RUCH
BASEN

ZDROWIE

TWÓJ FITNESS
W RUCHU
Basen AquaSport 13 jest nowym modelem
basenu z kolekcji Aquatic Fitness System.
StworzyliÊmy unikalny basen, zainspirowany
potrzebà aktywnoÊci sportowej, w całoÊci
dedykowany strefie wellness. Jedyny w swoim
rodzaju układ przestrzenny basenu oraz
standardowe wyposa˝enie HydroSport sprawiajà,
˝e produkt ten jest najbardziej uniwersalnym
urzàdzeniem fitness w swojej klasie.

KOLEJNY KROK NAPRZÓD
W DZIEDZINIE AQUA-FITNESSU
AquaSport posiada
najwi´kszà przestrzeƒ
do uprawiania sportów
wodnych w swojej klasie.
U˝ytkownik ma mnóstwo
miejsca, by w pełni
skorzystaç z sesji fitness
w basenie AquaSport.

AquaSport łàczy
najwi´kszà w swej klasie
otwartà przestrzeƒ
z funkcjonalnoÊcià ró˝nych
rodzajów treningu,
co zapewnia maksymalnà
dawk´ ruchu.

Wbudowane schodki
umo˝liwiajà wykonywanie
dodatkowych çwiczeƒ
w zakresie stepu.
Korzystajàc dodatkowo
z drà˝ków do çwiczeƒ
u˝ytkownik mo˝e
wykonywaç stretching,
czyli çwiczenia polegajàce
na rozciàganiu mi´Êni.

Standardowy
zestaw HydroSport
daje mo˝liwoÊç
kompleksowego
fitness. Pozwala
na wykonywanie ruchów,
które w codziennym
funkcjonowaniu
organizmu
sà ograniczone.

BASENY STWORZONE
PRZEZ EKSPERTÓW
Kiedy opracowywaliÊmy pierwszy model z kolekcji Aquatic
Fitness System chcieliÊmy, aby ten produkt sprawił, ˝e ˝ycie
jego u˝ytkowników stanie si´ lepsze. Podobnie w przypadku
AquaSport, który pozwala, bez wzgl´du na wiek
u˝ytkownika, cieszyç si´ ró˝norodnoÊcià çwiczeƒ w wodzie.

WYSTARCZY RUCH
I CZUJESZ SI¢ LEPIEJ
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Co zrobisz z powierzchnià ok. 10 m2? W odró˝nieniu
od wi´kszoÊci produktów w tej klasie, basen AquaSport 13
oferuje miejsce do pływania i çwiczeƒ takich jak joga oraz pilates
w wodzie. Dzi´ki basenowi AquaSport 13 wszystkie te çwiczenia
sà w zasi´gu r´ki.

2

Standardowy, opatentowany zestaw Hydrosport współpracuje
z wbudowanymi drà˝kami do çwiczeƒ oraz opcjonalnym
wyposa˝eniem Optimount, który pozwala na prowadzenie
ró˝nych çwiczeƒ w wodzie.

3

Podciàganie na drà˝kach to prawdziwy stretching! Wbudowane
drà˝ki do çwiczeƒ umo˝liwiajà naturalny ruch w wodzie. Goràca
woda wzmaga krà˝enie krwi i aktywnoÊç mi´Êni, co z kolei
zapewnia wydajniejszy stretching całego ciała.

4

Schodki do stepu pozwalajà na wykonywanie szerokiej gamy
çwiczeƒ z zakresu rozciàgania oraz çwiczeƒ siłowych.
Jednym słowem – basen Aquatic Sport 13 to wodna siłownia
i miejsce do stepu.

5

Cztery lub szeÊç dysz o regulowanym strumieniu dopasowuje
basen AquaSport 13 do poziomu sprawnoÊci u˝ytkownika,
niezale˝nie czy jest poczàtkujàcym czy te˝ Êwiatowej sławy
sportowcem.
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NIEKO¡CZÑCE SI¢
MO˚LIWOÂCI
– ZERO KOMPROMISÓW
Pomimo mniejszych wymiarów, basen AquaSport 13
został opracowany według wszelkich standardów
jakie przyÊwiecajà tworzeniu wszystkich modeli
basenów z kolekcji AFS. Stalowa rama ma do˝ywotnià
gwarancj´. Niecka w wykoƒczeniu DuraTex® jest odporna
na p´kni´cia i odkształcenia, nawet jeÊli jest wystawiona
na stałe działanie promieni słonecznych. Dost´pny
w opcji system uzdatniania wody UltraPure® oferuje
najczystszà wod´ w bran˝y basenów SPA.

WYKREUJ WŁASNE DOÂWIADCZENIE
AQUASPORT
Zestaw Hydrosport
oferuje pilates w wodzie.
Za pomocà drà˝ków
do çwiczeƒ mo˝esz
trenowaç stretching, jog´
i inne mało urazowe
çwiczenia gimnastyczne.

Basen AquaSport 13
jest pierwszym produktem
z kolekcji basenów
AFS wyposa˝onym
w UltraPure® – system
uzdatniania wody,
na bazie działania ozonu.

JeÊli potrzebujesz
treningu siłowego,
dost´pne w opcji zestawy
HydroSport Stretch i Train
Kit zmieniajà basen AFS
w prawdziwà wodnà
maszyn´ treningowà.

Wybierz odpowiednià
dla siebie sił´
strumienia wody.
Dzi´ki 4 standardowym
(lub opcjonalnie 6) dyszom
mo˝na dostosowaç
poziom hydromasa˝u
do oczekiwaƒ
u˝ytkownika.

Aby uzyskaç wi´cej informacji o basenach AquaSport 13,
prosimy o kontakt z Autoryzowanym Dealerem D1 Spas
Generalny przedstawiciel D1 Spas
w Polsce i wzorcowy salon sprzeda˝y:

KFD Sp. z o.o.
ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo
tel. +48 22 494 34 06
fax +48 22 774 17 11
e-mail d1@spa.pl
www.spa.pl
Autoryzowany Dealer D1 Spas:

D1 Spas nieustannie udoskonala swoje produkty, dlatego firmy D1 Spas i KFD Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, technicznych, materiałowych, parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia klientów. W niektórych krajach mogą
występować różnice w komplementacji i parametrach technicznych urządzeń. Informacje o urządzeniach dostępnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u Autoryzowanych Dealerów D1 Spas. Parametry techniczne urządzeń były aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mogą one ulegać zmianom w wyniku wprowadzania
nowych rozwiązań. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są poglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art.
4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.
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