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Fitness zit in ons DNA
De fitness-systemen van Endless Pools zijn ontworpen met uw 
welzijn in het achterhoofd. 
Endless Pools, een bekende naam in de wereld van de waterfitness, speelt een 
toonaangevende rol in de technologie van ter plaatse zwemmen. Tienduizenden Endless 
Pools-families wereldwijd, die hun gezondheid willen verbeteren en actief willen blijven, 
vertrouwen al meer dan 30 jaar op Endless Pools. 

De Endless Pools® fitness-systemen 

combineren de revolutionaire Endless 

Pools-tegenstroom met een optionele 

onderwaterloopband, roeisysteem, 

krachttrainingsmogeli jkheden en 

ontspannende hydrotherapie. Stel u voor 

dat u kunt genieten van een mooi en 

compleet wellnesscentrum bij u thuis dat 

op slechts enkele stappen van uw 

achterdeur ligt. Wij maken dat mogelijk, 

want bij Endless Pools is fitness onze 

passie.

Zwemspa of fitness-systeem?
Anderen noemen dit misschien een 

“zwemspa”, maar wij zijn ervan overtuigd 

dat een fitness-systeem zoveel meer is. 

Waarom zou u uzelf beperken tot zwemmen 

of baden terwijl waterfitness zoveel meer 

voordelen en niet-belastende mogelijkheden 

biedt? Het begint allemaal met het 

zwemmen tegen de typische zachte, 

laminaire stroom van Endless Pools. Schakel 

eenvoudig tussen zwemmen en lopen, 

wandelen met weerstand of ontspannen in 

onze voorgevormde spa-zitplaatsen. Daarom 

is dit meer dan een zwemspa; het is een 

waterfitness-systeem met eenvoudige 

lichaamsoefeningen die elkaar aanvullen, 

zodat u uw wellness-doelstellingen 

moeiteloos bereikt. Bovendien zal 

hydrotherapie uw lichaam helpen verjongen 

na elke trainingssessie. Dat is wat een 

fitness-systeem doet!

Het verhaal van Endless Pools
Als kind luisterde James Murdock, de oprichter van 

Endless Pools, naar de verhalen van zijn vader die tijdens 

zijn kinderjaren tegen de stromen van de irrigatiekanalen 

van de Arizona ging zwemmen. Nadat hij jarenlang zijn 

vader’s ervaring van ter plaatse zwemmen probeerde 

na te bootsen, installeerde Murdock zijn eerste 

zwemmachine in het zwembad van de Columbia 

University in New York City. Door deze mijlpaal in 1988 

werd het merk gelanceerd dat nu synoniem staat voor 

de technologie van ter plaatse zwemmen.

In 2015 werd Endless Pools deel van de Watkins 

Wellness-familie, de belangrijkste producent van spa’s 

wereldwijd. Endless Pools fitness-systemen combineren 

onze kenmerkende technologieën van ter plaatse 

zwemmen met het beste op het vlak van spa-productie 

in een alles-in-één wellness-systeem bij u thuis. Onze 

fitness-systemen zijn dan ook specifiek ontworpen 

met uw welzijn in het achterhoofd. 
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Haal uw welzijn uit 
waterfitness
Hernieuw uw belofte om gezonder en fitter te leven met de Endless Pools® fitness-

systemen. De hoogstaande technologie van de Endless Pools-zwemmachine en het 

hedendaagse ontwerp creëren een veelzijdige omgeving voor training, hydrotherapie 

en ontspanning met compacte afmetingen die perfect in uw tuin past. Haal een 

Endless Pools fitness-systeem in huis en geniet niet alleen van fitness en ontspanning, 

maar ook van plezier!

Waarom een fitness-systeem?    
Een Endless Pools fitness-systeem laat u genieten van 

waterfitness in de privésfeer van uw eigen thuis. Geen drukte, 

geen verkeer, geen tijdverlies, maar wel alle voordelen van 

een evenwichtig trainingsschema. Dankzij de spa-zitplaatsen 

met hydromassage-jets kunt u bovendien genieten van een 

deugddoende massage.
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Therapeutische verlichting van kwaaltjes 
en pijn    
Niet-belastende wateractiviteiten kunnen helpen om spier- 

en gewrichtspijn te verlichten. Met een volledige 

lichaamstraining in een wateromgeving kunt u zich richten 

op verstevigings- en versterkingsoefeningen, terwijl het 

drijfvermogen van het water ondersteuning biedt voor spieren 

en gewrichten; een effect dat training op het land nu net 

niet heeft. De natuurlijke weerstand en het drijfvermogen 

van water helpen ook om fantastische resultaten te leveren!

Verscheidenheid aan oefeningen

Een Endless Pools fitness-systeem met een Endless Pools-
zwemmachine is ideaal om te genieten van verschillende 
wateroefeningen, zoals zwemmen, aerobics, roeien en 
wandelen. De prestaties van onze zwemmachine en 
onderwaterloopband zijn revolutionair. Bovendien kunnen 
alle modellen eenvoudig aangepast worden met onze 
optionele roei*- en weerstandsvoorziening. De handgrepen 
kunt u gebruiken voor extra oefeningen, of voor het 
bevestigen van weerstandsmateriaal. Werk het af met onze 
spa-zitplaatsen en hydromassage-jets, waardoor de 
overgang van niet-belastende trainingsoefeningen in het 
water naar een verjongende relaxatie na de training een 
fluitje van een cent wordt.

*Niet beschikbaar voor E550 en RecSport

Quality time samen
Het grootste voordeel van een Endless Pools fitness-systeem 

is wellicht dat het hele gezin fit en verbonden blijft. Geen 

telefoon, geen tablets, geen televisie, ... Alles maakt plaats 

voor quality time en plezier met de personen die u het 

dierbaarst zijn. 
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Waarom  
Endless Pools? 

Al dertig jaar is Endless Pools® de beste keuze voor zowel occasionele zwemmers als 
professionele atleten die op zoek zijn naar een aantrekkelijk alternatief voor ingebouwde 
zwembaden of zware hometrainingsapparatuur.  Ons succes hebben wij te danken aan 
de uitstekende kwaliteit van onze zwemmachine en de positieve invloed die ze heeft 
op de zwemmers die er regelmatig gebruik van maken. 86 procent van de Endless 
Pools-eigenaars vertelt ons dat ze zelfs na 10 jaar nog steeds minstens één keer per 
week zwemmen!* Nu hebben wij fitness naar een hoger niveau gebracht met de 
innovatieve en ingenieus ontworpen Endless Pools fitness-systemen, SwimCross®-
trainingssystemen en RecSport®-recreatiesystemen, die voldoen aan de hoogste normen 
en een unieke ervaring bieden. Het komt allemaal neer op onze revolutionaire 
zwemtechnologie in combinatie met trainingsmogelijkheden voor een perfecte en 
veelzijdige omgeving waarin fitness op eenvoudige wijze in uw leven wordt geïntegreerd. 
Of u nu kiest voor een Endless Pools fitness-systeem, een SwimCross-trainingssysteem 
of een RecSport-recreatiesysteem van Endless Pools, u zult nog jaren plezier beleven 
aan de kwaliteit en schoonheid ervan.

*Op basis van de resultaten van een enquête bij Endless Pools-eigenaars in 2015.
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E500 fitness-systemen van Endless Pools

X2000 SwimCross-trainingssystemen

R500 RecSport-recreatiesystemen

Fitness-systemen van Endless Pools  
Combineer de originele Endless Pools-zwemmachine met 

een optionele onderwaterloopband. De variabele stroom is 

breder dan uw lichaam en dieper dan uw slag, waardoor het 

lijkt alsof u in open water zwemt. Meer informatie op pagina 

8 – 13.

SwimCross-trainingssystemen 
Geniet van het zwemmen met jets zoals in geen enkele 

andere ‘zwemspa.’ Drie ronde zwemjets (bovenaan) zorgen 

voor weerstand, terwijl de River-jet (onderaan) u optilt. Meer 

informatie op pagina 14 – 19.

RecSport-recreatiesystemen 
Ideaal om met de hele familie te trainen en te spelen tegen 

een betaalbare prijs. Meer informatie op pagina 20 – 23.
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Endless Pools fitness-systemen
Als u training opneemt in uw dagschema, biedt dat enorm veel voordelen. Een verkwikkende watertraining 
zorgt voor een endorfine-effect dat pure wellness betekent voor uw lichaam en geest. 
Met een Endless Pools® fitness-systeem geniet u van alle cardiovasculaire voordelen van trainen zonder 
de negatieve bijwerkingen die vaak voorkomen bij een training op een vaste ondergrond, op voorwaarde 
dat de training correct wordt uitgevoerd. De Endless Pools-zwemmachine produceert een niet-belastende 
tegenstroom om te trainen in het rustgevende water met het comfort van gewichtloosheid. Met de 
onderwaterloopband en fitness-opties geniet u nog jaren van talloze niet-belastende trainingen in de 
comfortabele omgeving van uw eigen tuin. En met zijn ingebouwde spa-eigenschappen hebt u onbeperkt 
toegang tot de verkwikkende massages. 
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De Endless Pools-zwemmachine
Voor een superieure ervaring van ter 

plaatse zwemmen hoeft u niet verder te 

zoeken dan de Endless Pools ®-

zwemmachine. Zijn op maat gemaakte 

hydraulisch aangedreven propulsie-

systeem creëert een laminaire stroom van 

19.000 liter per minuut, die breder is dan 

uw lichaam en dieper dan uw zwemslag. 

Verschillende roosters verdelen het water 

op een egale manier, zodat u kunt 

zwemmen zonder turbulentie. Zelfs bij 

volle kracht hebt u het gevoel dat u in 

open water zwemt. 

Gebruik de waterdichte afstandsbediening 

om de snelheid te verhogen of verlagen. 

Endless Pools fitness-systemen 
The Magic is in the Machine®

Onze technologisch geavanceerde zwemmachine is toonaangevend op de markt. Onze 
toewijding om het beste zelfs nog te verbeteren, maakt van de originele Endless Pools-
zwemmachine een ongeëvenaarde wellness-ervaring.

Combineer de karakteristieke Endless Pools-zwemmachine met de revolutionaire 
onderwaterloopband. Voeg bijzonder veelzijdige trainingsopties toe en de Endless Pools 
fitness-systemen zijn werkelijk veel meer dan een gewone “zwemspa” wat betreft prestatie, 
functionaliteit en stijl.

De stroomsnelheid van de zwemmachine 

gaat van 4:04 (lichte schoolslag) tot 

1:14 minuten per 100 meter en kan 

eenvoudig aangepast worden aan een 

precies tempo. 

Endless Pools-onderwaterloopband
Optioneel – maar daarom niet minder 

belangrijk: de Endless Pools hydraulisch 

aangedreven onderwaterloopband biedt 

niet-belastende loop- of wandelopties. U 

kunt uw cardiovasculaire kracht opbouwen 

zonder dat u de druk op uw spieren en 

gewrichten moet ervaren die gepaard gaat 

met trainingen op een vaste ondergrond. 

Varieer de snelheid van de loopband van 

een lichte wandeling tot een energierijke 

loopbeurt. Voor een meer uitdagende 

training zet u de zwemstroom aan. U krijgt 

dan meer weerstand op de spiergroepen 

van uw hart, benen en bovenlichaam.  

Met de waterdichte afstandsbediening kunt 

u de snelheid verhogen of verlagen. De 

loopband heeft een snelheidsbereik van 

0,8 km/h tot 8,9 km/h. 

Voor gebruik van de zwemmachine en 

onderwaterloopband is de optionele 

snelheidsweergave (zie pagina 29) 

aanbevolen voor een volledige personalisatie 

van uw training.

Niets zo goed als lopen of wandelen op de Endless 

Pools-onderwaterloopband. Het drijfvermogen van 

water verzacht de druk op uw gewrichten, terwijl de 

natuurlijke weerstand van water een geweldige training 

biedt.
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Hoe egaler de stroom, des te meer plezier 

u beleeft aan het zwemmen! Daarom 

gebruikt de Endless Pools-zwemmachine 

een op maat gemaakte schroef, meerdere 

roosters en onze typische honingraat – 

zodat u zich kunt afsluiten van de wereld 

en u helemaal kunt opgaan in uw slag, 

zelfs op een topsnelheid van 19.000 liter 

per minuut.
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1. Endless Pools-zwemmachine

De Endless Pools® -zwemmachine is een hydraulisch aangedreven machine die een laminaire 

stroom produceert die breder is dan uw lichaam en dieper dan uw slag. Verschillende 

roosters verdelen het water op een egale manier, zodat u kunt zwemmen zonder turbulentie. 

De stroomsnelheid varieert van 4:04/100 meter tot 1:14/100 meter en blijft egaal, zelfs 

op volle kracht.

2. Onderwaterloopband 

De onderwaterloopband is een geweldige optie om op een 

niet-belastende manier te lopen of te wandelen zonder druk 

op uw gewrichten en spieren. Voor een meer uitdagende 

training zet u de zwemstroom aan. U krijgt dan meer 

weerstand op de spiergroepen van uw romp, benen en 

bovenlichaam. Het tempo varieert van 0,8 tot 8,9 km/u.

3. Hydromassage-jets 

Verschillende hydromassage-jets zijn perfect geplaatst om 

alle zones van de rug en benen te behandelen voor een 

ideale cool down.

4. Bluetooth-compatibel muzieksysteem (optioneel)

Ingebouwd muzieksysteem met 8 luidsprekers en compatibel 

met eender welk apparaat met Bluetooth®.

5. Stalen onderstel van 2 mm en ABS-bodemplaat

Aangezien dit systeem gebouwd is op een stalen onderstel 

van 2 mm en een ABS-bodemplaat, is dit een van de 

duurzaamste en betrouwbaarste systemen op de markt. 

2

5

E500

Fitness-systemen van Endless Pools
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Deze standaardeigenschap biedt kwaliteitsvolle ondersteuning en bescherming tegen 

onbetrouwbare ondergronden.

6. Design van de kuip 
De naadloze acryl kuip heeft een moderne stijl die elegant van het ene uiteinde naar 

het andere vloeit. De kuip, die beschikbaar is in Ice Grey en Alpine White, heeft een 

tijdloos design waardoor ze langdurig mooi blijft.

7. Omkasting aan de buitenkant 
De omkasting aan de buitenkant heeft een stijlvolle en gestroomlijnde look. De omkasting 

in Grey Oak of Dark Mocha, de schoonheid, de veelzijdigheid en de geavanceerde prestaties 

maken van het Endless Pools fitness-systeem een 

meesterwerk dat u met trots kunt tonen. 

8. Verlichting 
Aan de buitenkant zorgt de LED-verlichting rondom voor 

een indrukwekkend effect en een prachtige glans. Aan de 

binnenkant combineren de veelkleur ige LED-

verlichtingspunten en de verlichte waterval functionaliteit 

met schoonheid.

9. Waterbehandelingssysteem
Het water wordt met minder chemicaliën kristalhelder 

gehouden via een tweevoudig waterzuiveringssysteem dat  

ultraviolet C (UVC) combineert met het milieuvriendelijke 

CD-ozon. Het water wordt voortdurend gecirculeerd via de circulatiepomp, die is aangesloten 

op een filtratie van 18 m2. Zo heeft u steeds zuiver water en is het onderhoud een fluitje 

van een cent.

10. Tri-Thermic-barrièresysteem
De drie lagen isolatie zorgen ervoor dat de warmte behouden blijft, verbeteren de 

energiezuinigheid en verlagen de gebruikskosten. Het Tri-Thermic™-barrièresysteem bestaat 

uit een reflecterende laag van geëxpandeerd polystyreenschuim van 2 cm met een dichtheid 

van 32 kg/m3, gecombineerd met een 5 cm dik hittedeken en een folielaag.

7/8

Tweevoudig temperatuurmodel (E2000)
Door de afzonderlijke spa kunt u de temperatuur in het zwem- en spa-gedeelte elk apart instellen.    l  13



SwimCross-trainingssystemen 
van Endless Pools
Beeld u zich uw perfecte ochtendroutine met fitness in: Op slechts enkele passen van uw 
achterdeur wacht u een privé-oase, waar u zich volledig en in alle rust kunt focussen op 
uw welzijn.

Geen drukte, geen verkeer, geen tijdverlies. Dit is fitness die echt in uw schema past.

Begin elke dag met een efficiënte training in uw SwimCross®-trainingssysteem van Endless 
Pools®. Zijn unieke zwemjets werden ontworpen om een vloeiende stroom te creëren, die 
een natuurlijke weerstand biedt voor de ultieme, niet-belastende oefeningen voor heel het 
lichaam.

Fitness-opties, hydromassage-zitplaatsen en een stijlvol ontwerp vervolledigen het pakket 
waarmee u uw fitness-doeleinden eenvoudig thuis kunt bereiken.
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Zwemjets
De zwemjets in de SwimCross®-

trainingssystemen zijn ontworpen voor 

zwem- en watertrainings-opties die geschikt 

zijn voor alle leeftijden, lichaamsgroottes en 

vaardigheidsniveaus. In totaal zijn er vier 

zwemjets die worden aangedreven door 

twee pompen en zorgen voor een krachtige 

en gelijke waterstroom, in tegenstelling tot 

de gewone jet.

De zwemjets maken gebruik van een 

versterkend effect, waarbij er meer water 

wordt aangezogen en het volume zo wordt 

verhoogd. Dit leidt tot een sterkere 

weerstand waardoor u kunt zwemmen met 

minder turbulentie. Andere zwemspa’s 

voegen lucht toe om kracht te zetten, maar 

dat brengt ook stevige turbulentie met zich 

mee. Zwemmers vinden het gemakkelijker 

om in het midden te blijven drijven met 

deze unieke jetconfiguratie: drie ronde 

SwimCross-trainingssystemen 
Wellness Without Limits®

SwimCross-trainingssystemen bieden een uiterst waardevolle zwemervaring door middel 
van jets. De unieke jetconfiguratie van de makers van Endless Pools produceren een minder 
turbulente stroom dan een gewone zwemspa met jets. Van beginneling tot ervaren zwemmer, 
deze trainingssystemen zijn voor iedereen gemaakt. Opties voor roeien, weerstandsoefeningen 
en ontspannende hydrotherapie zijn inbegrepen.

zwemjets (bovenaan) zorgen voor 

weerstand, terwijl de River-jet (onderaan) 

u optilt. Alle jets gebruiken een versterkend 

effect om meer water aan te zuigen en zo 

het volume te verhogen. Door middel van 

de twee richtkleppen kunnen gebruikers 

het uiterst variabele tempo van de stroom 

aanpassen aan hun zwemcapaciteit en hun 

work-out in het water.

Watertraining 
Regelmatige training in het water is een 

geweldige manier om uw fitheid te 

verbeteren, uw kracht te versterken, meer 

flexibiliteit te krijgen en een cardiovasculaire 

en mentale gezondheid te behouden – en 

dat alles terwijl de druk op uw heupen, 

knieën, enkels en rug vermindert. Dit is 

dankzij de natuurlijke weerstand en het 

drijfvermogen van het water! 

Door dat drijfvermogen voelt u zich tot 

90 procent lichter – waardoor er veel minder 

belasting is voor uw lichaam. Water heeft 

verschillende weerstanden die gebaseerd 

zijn op uw beweging. Bij een hogere snelheid 

stijgt de weerstand en bij een lagere 

snelheid daalt de weerstand. De weerstand 

is voelbaar in alle richtingen.

Met de SwimCross-trainingssystemen van 

Endless Pools® geniet u van de voordelen 

van zwemmen en watertraining. Met een 

gemakkelijke bereikbaarheid in uw tuin kiest 

u er zelf voor wanneer en hoe u uzelf 

trakteert op de welzijnsvoordelen van een 

waterweerstandstraining.

Waterweerstandstraining is fantastisch om kracht op 

te bouwen zonder belasting.
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X500 weergegeven met Alpine White kuip en Grey omkasting

Drie ronde zwemjets (bovenaan) zorgen 

voor weerstand, terwijl de River-jet 

(onderaan) u optilt. Alle jets gebruiken een 

versterkend effect om meer water aan te 

zuigen en zo het volume te verhogen.
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1. Drie zwemjets en River-jet 
Drie ronde zwemjets (bovenaan) zorgen 

voor weerstand, terwijl de River-jet 

(onderaan) u optilt. Alle jets gebruiken een 

versterkend effect om meer water aan te 

zuigen en zo het volume te verhogen. Door 

middel van de twee richtkleppen kunnen 

gebruikers het uiterst variabele tempo van 

de  s t room aanpassen  aan  hun 

zwemcapaciteit en hun work-out in het 

water.

2. Omkasting aan de buitenkant 
Onze omkastingspanelen zijn 18,5 cm breed 

en zijn voorzien van een fijn geborstelde 

reliëfstructuur. die de achtergrond vormt 

voor de dubbele 3D-contourbanden die het 

hele trainingssysteem omgeven. Het spelen 

met licht en schaduw creëert een visuele 

diepte en interesse in de buitenkant. 

3. Bluetooth-compatibel muzieksysteem 

(optioneel)

Ingebouwd muzieksysteem met 8 luidsprekers en compatibel met eender welk apparaat 

met Bluetooth®.

4. Stalen onderstel van 2 mm en ABS-bodemplaat (niet weergegeven)

Deze standaardeigenschappen bieden kwaliteitsvolle ondersteuning en bescherming tegen 

onbetrouwbare ondergronden.

SwimCross-trainingssystemen

2

X500
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5. Spa-zitplaatsen met hydromassage-jets 
Vier verschillende hydromassage-jets zijn perfect geplaatst in twee luxezitplaatsen met 

kussens en een zitplaats in het midden. De jetconfiguraties bestaan uit mini-jets, roterende 

jets, clusters en richtbare jets, die samen alle zones van de rug en benen behandelen voor 

een perfecte cool down.

6. Design van de kuip 
De naadloze acryl kuip is modern en stijlvol. De kuip, die beschikbaar is in Ice Grey en 

Alpine White, heeft een tijdloos design waardoor ze langdurig mooi blijft.

7. Waterbehandelingssysteem
Het water wordt met minder chemicaliën kristalhelder gehouden via een tweevoudig 

waterzuiveringssysteem dat ultraviolet C (UVC) combineert met het milieuvriendelijke 

CD-ozon. Water circuleert via het UV + CD-ozonsysteem dat gebruik maakt van de 

hydromassage-pomp op lage snelheid.

8. Tri-Thermic-barrièresysteem (niet weergegeven)

De drie lagen isolatie zorgen ervoor dat de warmte behouden blijft, verbeteren de 

energiezuinigheid en verlagen de gebruikskosten. Het Tri-Thermic™-barrièresysteem bestaat 

uit een reflecterende laag van geëxpandeerd polystyreenschuim van 2 cm met een dichtheid 

van 32 kg/m3,  gecombineerd met een 5 cm dik hittedeken en een folielaag.

Tweevoudig temperatuurmodel (X2000) 

Door de afzonderlijke spa kunt u de 

temperatuur in het zwem- en spa-gedeelte 

elk apart instellen.
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RecSport-recreatiesystemen
Tijd doorbrengen met familie en vrienden, of even alleen genieten van de rust zijn even 
belangrijk voor onze gezondheid als fysieke fitness. Het design van de RecSport®-
recreatiesystemen bieden zowel recreatie- als fitnessmogelijkheden, aan een betaalbare 
prijs.
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R500
1. Drie luchtvrije zwemjets 

Drie zwemjets, die worden aangedreven 

door één pomp met verschillende 

snelheden, bieden een krachtige en 

standvastige stroom. De zwemjets maken 

gebruik van een versterkend effect, waarbij 

er meer water wordt aangezogen en het 

volume zo wordt verhoogd. Dit leidt tot een 

sterkere weerstand waardoor u kunt trainen 

en zwemmen met minder turbulentie.

2. Omkasting aan de buitenkant 
Met zijn aantrekkelijke reliëfpatroon en 

duurzame ontwerp zal het Recsport®-

recreatiesysteem, dat beschikbaar is in 

Grey of Mocha, eender welke tuin opfleuren.

3. Bluetooth-compatibel muzieksysteem 

(optioneel) 

Ingebouwd muzieksysteem met 8 luidsprekers en compatibel met eender welk apparaat 

met Bluetooth®.

4. Stevig houten onderstel en ABS-bodemplaat (niet weergegeven) 

RecSport-recreatiesystemen zijn gebouwd op een stevig houten onderstel dat verbonden 

is met een ABS-bodemplaat, die bestand is tegen elementen van buiten.

RecSport-recreatiesystemen

2

1
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5. Spa-zitplaatsen met hydromassage-jets 
De unieke opties voor de zitplaatsen 

variëren van drie hydromassage-zitplaatsen, 

twee cool down-zitplaatsen en een rif van 

76 cm diep waarin de kinderen kunnen 

spelen.

6. Design van de kuip
De ruime en naadloze acryl kuip, die 

beschikbaar is in Ice Grey en Alpine White, 

heeft een tijdloos design waardoor ze 

langdurig mooi blijft.

7. Waterbehandelingssysteem
Via milieuvriendelijke CD-ozon blijft het 

water kristalhelder met minder chemicaliën. 

Water circuleert via het CD-ozonsysteem 

dat gebruik maakt van de hydromassage-

pomp op lage snelheid.

8. Tri-Thermic-barrièresysteem (niet weergegeven)

De drie lagen isolatie zorgen ervoor dat de warmte behouden blijft, verbeteren de 

energiezuinigheid en verlagen de gebruikskosten. Het Tri-Thermic™-barrièresysteem bestaat 

uit een reflecterende laag van geëxpandeerd polystyreenschuim van 2 cm met een dichtheid 

van 32 kg/m3, gecombineerd met een 5 cm dik hittedeken en een folielaag.
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Weerstandsbanden     

Voeg meer opties toe aan uw work-out met deze weerstandsbanden. 

Bevestig de banden gewoon aan de ingebouwde verankeringspunten van 

uw Endless Pools fitness-systeem en voer de verschillende krachtopbouwende 

oefeningen uit. De set bevat 3 paar weerstandsbanden met kleurcodes (4,5, 

6,8 en 9 kg) en comfortabele handgrepen. Geschikt voor alle niveaus.

Roeipakket met weerstandsmateriaal     

Roeien is een buitengewone cardiovasculaire oefening die de hartslag 

hoog houdt en de kernspieren versterkt. Bevestig weerstandsbanden aan 

de stevige handgrepen voor nog meer trainingsopties.Verhoog de prestatie 

van elk fitness- of trainingssysteem met het optionele roei- en 

weerstandsmateriaal. Bevestig de optionele roeibalken aan de ingebouwde 

verankeringen en/of handgrepen om een niet-belastende training van 

heel het lichaam te ervaren.

Zwemelastiek

Alle modellen zijn uitgerust met een verankering 

om onze optionele zwemelastiek aan te 

bevestigen. Voor beginnende zwemmers of voor 

iedereen die zijn of haar zwemstijl wil verbeteren, 

biedt deze elastiek meer stabiliteit en 

ondersteuning om het lichaam in het midden te 

houden.

Fitness-
accessoires
Endless Pools®-accessoires maken het bezitten 

van een fitness-systeem nog aantrekkelijker en 

voegen waarde toe aan uw watertraining.
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Onderwaterspiegel 
Kijk naar uzelf terwijl u zwemt en verfijn uw stijl voor 

betere prestaties met de optionele roestvrijstalen 

spiegel van 61 x 130 cm. De spiegel wordt op de 

bodem van het fitness-, trainings- of recreatiesysteem 

geplaatst, waar de gewichtsverdeling ervoor zorgt 

dat de spiegel veilig op zijn plaats blijft.

Aqua Bike 

Deze lichte en toch stevige, vaste Aqua Bike biedt 

u een efficiënte training zonder druk op uw spieren 

en gewrichten. Met een gewicht van slechts 9,5 kg 

is deze fiets ideaal voor trainingen met lage en 

gemiddelde intensiteit. Stel de fiets op voor de 

zwemstroom en het wordt een uitdagende rit. 

Onderwaterloopband

Onze exclusieve hydraulisch aangedreven 
onderwaterloopband is beschikbaar voor alle 
fitness-systeemmodellen en biedt de mogelijkheid 
om op een niet-belastende manier te lopen of te 
wandelen tegen een tempo van 0,8 tot 8,9 km/u.
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Watkins-afdekking & -afdekkingshefsysteem
Een ware besparing is de Watkins-afdekking die de warmte 

vasthoudt en verdamping vermindert. Die kan alleenstaand of met 

het Watkins-afdekkingshefsysteem (UpRite™ / Pro Lift™ IV) gebruikt 

worden. Met het Watkins-afdekkingshefsysteem kunt u de 

afdekking verticaal installeren, waardoor u ruimte bespaart.

VacuSeal-hefsysteem 
Het unieke ontwerp van het VacuSeal™-hefsysteem zorgt 

voor een dichte afsluiting tussen de afdekkingen, 

waardoor warmteverlies en verdamping wordt vermeden 

en de efficiëntie wordt verhoogd. Het maakt gebruik van 

een gepatenteerde “Reverse Pneumatic Technology” 

(omgekeerde pneumatische technologie) die neerwaartse 

druk uitoefent om de twee afdekkingen te dichten en 

de middelste opening die meestal terug te vinden is bij 

gewone afdekkingen te verwijderen. Bovendien kan het 

afdekkingssysteem door deze technologie eenvoudiger 

bediend worden, vooral wanneer u alleen bent.

Afdekkingen
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Watkins CoverCradle- / Pro Lift III-
afdekkingshefsysteem     
Het unieke ontwerp van dit afdekkingshefsysteem maakt gebruik van 

een hydraulisch scharnier, waardoor u de afdekking van het zwemgedeelte 

van het fitness-systeem gemakkelijk open en dicht kunt doen in één 

vloeiende beweging. Als u op zoek bent naar een gemakkelijk hefsysteem 

en u beschikt over de nodige ruimte, dan is de CoverCradle™ / Pro Lift™ 

III een uitstekende optie. De CoverCradle / Pro Lift III kan enkel 

geïnstalleerd worden op het zwemgedeelte.

Easy Slider-afdekkingsbevestigingen 
De Easy Slider biedt u een andere manier om de Watkins-afdekking te openen. Met de Easy Slider bevestigt u gewoon 

de “armen” aan de hoeken van de omkasting, zo wordt het gebruik van traditionele hefsystemen overbodig en kunnen 

de klanten hun afdekkingen verwijderen zonder dat ze het gewicht van de afdekking moeten heffen. Bovendien 

verhindert de geopende afdekking uw zicht niet.
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Bluetooth®-compatibel muzieksysteem    
Voor training of plezier in uw tuin is niets zo sfeervol als ons 

optionele, ingebouwde 8-voudig luidsprekerssysteem en 

subwoofer. Deze is eenvoudig te installeren: koppel gewoon 

een Bluetooth-compatibel apparaat aan het systeem via 

het controlepaneel en luister op eender welk moment naar 

uw favoriete muziek.

Endless Pools Fit@Home wifi-
pakket en mobiele app

Een volledige work-out altijd binnen handbereik! 

Met de Fit@Home®-app kunt u met uw smartphone 

of tablet de snelheid aanpassen, het tempo, de duur 

en de tijd van uw work-out opvolgen en programma's 

opstellen voor specifieke doeleinden.

Accessoires 
voor het 
gemak
De opties van de Endless Pools® fitness-

systemen verbeteren de eigendomservaring 

en bieden geavanceerde functionaliteit voor 

watertrainingsroutines.
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Snelheidsweergave
De optionele snelheidsweergave is een 

noodzaak voor elke gebruiker van de 

zwemmachine of loopband die zijn of haar 

prestaties wil meten. Hiermee kunt u 

eenvoudig de zwemstroomsnelheid en/of 

loopbandsnelheid weergeven en schakelen 

tussen meters en yards of het percentage 

van de topsnelheid bekijken. Voor zwemmers 

wordt de snelheid weergegeven in minuten 

per 100 meter, terwijl de loopbandsnelheid 

wordt weergegeven in kilometer per uur. 

Met afzonderlijke snelheidsweergaves voor 

zwemmachine en loopband kunnen 

eigenaars van een fitness-systeem beiden 

tegelijk gebruiken voor een nog efficiëntere 

training.

CoolZone-koelsysteem

CoolZone™ werkt samen met de onderdelen van 

het fitness-systeem om de watertemperatuur 

efficiënt af te koelen of op temperatuur te houden. 

Zo kunt u het hele jaar door gebruik maken van 

uw spa, zelfs al woont u in een regio met een 

extreem klimaat. Uw ideale watertemperatuur 

veranderen en behouden gebeurt hiermee 

gemakkelijk en efficiënt, ongeacht welke maand 

het is.

SwimDek-antislipkit

Het niet-absorberende materiaal zorgt voor 

een buitengewone trekkracht en meer 

comfort. Het is bewezen dat SwimDek® 

bestand is tegen buitenomgevingen met 

water en dat het na verloop van tijd nog 

mooi en efficiënt blijft. Kits met ondergronden 

en trapjes worden apart verkocht.

Eigen trapjes

Via dit lichte trapje met vier treden stapt u 

eenvoudig in en uit eender welk fitness-systeem. 

Het 81 cm hoge trapje met leuning langs beide 

kanten en met een drankhouder/handdoekrek is 

stevig gebouwd, waardoor het een ideale optie 

is voor de meeste gebruikers. Ook de montage 

ervan gebeurt snel en eenvoudig.

Bijkomende LED-buitenverlichting
De LED-verlichtingsbalken zijn zo ontworpen dat 

ze perfect passen op elke hoek. Eenmaal 

geïnstalleerd, lijkt het alsof ze ingebouwd zijn in 

de spa. Zoals de LED-verlichtingsbalk op de 

modellen van de E-serie geven ze een verbluffend 

blauw Endless Pools-licht. Er zijn twee opties 

beschikbaar voor elk model: een kit met 4 LED-

verlichtingsbalken of een kit met 8 LED-

verlichtingsbalken. Alle kits worden installatieklaar 

geleverd met inbegrip van alle vereiste 

onderdelen zodat de gebruiker de verlichting 

kan bedienen vanaf zijn controlepaneel. Ze 

voegen een belangrijke “wow”-factor toe aan 

alle modellen uit de X-Serie en R-Serie.*

*Beschikbaar voor modellen uit de 2020 X- 
en 2019/2020 R-series.    l  29



Onze kwaliteitsgarantie
Van nauwkeurig vakmanschap tot strenge kwaliteitscontroles en -testen, elk Endless Pools® 

fitness-systeem, SwimCross®-trainingssysteem en RecSport®-recreatiesysteem wordt 

gecontroleerd op vorm, functie, geschiktheid en afwerking alvorens hij klaar is voor u. Wij 

verbinden ons ertoe het hoogste niveau van techniek en constructie te bieden en wij 

ondersteunen elk fitness-, trainings- en recreatiesysteem met onze uitzonderlijke garantie. 

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw fitness-,  trainings- of recreatiesysteem 

betrouwbaar is zodat u zich elke dag zorgeloos kunt concentreren op uw welzijn.

Onze servicebelofte
Bij aankoop van een Endless Pools fitness-systeem, SwimCross-trainingssysteem of RecSport-

recreatiesysteem gaat u integraal deel uitmaken van de Endless Pools-familie, waaraan wij 

veel belang hechten. Daarom wordt onze belofte ondersteund door de volledige expertise 

en bronnen van Watkins Wellness® en onze professionele verdelers, die zich ertoe verbinden 

u langdurig tevreden te stellen. Van aankoop en installatie tot service en meer, u kunt steeds 

rekenen op uw professionele verdeler om het gebruik van uw Endless Pools fitness-systeem 

eenvoudig en aangenaam te maken.

Uw ervaring als eigenaar
Watkins Wellness / MASCO CORPORATION
Endless Pools fitness-systemen, SwimCross-trainingssystemen en RecSport-recreatiesystemen 

worden gemaakt door Watkins Wellness, de meest toonaangevende fabrikant van spa’s en 

waterfitnessproducten wereldwijd. Wij zijn toegewijd om wellness te promoten bij 

consumenten die een actieve levensstijl hebben en met hun gezondheid bezig zijn. Watkins 

Wellness maakt deel uit van Masco Corporation, een bedrijf uit de Fortune 500 met merken 

zoals Bristan®-badkamerproducten, Hansgrohe®-kranen en Hüppe®-bad- en douchevoorzieningen.
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The Magic is  
in the Machine®.
Ter plaatse zwemmen tegen een stabiele 

waterstroom die zo vloeiend is dat het lijkt alsof u 

in open water zwemt.

Loop en wandel met 360 graden weerstand en laat 

het drijfvermogen van het water uw gewrichten en 

spieren beschermen tegen belasting. 

In een fitness-systeem van Endless Pools® zijn er 

geen grenzen om uw volledige lichaam uitgebreid 

te trainen. Zwemmen, fietsen, wandelen, trainen 

en vervolgens ontspannen tegen de kalmerende 

hydromassage-jets, wanneer u maar wilt en in de 

comfortabele omgeving van uw thuis.

E500 (457 L x 226 B x 147 D cm)

E550 (457 L x 239 B x 147 D cm)

E700 (518 L x 226 B x 147 D cm)

E2000 (610 L x 226 B x 147 D cm)

Weergegeven met de optionele onderwaterloopband
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E500 Endless Pools®  
Fitness-systemen     

MODELTYPE ZWEMMEN & LOPEN     ZWEMMEN                
Afmetingen 457 x 226 x 147 cm                         457 x 226 x 147 cm                    

Waterinhoud 6570 liter                                         6705 liter                                     

Gewicht 1375 kg (leeg)  
8725 kg (gevuld*)                           

1320 kg (leeg)  
8800 kg (gevuld*)                      

Kleuropties voor de kuip Alpine White of Ice Grey
Kleuropties voor de omkasting Dark Mocha of Grey Oak
Zwemtechnologie Endless Pools-zwemmachine
Zwemstroomeenheid 5 PK Hydraulische stroomeenheid
Hydromassage-zitplaatsen 3
Hydromassage-jets - 27 1 grote jet, 2 roterende jets, 2 richtbare jets, 22 mini-jets
Hydromassage-jetpomp 2,5 PK nominaal vermogen; 5,2 PK aanloopvermogen – Pomp met enkele snelheid
Controlesysteem** LCD-controlepaneel; 230V/50Hz 

24A + 32A                                        
 
2 x 24A                                         

Waterornament 2 verlichte watervallen
Waterbehandelingssysteem UVC + CD-ozon
Circulatiepomp High-Flow Circulatiepomp
Effectieve filtratiezone 18 m2

Verlichtingssysteem 18 veelkleurige LED-verlichtingspunten & LED-verlichtingsstrook langs de buitenkant 
Substructuur Frame van 2 mm uit gegalvaniseerd staal
Bodemplaat Thermoplastische ABS-bodemplaat
Verwarming 3000 watt/230v
Energiezuinigheid Gecertificeerd volgens de APSP 14 Amerikaanse norm en de California Energy  

Commission (CEC) in overeenstemming met de Californische wetgeving
Roestvrijstalen handgrepen 3 leuningen uit gesatineerd roestvrij staal
Muziekoptie 8 luidsprekers + subwoofer, met Bluetooth®

Trainingsopties Zwemelastiek, roeikit, weerstandsbanden, vloerspiegel, waterfiets, Endless Pools-
snelheidsweergave

Opties voor de vinyl afdekking & 
het afdekkingshefsysteem

Watkins-afdekkingen & -afdekkingshefsystemen (Uprite™/ProLift™ IV), Easy Slider-
afdekkingsbevestigingen of VacuSeal™-afdekkingssysteem, CoverCradle™/ProLift™ III

Bijkomende opties CoolZone™-koelsysteem, SwimDek®-Antislipkit, Endless Pools-trapjes,  
Fit@Home® wifi-pakket en mobiele app

KUIPKLEUREN OMKASTINGKLEUREN

Ice Grey Alpine White Grey Oak Dark Mocha

*Inclusief water en 10 volwassenen van elk 80 kg
**Ook aangeboden in driefasige configuratie van 
380-415V, 3N~, 16 A, 50Hz, driefasig 16 amp/
fasestroomkring met aardlekschakelaar, andere 
elektrische configuraties mogelijk.

Alle rechten voorbehouden. Specificaties, kleuren 
en oppervlaktemateriaal onderworpen aan 
wijziging zonder kennisgeving.

32  l  



E550 Endless Pools®  
Fitness-systemen

MODELTYPE ZWEMMEN & LOPEN ZWEMMEN
Afmetingen L 457 X X B 239 H 147 cm L 457 X B 239 X H 147 cm
Waterinhoud 8935 liter 9050 liter
Gewicht 1680 kg (leeg) / 11.390 kg (gevuld*) 1625 kg (leeg) / 11.450 kg (gevuld*)
Kleuropties voor de kuip Alpine White of Ice Grey
Kleuropties voor de omkasting Dark Mocha of Grey Oak
Zwemtechnologie Endless Pools®-zwemmachine
Zwemstroomeenheid 5 PK Hydraulische stroomeenheid
Hydromassage-zitplaatsen NVT
Hydromassage-jets - 23 1 grote roterende jet, 6 middelmatige roterende jets, 16 mini-jets
Hydromassage-jetpomp 2,5 PK nominaal vermogen; 5,2 PK aanloopvermogen – Pomp met 1 snelheid
Controlesysteem** LCD-controlepaneel; 230v/50Hz 

24A + 32A
 
2 x 24A

Waterornament NVT
Waterbehandelingssysteem UVC- + CD-ozon
Circulatiepomp 1/15 High-Flow Circulatiepomp 
Effectieve filtratiezone 18 m2

Verlichtingssysteem 24 veelkleurige LED-verlichtingspunten & LED-verlichtingsstrook langs de buitenkant
Substructuur Frame van 2 mm uit gegalvaniseerd staal
Bodemplaat Thermoplastische ABS-bodemplaat
Verwarming 3000w/230v
Energiezuinigheid Gecertificeerd volgens de APSP 14 Amerikaanse norm en de California Energy  

Commission (CEC) in overeenstemming met de Californische wetgeving
Roestvrijstalen handgrepen 5 roestvrijstalen handgrepen
Muziekoptie 8 luidsprekers + subwoofer, met Bluetooth®

Trainingsopties Zwemelastiek, weerstandsbanden, vloerspiegel, waterfiets, Endless Pools-
snelheidsweergave

Opties voor de vinyl afdekking 
& het afdekkingshefsysteem

Watkins-afdekkingen & -afdekkingshefsystemen (Uprite™/ProLift™ IV), Easy Slider-
afdekkingsbevestigingen of VacuSeal™-afdekkingssysteem, CoverCradle™/ProLift™ III

Bijkomende opties CoolZone™-koelsysteem, SwimDek®-Antislipkit, Endless Pools-trapjes, Fit@Home® wifi-
pakket en mobiele app

 Ice Grey Alpine White Grey Oak  Dark Mocha

KUIPKLEUREN OMKASTINGKLEUREN
*Inclusief water en 10 volwassenen van elk 80 kg
**Ook aangeboden in driefasige configuratie van 
380-415V, 3N~, 16 A, 50Hz, driefasig 16 amp/
fasestroomkring met aardlekschakelaar, andere 
elektrische configuraties mogelijk.

Alle rechten voorbehouden. Specificaties, kleuren 
en oppervlaktemateriaal onderworpen aan wijziging 
zonder kennisgeving.
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E700 Endless Pools®  
Fitness-systemen     

MODELTYPE ZWEMMEN & LOPEN ZWEMMEN
Afmetingen 518 x 226 x 147 cm 518 x 226 x 147 cm
Waterinhoud 7950 liter 8140 liter
Gewicht 1430 kg (leeg)  

10160 kg (gevuld*)
1375 kg (leeg)  
10290 kg (gevuld*)                     

Kleuropties voor de kuip Alpine White of Ice Grey
Kleuropties voor de omkasting Dark Mocha of Grey Oak
Zwemtechnologie Endless Pools-zwemmachine
Zwemstroomeenheid 5 PK Hydraulische stroomeenheid
Hydromassage-zitplaatsen 3
Hydromassage-jets - 27 1 grote jet, 2 roterende jets, 2 richtbare jets, 22 mini-jets
Hydromassage-jetpomp 2,5 PK nominaal vermogen; 5,2 PK aanloopvermogen – Pomp met enkele snelheid
Controlesysteem** LCD-controlepaneel; 230V/50Hz 

24A + 32A
 
2 x 24A

Waterornament 2 Verlichte watervallen
Waterbehandelingssysteem UVC + CD-ozon
Circulatiepomp High-Flow Circulatiepomp
Effectieve filtratiezone 18 m2

Verlichtingssysteem 20 veelkleurige LED-verlichtingspunten & LED-verlichtingsstrook langs de buitenkant
Substructuur Frame van 2 mm uit gegalvaniseerd staal
Bodemplaat Thermoplastische ABS-bodemplaat
Verwarming 3000 watt/230v
Energiezuinigheid Gecertificeerd volgens de APSP 14 Amerikaanse norm en de California Energy  

Commission (CEC) in overeenstemming met de Californische wetgeving
Roestvrijstalen handgrepen 3 leuningen uit gesatineerd roestvrij staal
Muziekoptie 8 luidsprekers + subwoofer, met Bluetooth®

Trainingsopties Zwemelastiek, roeikit, weerstandsbanden, vloerspiegel, waterfiets, Endless Pools-
snelheidsweergave

Opties voor de vinyl afdekking & 
het afdekkingshefsysteem

Watkins-afdekkingen & -afdekkingshefsystemen (Uprite™/ProLift™ IV), Easy Slider-
afdekkingsbevestigingen of VacuSeal™-afdekkingssysteem, CoverCradle™/ProLift™ III

Bijkomende opties CoolZone™-koelsysteem, SwimDek®-Antislipkit, Endless Pools-trapjes, Fit@Home® wifi-pakket en 
mobiele app

KUIPKLEUREN OMKASTINGKLEUREN

Ice Grey Alpine White Grey Oak Dark Mocha

*Inclusief water en 10 volwassenen van elk 80 kg
**Ook aangeboden in driefasige configuratie van 
380-415V, 3N~, 16 A, 50Hz, driefasig 16 amp/
fasestroomkring met aardlekschakelaar, andere 
elektrische configuraties mogelijk.

Alle rechten voorbehouden. Specificaties, kleuren 
en oppervlaktemateriaal onderworpen aan 
wijziging zonder kennisgeving.
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E2000 Endless Pools®  
Fitness-systemen

Ice Grey

KUIPKLEUREN

OMKASTINGKLEUREN

Alpine White

Grey Oak

Dark Mocha

MODELTYPE ZWEMMEN & LOOPBAND ZWEMMEN
Afmetingen 610 L x 226 B x 147 H cm 610 L x 226 B x 147 H cm

Zwemgedeelte: 457 L x 226 B x 147 H cm 457 L x 226 B x 147 H cm

Spa-gedeelte: 152 L x 226 B x 147 H cm 152 L x 226 B x 147 H cm
Waterinhoud 8900 liter 9065 liter
Zwemgedeelte: 7575 liter 7740 liter
Spa-gedeelte: 1325 liter 1325 liter 
Gewicht 1915 kg (leeg) / 11.590 kg (gevuld*) 1860 kg (leeg) / 11.705 kg (gevuld*)
Kleuropties voor de kuip Alpine White of Ice Grey
Kleuropties voor de omkasting Dark Mocha of Grey Oak
Zwemtechnologie Endless Pools-zwemmachine
Stroomeenheid 5 PK Hydraulische stroomeenheid
Substructuur Frame van 2 mm uit gegalvaniseerd staal
Bodemplaat Thermoplastische ABS-bodemplaat

Energiezuinigheid Gecertificeerd volgens de APSP 14 Amerikaanse norm en de California Energy Commission (CEC) 
in overeenstemming met de Californische wetgeving

Muziekoptie 8 luidsprekers + subwoofer, met Bluetooth®

Opties voor de vinyl afdekking & 
het afdekkingshefsysteem

Watkins-afdekkingen & -afdekkingshefsystemen (Uprite™/ProLift™ IV), Easy Slider-
afdekkingsbevestigingen of VacuSeal™-afdekkingssysteem

Bijkomende opties Endless Pools-snelheidsweergave, vloerspiegel, Fit@Home® wifi-pakket en mobiele app, CoolZone™-
koelsysteem

ZWEMGEDEELTE SPA-GEDEELTE

Controlesysteem** LCD-controlepaneel 230V/50Hz, 
24A + 32A                                                                 2 x 24A

Zitplaatsen Zitbank
4 hydrotherapie-zitplaatsen + 
afkoelingszitplaats

Hydrotherapie-jets - 36 Niet van toepassing
2 grote jets, 2 roterende jets, 6 richtbare jets, 
26 mini-jets

Hydromassage-jetpomp Niet van toepassing
2 - 2,5 PK nominaal vermogen; 5,2 PK 
aanloopvermogen – Pompen met 1 snelheid

Waterornament 2 verlichte watervallen 1 verlichte waterval
Waterbehandelingssysteem UVC- + CD-ozon CD-ozon
Circulatiepomp High-Flow circulatiepomp Circulatiepomp
Effectieve filtratiezone 18 m2 5 m2

Verlichtingssysteem LED-verlichtingsbalk 
14 veelkleurige LED-verlichtingspunten                   12 veelkleurige LED-verlichtingspunten

Verwarming 3000w/230v 3000w/230v
Isolatie Tri-Thermic™-isolatie Volledige schuimisolatie
Roestvrijstalen handgrepen 3 leuningen uit roestvrij staal Niet van toepassing

Trainingsopties
Zwemelastiek, roeikit, weerstandsbanden, 
vloerspiegel, waterfiets, Endless Pools-
snelheidsweergave

Niet van toepassing

*Inclusief water en 
10 volwassenen van elk 80 kg

**Ook aangeboden in 
driefasige configuratie 

van 380-415V, 3N~, 24 A, 
50Hz, driefasig 24 amp/

fasestroomkring met 
aardlekschakelaar, andere 
elektrische configuraties 

mogelijk.

Alle rechten voorbehouden. 
Specificaties, kleuren en 

oppervlaktemateriaal 
onderworpen aan wijziging 

zonder kennisgeving.
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Training die in  
uw leven past.
Voel de weerstand van het water tijdens eender 

welke trainingsoefening, op eender welk moment 

van de dag.

Geniet van het zwemmen met jets zoals in geen 

enkele andere ‘zwemspa.’ Drie ronde zwemjets 

(bovenaan) zorgen voor weerstand, terwijl de 

rivierjet (onderaan) u optilt. Alle jets gebruiken een 

versterkend effect om meer water aan te zuigen 

en zo het volume te verhogen. Door middel van de 

twee richtkleppen kunnen gebruikers het uiterst 

variabele tempo van de stroom aanpassen aan hun 

zwemcapaciteit en hun work-out in het water.

Met de comfortabele en veelzijdige SwimCross®-

trainingssystemen is het niet moeilijk om een drukke 

agenda te combineren met een actief leven. Met 

een SwimCross-trainingssysteem op enkele passen 

van uw deur hoeft u nooit meer te bedenken “hoe 

een training in uw dag past”.

X2000 (610 L x 226 B x 147 D cm)

X500 (457 L x 226 B x 127 D cm)
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X500 SwimCross®-
trainingssystemen     

Afmetingen (L x B x H) 457 x 226 x 127 cm 
Waterinhoud 6250 liter
Gewicht 1230 kg (leeg) / 8260 kg (gevuld*)
Kleuropties voor de kuip Alpine White of Ice Grey
Kleuropties voor de omkasting Mocha of Grey
Zwemtechnologie 3 ronde zwemjets, 1 River Jet
Zwemjetpompen 2,5 PK nominaal vermogen; 5,2 PK aanloopvermogen –  

1 Enkele snelheid & 1 dubbele snelheid
Hydromassage-zitplaatsen 3
Hydromassage-jets - 27 1 grote jet, 2 roterende jets, 2 richtbare jets, 22 mini-jets
Hydromassage-jetpomp 2,5 PK nominaal vermogen; 5,2 PK aanloopvermogen –  

Pomp met dubbele snelheid
Controlesysteem** LCD-controlepaneel; 230V, 32A, 50Hz
Waterornament 2 verlichte watervallen
Waterbehandelingssysteem UVC + CD-ozon
Effectieve filtratiezone 18m2

Verlichtingssysteem 16 veelkleurige LED-lampen, LED-buitenverlichting  (optioneel) 
Substructuur Frame van 2 mm uit gegalvaniseerd staal
Bodemplaat Thermoplastische ABS-bodemplaat
Verwarming 3000 watt
Energiezuinigheid Gecertificeerd volgens de APSP 14 Amerikaanse norm en de California Energy  

Commission (CEC) in overeenstemming met de Californische wetgeving
Roestvrijstalen handgrepen 3 leuningen uit roestvrij staal
Muziekoptie 8 luidsprekers + subwoofer, met Bluetooth®

Trainingsopties Zwemelastiek, roeikit, weerstandsbanden, vloerspiegel, waterfiets
Opties voor de vinyl afdekking & 
het afdekkingshefsysteem

Watkins-afdekkingen & -afdekkingshefsystemen (Uprite™/ProLift™ IV), Easy Slider-
afdekkingsbevestigingen of VacuSeal™-afdekkingssysteem, CoverCradle™/ProLift™ III

Bijkomende opties CoolZone™-koelsysteem, SwimDek®-Antislipkit, Endless Pools-trapjes

KUIPKLEUREN OMKASTINGKLEUREN

Van de makers van

Ice Grey Alpine White Grey Mocha

*Inclusief water en 10 volwassenen van elk 
80 kg
**Andere elektrische configuraties mogelijk.

Alle rechten voorbehouden. Specificaties, 
kleuren en oppervlaktemateriaal onderworpen 
aan wijziging zonder kennisgeving.
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X2000
Afmetingen 610 L X 226 B X 147 H cm  

Zwemgedeelte: 457 L X 226 B X 147 H cm Spa-gedeelte: 152 L X 226 B X 147 H cm
Waterinhoud 8.895 liter  (Zwemgedeelte: 7.570 liter / Spa-gedeelte: 1.325 liter)
Gewicht 1.570 kg (leeg) / 11.245 kg (gevuld*)
Kleuropties voor de kuip Alpine White of Ice Grey
Kleuropties voor de 
omkasting

Mocha of Grey 

Zwemtechnologie 3 ronde zwemjets, 1 River Jet
Zwemjetpompen 2,5 PK nominaal vermogen; 5,2 PK aanloopvermogen – (1) Eén snelheid &  

(1) dubbele snelheid
Substructuur Frame van 2 mm uit gegalvaniseerd staal
Bodemplaat Thermoplastische ABS-bodemplaat
Energiezuinigheid Gecertificeerd volgens de APSP 14 Amerikaanse norm en de California Energy  

Commission (CEC) in overeenstemming met de Californische wetgeving
Muziekoptie 8 luidsprekers + subwoofer, met Bluetooth®

Opties voor de afdekking & 
het afdekkingshefsysteem

Watkins-afdekkingen & -afdekkingshefsystemen (Uprite™/ProLift™ IV), Easy Slider-
afdekkingsbevestigingen of VacuSeal™-afdekkingssysteem

Bijkomende opties CoolZone™-koelsysteem, SwimDek®-Antislipkit, Endless Pools-trapjes

ZWEMGEDEELTE SPA-GEDEELTE
Zitplaatsen Zitbank 4 hydrotherapie-zitplaatsen + 

afkoelingszitplaats
Hydrotherapy-jets – 36 Niet van toepassing 2 grote jets, 2 roterende jets,  

6 richtbare jets, 26 mini-jets
Hydromassage-jetpomp Niet van toepassing 2 - 2,5 PK nominaal vermogen;  

5,2 PK aanloopvermogen – Eén snelheid
Controlesysteem** LCD-controlepaneel; 230v/48amp, 50Hz LCD-controlepaneel 
Waterornament 2 verlichte watervallen 1 verlichte waterval
Waterbehandelingssysteem UVC- + CD-ozon CD-ozon
Circulatiepomp Circulatiepomp met sterke 

stroomsnelheid
Filtratiepomp 

Effectieve filtratiezone 18 m2 5 m2

Verlichtingssysteem* 14 veelkleurige LED-verlichtingspunten 
* LED-buitenverlichting  (optioneel)

12 veelkleurige LED-verlichtingspunten 

Verwarming 3000w 3000w
Isolatie Tri-Thermic™-barrièresysteem Volledige schuimisolatie
Handgrepen 3 roestvrijstalen handgrepen Niet van toepassing

Ice Grey

KUIPKLEUREN

OMKASTING-
KLEUREN

SwimCross® - 
trainingssystemen     

Van de makers van

Alpine White

Grey

Mocha

*Inclusief water en 
10 volwassenen van elk 

80 kg 
**Andere elektrische 
configuraties mogelijk

Alle rechten 
voorbehouden. 

Specificaties, kleuren 
en oppervlakmateriaal 

onderworpen aan 
wijziging zonder 

kennisgeving.38  l  



Fitness hoeft niet 
altijd fysiek te zijn.
Tijd doorbrengen met familie en vrienden of genieten 

van wat ontspanning in uw eentje is minstens zo 

belangrijk voor ons welzijn als fysieke fitness. 

RecSport®-recreatiesystemen zijn opzettelijk zo 

ontworpen dat zowel recreatie als tijd voor fitness 

binnen handbereik liggen, aan een betaalbare prijs.

R200 (366 L x 226 B x 127 D cm)

R500 (457 L x 226 B x 127 D cm)

  WIST U DAT?

Door het drijfvermogen van water voelt u 
zich tot 90 procent lichter en krijgt u een 
weerstand van 360 graden!
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R200
Afmetingen 366 L X 226 B X 127 H cm
Waterinhoud 5055 liter
Gewicht 840 kg (leeg) / 6680 kg (gevuld*)
Kleuropties voor de kuip Alpine White of Ice Grey
Kleuropties voor de omkasting Mocha of Grey
Zwemtechnologie 3 zwemjets – Max. 815 liter per minuut
Zwemjetpomp 2,5 PK nominaal vermogen; 5,2 PK aanloopvermogen – Pomp met dubbele snelheid
Zitplaatsen 5
Hydromassage-jets - 27 1 grote jet, 2 roterende jets, 2 richtbare jets, 22 mini-jets
Hydromassage-jetpomp 2,5 PK nominaal vermogen; 5,2 PK aanloopvermogen – Pomp met dubbele snelheid
Controlesysteem** LCD-controlepaneel; 230v/24amp, 50Hz
Waterornament 1 verlichte waterval
Waterbehandelingssysteem CD-ozon
Effectieve filtratiezone 9m2

Verlichtingssysteem 20 veelkleurige LED-verlichtingspunten, LED-buitenverlichting  (optioneel)  
Substructuur Hout
Bodemplaat Thermoplastische ABS-bodemplaat
Verwarming 3000w/230V
Energiezuinigheid Gecertificeerd volgens de APSP 14 Amerikaanse norm en de California Energy  

Commission (CEC) in overeenstemming met de Californische wetgeving
Handgrepen 3 roestvrijstalen handgrepen
Muziekoptie 8 luidsprekers + subwoofer, met Bluetooth®

Fitness-accessoires Zwemelastiek, weerstandsbanden, vloerspiegel, waterfiets
Opties voor de afdekking & 
het afdekkingshefsysteem 

Watkins-afdekkingen & -afdekkingshefsystemen (Uprite™/ProLift™ IV), Easy Slider-
afdekkingsbevestigingen of VacuSeal™-afdekkingssysteem, CoverCradle™/ProLift™ III

Bijkomende opties CoolZone™-koelsysteem, SwimDek®-Antislipkit, Endless Pools-trapjes

 Ice Grey   Alpine White   Grey    Mocha

KUIPKLEUREN OMKASTINGKLEUREN

RecSport®-
recreatiesystemen

Van de makers van

*Inclusief water en 10 volwassenen van elk 80 kg 
**Andere elektrische configuraties mogelijk

Alle rechten voorbehouden. Specificaties, kleuren 
en oppervlakmateriaal onderworpen aan wijziging 
zonder kennisgeving.
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R500 Van de makers van

Afmetingen 457 L X 226 B X 127 H cm
Waterinhoud 6625 liter
Gewicht 935 kg (leeg) / 8475 kg (gevuld*)
Zwemtechnologie 3 zwemjets – max. 815 liter per minuut
Zwemjetpomp 2,5 PK nominaal vermogen; 5,2 PK aanloopvermogen – Pomp met dubbele snelheid
Zitplaatsen 5
Hydromassage-jets - 27 1 grote jet, 2 roterende jets, 2 richtbare jets, 22 mini-jets
Hydromassage-jetpomp 2,5 PK nominaal vermogen; 5,2 PK aanloopvermogen – Pomp met dubbele snelheid
Controlesysteem LCD-controlepaneel; 230v/24amp, 50Hz
Waterornament 1 verlichte waterval
Waterbehandelingssysteem CD-ozon
Effectieve filtratiezone 9m2

Verlichtingssysteem 24 veelkleurige LED-verlichtingspunten, LED-buitenverlichting  (optioneel)  
Substructuur Hout
Bodemplaat Thermoplastische ABS-bodemplaat
Verwarming 3000w/230V
Energiezuinigheid Gecertificeerd volgens de APSP 14 Amerikaanse norm en de California Energy  

Commission (CEC) in overeenstemming met de Californische wetgeving
Handgrepen 3 roestvrijstalen handgrepen
Muziekoptie 8 luidsprekers + subwoofer, met Bluetooth®

Fitness-accessoires Zwemelastiek, weerstandsbanden, vloerspiegel, waterfiets
Opties voor de afdekking & 
het afdekkingshefsysteem

Watkins-afdekkingen & -afdekkingshefsystemen (Uprite™/ProLift™ IV), Easy Slider-
afdekkingsbevestigingen of VacuSeal™-afdekkingssysteem, CoverCradle™/ProLift™ III

Bijkomende opties CoolZone™-koelsysteem, SwimDek®-Antislipkit, Endless Pools-trapjes

RecSport®-
recreatiesystemen

Ice Grey

KUIPKLEUREN OMKASTINGKLEUREN

Alpine White Grey Mocha

*Inclusief water en 10 volwassenen van elk 80 kg 
**Andere elektrische configuraties mogelijk

Alle rechten voorbehouden. Specificaties, kleuren 
en oppervlakmateriaal onderworpen aan wijziging 
zonder kennisgeving.
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©2021 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, USA. 
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in de EU. Endless Pools, SwimCross, 
RecSport, Your Space. Your Pace., Wellness Without Limits, The Magic in 
the Machine, Endless Pools Fit@Home, Tri-Thermic, Hot Spring, Caldera, 

ProLift, Uprite en CoverCradle zijn handelsmerken van Watkins Wellness. 
Hansgrohe en Hüppe zijn geregistreerde handelsmerken. Bristan is een 

geregistreerd handelsmerk. Het woord Bluetooth is een handelsmerk dat 
eigendom is van Bluetooth SIG, Inc., VacuSeal is een handelsmerk van Hot 

Tub Products, LLC. SwimDek is een geregistreerd handelsmerk van SeaDek, 
Inc. Specificaties onderworpen aan wijziging zonder kennisgeving. Patenten 

aangevraagd.

W e l l n e s s  z o n d e r  g r e n z e n . ™

INDUSTRIEWEG 5A
5482 TD SCHIJNDEL
TEL. 06 25 28 21 75 

INFO@RELAXOUTDOOR.NL




