
Dve dráhy pre zdravie, telesnú kondíciu a zábavu pre všetkých.
Štandardné bazény umožňujú plávanie iba jednému plavcovi naraz.
Dvojdráhový X-Trainer umožňuje plávať dvom alebo viacerým ľuďom 
spolu. Mimoriadna šírka bazéna X-Trainer je vhodná pre vodné hry 
a doplnkové tréningové programy. Tréning vo vode je veľmi šetrný 
ku kostiam a kĺbom a je ideálny pre starších ľudí a pre malé deti.

• moderný geometrický tvar s dvomi dráhami
• dve schodiská s integrovanými relaxačnými zónami
• postupne klesajúce dno bazéna je vhodné pre starších ľudí aj  
   pre deti 
• široké schody a vstavaná relaxačná časť, kam je možné inšta- 
   lovať masážne trysky, alebo zariadenie pre vzduchovú masáž
• stupienok po celom obvode bazéna dodáva plavcom pocit   
   bezpečia
• relaxačná zóna v hlbšej časti 
   bazéna

X-TRAINER SÉRIA

* pre presné rozmery pozrite technický výkres

Typ  Dĺžka  Šírka  Hĺbka  Objem  Hmotnosť
X-Trainer 45  4,50  3,00  1,24 - 1,49  15 m3  600 kg
X-Trainer 58  5,80  3,45  1,13 - 1,52  22 m3  700 kg
X-Trainer 82  8,25  3,70  1,09 - 1,77  36 m3  960 kg
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5,80 x 3,45 x 1,13 - 1,52
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Typ  Dĺžka  Šírka  Hĺbka  Objem  Hmotnosť
XL-Trainer 90  9,00  4,00  1,12 - 1,67  42 m3  1200 kg
XL-Trainer 110  11,00  4,00  1,12 - 1,82  52 m3  1350 kg
XL-Trainer 110FB  11,00  4,00  1,51  50 m3  1350 kg

XL-TRAINER
Upravená verzia bazéna X-Trainer s nasledovnými 
dodatočnými prvkami:

• zóna určená pre inštaláciu roletového krytu bazéna   
  Compass Rollo Cover na hlbšej strane bazéna
• oddychová zóna na schodisku umožňuje inštaláciu 
   masážnych trysiek 
• madlo na pozdĺžnych stenách pre bezpečné 
   osadenie rollo krytu

* pre presné rozmery pozrite technický výkres
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9,0 x 4,0 x 1,12 - 1,67

11 x 4,0 x 1,12 - 1,82

11 x 4,0 x 1,51



XXL-TRAINER
Upravená, ešte dlhšia verzia bazéna X-Trainer s násle-
dovnými dodatočnými prvkami:

• zóna určená pre inštaláciu roletového krytu bazénov   
  Compass Rollo Cover na zadnej strane bazénu
• oddychová zóna na schodisku umožňuje inštaláciu 
   masážnych trysiek 
• madlo na pozdĺžnych stenách pre bezpečné 
   osadenie rollo krytu

* pre presné rozmery pozrite technický výkres

Typ  Dĺžka  Šírka  Hĺbka  Objem  Hmotnosť
XXL-Trainer 133 FB 13,30  4,50  1,52  89 m3  2400 kg

XXL-TRAINER 133 FB

13,30 x 4,50 x 1,52
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