

Skvělé výbavy a vylepšení od Hydropoolu.
Skořepina
Standardní barvy akrylátu*
(Nedostupné u modelů AquaPlay)
Hydropool Surround ozvučení s voděodolným MP3/Bluetooth přehrávačem se nachází na horním ovládacím panelu.
Vlastní okruhy automaticky zabrání zkreslení při vyšší hlasitosti. Celkový výkon zařízení je 180 W s vlastním
ekvalizérem, který automaticky optimalizuje zvuk. Také obsahuje výkonný 100 W zesilovač, 3-pásmové reproduktory
HydroSurroound a výkonný subwoofer. Můžete použít Bluetooth pro synchronizaci s vaším zařízením.

Alpina Mist

Silver Marble

Quartz Mist

Pure White

Kabinet

AquaFitness
1) Vodní veslovací sada

Hydropool samočistící swim spa jsou k dispozici s naším bezúdržbovým kabinetem Everlast. Tento vysoce
kvalitní kabinet se instaluje na pevnou ocelovou konstrukci s pozinkovaným povrchem pro maximální životnost.
V případě, že budete potřebovat přístup k potrubí nebo zařízení, jsou všechny panely odnímatelné pro snadný
servisní přístup.

Kryt

3

2

1

Je to kombinace vesel z nerez
oceli a gumových pásů připojených
k otočným hákům, které vám umožní
provést kompletní veslařský pohyb.
Vynikající cvičení pro horní část těla
a břišní svaly.

4) 24"/48" cvičící madlo

2) Fitness balíček

3) BoxFit balíček

Přidáním tohoto ﬁtness balíčku proměníte
vaše Swim Spa v univerzální vodní
posilovnu. Odporové pásy přidají další
rozměr vašemu tréninku a mohou být
použity kdekoliv ve vašem Swim Spa.
Odporové pás umožňují plný rozsah
pohybů a to podporuje tvorbu svalové
hmoty.

Nejnovější ﬁness balíček
využívá prvky boxu a kickboxu.
Balíček obsahuje vodní rukavice
a vysokorychlostní ploutve.
Cílem tohoto cvičení je využít
vybavení Hydro Evolution pro
zvýšení tělesné síly a vytrvalosti.

Může být namontováno uvnitř Swim Spa
a slouží pro stabilizaci při strečinku a jiných
cvičebních aktivitách. Případně může být
instalováno na okolní stěnu, jako
bezpečnostní prvek.

5) Plovoucí zakrytí
Udržuje teplotu ve vašem Swim Spa
a zaručuje připravenost ke spontánnímu
použití, zatímco šetří energii a chrání
Swim Spa před nečistotami.

1) Bezpečný izolační termokryt 2) Rollaway kryt
Tento volitelný termokryt je tvořen z pevného
námořního vinylu. Pokud je kryt zatažený,
Swim Spa je utěsněné a zvětší se tím
energetická efektivita. Součástí krytu jsou
zámky, které udrží zvídavé děti a domácí
zvířátka v bezpečí.

Tato další generace krytu v jednom kuse vytváří kompletní
utěsnění horní části spa; udržuje teplo uvnitř, šetří energii
a náklady. Design krytu Rollaway umožňuje jednomu člověku
odkrýt kryt za méně než 60 sekund, čímž umožní okamžité
použití spa pro plavání, ﬁtness a hydroterapii.

4

Možnosti instalace
6) Pevný rám
Perfektní pro částečné zapuštění
do země nebo podlahy. Rám poskytuje
pevnou oporu pro připevnění dřevěného
nebo kamenného obkladu pro dokončení
vašeho projektu.

Rollaway kryt
o 25% lehčí
než jiné rolující se kryty
a jednoduší zakrývání.

Vyrobeno z pevných
podpěr,
aby udržel tvar za všech
povětrnostních podmínek

Odolná nepromokavá tkanina odolává povětrnostním vlivům,
která je na všech místech dvakrát prošitá, tím zajišťuje těsné
spojení a steh X na všech uzamykacích pásech poskytuje odolnost
i při silném větru.
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10) Jižní světla - osvětlení rohů kabinetu
(nedostupné u modelů AquaPlay)

10

Díky této možnosti osvětlení můžete zážitek z plavání pozvednout na vyšší úroveň.
Jižní světla osvítí okolí spa a detaily na exteriéru. Swim spa tak bude středem
pozornosti každé zahrady. LED světle lze nastavit na jednu ze tří barev: červená,
zelená, modrá.

Schody
11) 4-stupňové univerzální
Hydropool 4-stupňové univerzální schody dělají nastupování a vystupování
ze Swim Spa bezpečné a jednoduché. Tyto schody jsou v provedení přírodní cedr,
Driftwood nebo Espresso.

Další volitelná výbava
12) EZ Ultra Pure Ozone System
Ozón je vysoce účinné oxidační činidlo, které pomáhá odstranit
nežádoucí nečistoty z vody ve Swim Spa.

13) GFCI jistič 40, 50 nebo 60 A

Přizpůsobte si svoje Swim Spa
Hydropool těmito skvělými vylepšeními...

Pro vaše pohodlí je možné instalovat GFCI jistič
do samostatného boxu.

14) I-Command aplikace WORLD EDITION

11

Aplikace pro chytré telefony, která je navržena pro bezdrátové ovládání
Swim Spa - nastavení péče o vodu, ﬁltrace, teploty vody a vytváří
tak dokonalý zážitek při používání Swim Spa.

15) By-Pass pro přídavné topení

7

Pokud vaše instalace vyžaduje přídavné topení, naše Swim Spa může být postaveno
se zvláštním potrubím na které je možné snadno a rychle připojit další ohřívač.
(obsahuje všechno potřebné)

Hydroterapie
7) HydroFlex vzduchová terapie
Tento hydroterapeutický systém je navržen tak, aby vám nabídl dokonalou
terapeutickou masáž pomocí 10 000 přesně zamířených vyhřívaných
vzduchových bublinek.

16) Nejdelší záruka v oboru

12

Hydropool Swim Spa jsou postaveny tak, aby obstály ve zkoušce času a nabízejí
nejlepší záruku v oboru. Více informací vám poskytne prodejce.

17) Bellagio balíček (není dostupné u AquaPlay)

8

Obsahuje polární záři a Bellagio vodopády. Balíček můžete přidat
do kteréhokoliv Aquatraineru, Executive Sportu nebo Executive Traineru.

Dávkovač vůní
8) Aromaterapie
Naše nejmodernější technologie vám umožní zlepšit náladu nebo zpříjemnit
pobyt ve vířivce pouhým stiskem tlačítka. Tím dávkovač vstříkne správné
množství esenciálního aromaterapeutického oleje přímo do samočistí vířivky.
Tyto oleje jsou vám k dispozici v široké škále vůní.

9

Osvětlení
9) Polární záře

13

Tohle vylepšení nabízí strategicky umístěné LED světla, které osvítí všechny
horní regulovací ventily. Nádherně zářivé barvy se mohou měnit v celém
spektru barem nebo může být nastavena jedna požadovaná barva.
LED osvětlení rovněž podsvěcuje trysky vodní fontány.

14
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Během 40-ti let jsme
expedovali naše produkty
do celého světa.

Společnost stojí
za každým Swim Spa.
Firma Hydropool založená v roce 1980 začala jako jedna z prvních vyrábět a prodávat
vířivky a plavecké bazény Swim Spa. Ať už jsou to naše produkty, profesionální poradenství
nebo záruční a pozáruční servis, náš tým nabízí nejen výborné služby...

ale taky to nejlepší z celého oboru.
1) FIRMA VYBUDOVÁNA
NA RODINNÝCH HODNOTÁCH
Naším cílem je stát se absolutně
nejlepším výrobcem v oboru. Naši
zaměstnanci mají vizi a zkušenosti
k tomu, aby byli schopni uspokojit
ty nejnáročnější požadavky zákazníků.

4) ŠPIČKOVÁ ZÁRUKA
Swim Spa ﬁrmy Hydropool jsou
vyrobeny tak, aby vám sloužily řadu
let, proto můžeme nabídnout jedny
z nejdelších záruk v oboru.
Pro konkrétní informace kontaktujte
svého prodejce.

2) PRODÁVÁME
V 60-TI ZEMÍCH SVĚTA
Naše výrobky splňují nebo předčí
všechny mezinárodní normy. Náš
unikátní samočistící systém s technologií
dvojitého tepelného štítu nám umožňuje
splnit nejpřísnější energetické normy,
včetně norem Kalifornského
energetického úřadu C.E.C.

5) NAŠÍM CÍLEM ČÍSLO 1
JE SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA
Firma, které můžete věřit. Stojíme si
za každou prodanou vířivkou a swim spa
od roku 1980, jsme společnost s 40-letou
tradicí služby zákazníkovi. Spokojenost
našich zákazníků dosáhla takového stupně,
že jejich doporučení nám vytvářejí
neuvěřitelných 25% celkové produkce.
To znamená, že čtvrtina naší výroby
je založena na referencích našich klientů.

3) JSME SVĚTOVĚ UZNÁVANÍ
PRO DOKONALOST A INOVACI
Již 35 let jsou vířivky a Swim Spa
ﬁrmy Hydropool celosvětově uznávány
jako výrobky, které určují standardy
v designu a inovaci. Naše výrobky
obdržely nejvíce certiﬁkátů a ocenění
z celého oboru.

6) VOLBA ČÍSLO 1 PROFESIONÁLNÍCH
SPORTOVNÍCH TÝMŮ Z CELÉHO
SVĚTA
Včetně týmů, jako jsou:
Toronto Maple Leafs
a New York Rangers z NHL.
Toronto Raptors
a New York Knicks z NBA.
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Perfektní bazén
365 dní v roce.

Lokace: Toronto, Kanada
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Lokace: Markham, Kanada

Hydropool

Samočistící Swim Spa
Perfektní bazén pro perfektní plavání
Hydropool spas, s.r.o.
Mezihoří 587
760 01 Zlín
+420 577 144 190
+420 775 917 977
prodej@canadiana.cz

www.virivky.com

