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Wyprodukowano: USA

Miejsca 

hydroterapii dla: 
1-6 osób

Ilość dysz 

hydromasażu: 
do 41

Konstrukcja 

wanny: 
jednokomorowa wielowarstwowa - akryl

System 

przeciwprądu: 

+ płetwy poziome,Swim Jet System III z regulacją 

dwustopniową

Typy miejsc 

hydroterapii: 
półleżące,siedzące,treningowe,wielopoziomowe

Typ dysz 

hydromasażu: 
dysze wysokostrumieniowe

Wielkość basenu: 17 stóp

Marka: Cal Spas

Poziom cen: wysoki

Filtracji wody: Filtry antybakteryjne,System ozonowania

Hydroterapia na: 
kark,łydki,odprężenie,plecy,pośladki,rozluźnienie 

mięśni,stopy,ujędrnienie ciała

Rodzaj 

hydromasażu: 
wodny,wysokoprzepływowy

Cena brutto: 

Basen z przeciwprądem CHAMPION F-1641 Cal Spas - jednokomorowa wanna typu Swim Spa przeznaczona do użytku w małych

klubach fitness oraz jako prywatny basen w domu lub ogrodzie.

UWAGA! Prezentowana oferta dotyczy wersji standardowej. Dodatkowe wyposażenie stanowi oddzielny koszt i wymaga konsultacji z

doradcą handlowym.

CHAMPION F-1641 ? to basen kompaktowy jednokomorowy ze wspólną strefą hydromasażu i bieżni pływackiej. Osoby które cenią sobie

profesjonalizm z pewnością nie będą zawiedzione. Strefa pływacka wyposażona jest w silny przeciwprąd wytwarzany przy pomocy dysz Swi

m Jet System V, 2 River Jets, 3 strumienie Power Stream. Oddzielny system regulacji mocy strumienia przeciwprądu można

dopasować do naszych umiejętności pływackich lub intensywności treningu aqua fitness. Wirtualny trener Pro Swim zapewnia w pełni

automatyczny profesjonalny trening pływacki dla dowolnego stylu pływania. Marker na dnie basenu pomaga utrzymać sylwetkę pływaka w

osi strumienia przeciwprądu pozwalając na optymalne wykorzystanie jego mocy.

Po każdym treningu pływackim możemy skorzystać z przestrzeni strefy SPA. Model basenu CHAMPION to doskonała oferta dla osób

poszukujących profesjonalnego indywidualnego miejsca do treningu pływackiego. Oprócz bieżni pływackiej jest on wyposażony w

bardzo funkcjonalne narzędzia do ćwiczeń aqua fitness i innych ćwiczeń siłowych.

Wysokiej jakości materiały użyte do produkcji w połączeniu z nowoczesnymi technologiami montażu pozwoliły stworzyć

wielofunkcyjny basen do zastosowań domowych. Wieloletnie doświadczenie w branży SPA, firmy Cal Spas już od ponad 40

lat dostarcza sprawdzone rozwiązania użytkowe, zapewniając najwyższy poziom relaksu i miejsce do rozwijania sprawności

fizycznej.

Co wyróżnia baseny Cal Spas Pro Swim?

Zaawansowane technologicznie systemy ogrzewania i pompowania

http://www.vitamela.com AptusShop
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Systemy kontroli i regulacji przeciwprądu pływackiego

Wiele różnych typów przeciwprądów pływackich

Hybrydowa technologia uzdatniania wody

Prosty system obsługi filtrów wody basenowej

Skuteczna izolacja niecki basenu w każdych warunkach pogodowych

Nowoczesna technologia łączenia materiałów konstrukcyjnych

Różnorodne opcje wyposażenia funkcjonalnego

Opcje specjalne

Tryskacze wodne - 8 Hydro Streamers Plus

Wyświetlacz wielokolorowy - SpaTouch4 - Full Color 5" LCD Touch Display

Interaktywny trening pływacki - Pro-Trainer System? True Variable Speed System

Technologia uzdatniania wody - Hybrid Sanitizing System: Pure Cure? UV + Pure Silk? Ozone

Dodatkowy hydromasaż - Exclusive Adjustable Therapy System? Plus (ATS Plus)

Maty anty poślizgowe - Cal Grip - Decking safety steps

Oświetlenie zewnętrzne LED - Beam-Lite? 4x Cabinet Corners LED Lighting

Podświetlenie LED - LED Swim Jets, LED Spa Jets, and Valves LED (Lighting II)

Sprzęt audio - Freedom? Sound System

Dodatkowa izolacja - Thermo-Guard? Full Foam Insulation

Konstrukcja stalowa - Galvanized Steel Cabinet Frame with Sealed Bottom

Stopnie wejściowe - 2 Tier Step 30" Polyurethane

Sprzęt aqua fitness, wioślarski - Cal Flex? Spa Equipment

Pętla do nauki pływania - Tether Bar Kit

Dzięki takiej technologii producent Cal Spa zapewnia, że wszystkie wanny SPA i baseny Swim Spa są wykonane zgodnie z najwyższymi

standardami branżowymi, oferując gwarancję, która nie ma sobie równych wśród innych producentów.

Zapoznaj się ze szczegółami technologii wykonania basenów Cal Spas Pro Swim...!

Ten produkt spełnia wymogi bezpieczeństwa i jakości zgodnie z poniższymi certyfikatami

organizacji kontrolujących.

Tabela cech

Liczba miejsc
1 bieżnia pływacka 3 miejsca w strefie z 

hydromasażem 2 miejsce w strefie bieżni pływackiej

Kolor niecki wanny SWIM Sterling Silver

Wymiary basenu 236 cm x 508 cm x 130 cm

Waga na sucho 907 kg

Waga z wodą 10 353 kg

Pojemność wanny 9 463 litrów

Pompa hydromasażu
Pompa Eliminator High Performance ? 1 x 6,0 BHP (1 x 

3,0 HP)

Pompa zasilająca 

przeciwprąd
3 x 6,0 BHP (3 x 3,0 HP)

Zasilanie elektryczne 230 V

Dysze ze stali nierdzewnej Exclusive Candy Cane Jets 29 szt strefa hydroterapii

PrzeciwprądSwim Spa Jet 

System: I, II i IV
5 Swim Jet System-V 2 River Jets 3 Power Stream Jets

http://www.vitamela.com AptusShop
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Atrakcje wodne

8 szt tryskaczy Hydrostreamers Plus strefa bieżni 

pływackiej 1 szt kaskadowy wodospad strefa 

hydromasażu

Oznakowanie bieżni 

pływackiej
Symetryczna oś pływacka

Zaczepy sprzętu fitness 1 szt dla liny elastycznej Tether

Zagłówki 3 szt strefa hydroterapii

Zawory przymykające 

strumienie
dla strefy hydroterapii dla strefy bieżni pływackiej

System Twin Pure Silk ?
Podwójne ozonatory z wtryskiwaczami Mazzie i 

komorami mieszania dla dwóch stref basenu

Filtracja wody Bio-Clean Filter ? z TeleWeir 2x50 SqFt/1x5

Oświetlenie LED
8x(1x5") Hydro Streamers Plus 16 podwodnych - 

strefa bieżni pływackiej

Oświetlenie LED SPA 1x5 " + kaskadowy wodospad

Zdalne sterowanie
Sprzęt Whisper Power Unit ? NEO z pełnokolorowym 

owalnym sterowaniem Topside

Moduł Wi-Fi Cal Spa Opt19-WIFI-BW

Obudowa izolowana
Izolacyjne panele boczne Thermo-Shield ? i 

termo-warstwowa podłoga z ABS Liner

Podgrzew wody Tytan 5.5 

kW

System ogrzewania WhisperHot ? dla dwóch stref 

oddzielny

Odpływ podłogowy Tak

Zawór spustowy w 

obudowie
Tak

Pasek do ćwiczeń ze stali 

nierdzewnej
(1) 9 ?/ (1)? 27 ?

Gwarancja na konstrukcje 

basenu
10 lat

Gwarancja na 

wykończenie
7 lat

Gwarancja na podzespoły 5 lat

Gwarancja na automatykę 5 lat

Gwarancja na obudowę 

wanny
5 lat

Oświetlenie zewnętrzne 

narożne obudowy basenu
C-LITE ? (OPCJA)

Dodatkowe podświetlenie 

LED
Dla zaworów bramowych i dysz (OPCJA)

Dodatkowe miejsce terapii ADJUSTABLE THERAPY SYSTEM ? (ATS) (OPCJA)

Indywidualna kontrola 

przeciwprądu
Pro Treiner Sytem Swim (OPCJA)

Dodatkowa pompa Two Swim Jet Speck Pump (OPCJA)

Sprzęt audio SYSTEM DŹWIĘKOWY FREEDOM ? (OPCJA)
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