
ZWEMSPA'S
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“Kwaliteit is geen luxe, het is een standaard.”

- Een wereldwijd gerenommeerd merk met jarenlange ervaring waarop u kan vertrouwen.

- Een ruim aanbod aan spas en zwemspas, voor ieders wens.

- Een spa van de hoogste kwaliteit voor een leven lang zorgeloos genieten.

- Een uitgebreide garantie op uw spa, tot wel 10 jaar.

- Een uitstekende service waar u zowel voor, tijdens als na uw aankoop op kan rekenen.

CAL SPAS GARANDEERT
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OP UW GEZONDHEID

TRAINEN

WATERYOGAROEIEN

ZWEMSPAS 
DOOR CAL SPAS 
“Eindeloos zwemplezier.”

ZWEMMEN

“Hydrotherapie?”

Verlangt u naar een lichaam dat gezond 
is en bruist van energie? 

Het is wetenschappelijk bewezen dat regelmatig 
sporten goed is voor lichaam en geest. 
Frequente lichaamsbeweging stimuleert het 
cardiovasculair systeem, het vermindert de kans 
op gezondheidsproblemen en het bevordert de 
spierkracht. 

Onder water aan de conditie werken is een waar 
genot. In het water verlopen immers alle bewegingen 
soepeler, want de zwaartekracht heeft er minder vat 
op uw lichaam. Ook ideaal voor revalidatie. 
 
Voor velen is het niet vanzelfsprekend om dagelijks een 
bezoek te brengen aan de lokale fitness. Maar met 
een Cal Spas Ultimate Fitness spa geniet u van een 
volledige workout in het comfort en de privacy van uw 
eigen tuin! Zo kunt u op een aangename manier een 
dagelijkse fitnessroutine opbouwen en onderhouden.

De zwem- en fitness-spas zijn ’grote’ bubbelbaden die 
voorzien zijn van een krachtige tegenstroom. 

Zo kan u op een kleine oppervlakte ter plaatse 
zwemmen en/of fitnessen. Ook kan u, net als in een 
gewoon bubbelbad, genieten van een deugddoende 
massage. Door de eenvoudige plaatsing, tovert u met 
een zwem- of fitness-spa uw tuin in een mum van tijd om 
tot een privaat wellnessparadijs.

Met een zwem- of fitness-spa haalt u alle voordelen van 
een traditioneel zwembad in huis, maar niet de nadelen. 
Vier seizoenen lang genieten met een minimum aan 
verbruik en onderhoud. En bij onze opbouwmodellen is 
zelfs een bouwvergunning overbodig.

Iedere persoon is uniek. Daarom is het logisch dat u de 
zwemspa kan kiezen die het best beantwoordt aan uw  
persoonlijke behoefte. Of u nu de ultieme zwemmachine 
zoekt of eerder houdt van aqua-aerobic of uitkijkt naar 
een vervanging voor een zwembad voor de kids: Cal 
Spas heeft het. Met de meest uitgebreide collectie van 
verschillende zwem- en fitness-spas, is het geen wonder 
dat we ons terecht dé grootste fabrikant ter wereld 
mogen noemen.

TER PLAATSE JOGGEN/STAPPEN

COOL DOWN/WARMING UP
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MASSAGEJETS

KNEDENDE JETS

Deze vortex jets geven een 
knedend effect. Als een 

echte masseur behandelen
ze uw onderrug.

ROTERENDE JETS

Roteren het water in kleine 
cirkels. Heerlijk ontpannend 

of uiterst intensief voor rug en 
kuiten.

RICHTBARE JETS

De beweegbare kop  
masseert juist daar waar u 

het nodig hebt.

EURO JETS

Deze jets behandelen  
gericht drukpunten over rug, 

schouders, nek en polsen.

SWIMJET PROPULSION  
SYSTEM I™

“FUN”

Deze zwemjet is ideaal voor de aqua-aerobic fanaat. 
Het is het instapsysteem en vooral geliefd bij mensen 
die houden van oefeningen in het water. Deze jet 
wordt aangestuurd door een krachtige 6.0BHP pomp 
en kan in de hoogte versteld worden. Door de  
luchtklep open te draaien verhoogt u de weerstand 
van de tegenstroom. Hoewel deze jet werd ontworpen 
voor wateroefeningen, kan er zelfs, zij het in beperktere 
mate, tegen gezwommen worden. 

SWIMJET PROPULSION  
SYSTEM II™

“SEMI-PRO”

Dit systeem bestaat uit 2 naast elkaar opgestelde 
River Jets. Hierdoor wordt, in vergelijking met Propulsion 
System I™, de kracht van het tegenstroom systeem 
verdubbeld. Iedere jet wordt aangedreven door een 
individueel instelbare 6.0BHP pomp. Ook hier kan u aan 
de hand van de twee luchtkleppen kracht toevoegen
aan de tegenstroom voor een nog stevigere workout.

SWIMJET PROPULSION  
SYSTEM V™

“PRO”

Dankzij dit 3 pompen systeem heeft u de mogelijkheid 
om uw zwemsessie volledig te personaliseren. Beide 
grote River Jets zijn in hoogte verstelbaar en worden 
elks gestuwd door een aparte 6.0BHP pomp. De drie 
Power Stream jets zijn tevens richtbaar en worden 
aangevoerd door een derde pomp, die afzonderlijk 
van de River Jets te bedienen is. Zowel de River Jets als 
de Power Stream jets zijn voorzien van luchtkleppen om 
de kracht van de tegenstroom te verhogen. 

Dit complete systeem is geschikt voor zelfs de meest 
ervaren zwemmer.

ZWEMJETS
“Zwemmen tegen de stroming.”

Onze massagejets doen u en uw kuip alle eer aan. 
Al onze zwemspas zijn standaard voorzien van rvs 
Candy Cane™ jets.  Optioneel kunnen de jets uitgerust 
worden met onze gepatenteerde Hi-Light™ verlichting 
voor een nog meer romantisch gevoel. U kan zelf de 
kracht en meestal ook de richting van de jets regelen. 
Zo kan u de massage afstellen naar eigen smaak. Van 
heerlijk ontspannend tot verkwikkend.

“Lucht, water, warmte.”“Lucht, water, warmte.”

“Genieten.”

MASSAGEJETSHET ZWEMEFFECT

Het juiste samenspel van lucht, water, warmte en 
instelbare zwemjets bepaalt het unieke zwem-effect 
van iedere Cal Spas. Doe de vrijblijvende test en u zal 
overtuigd zijn van de ongeëvenaarde zwemkwaliteit 
die u in geen enkele andere zwemspa ter wereld zal 
terugvinden.
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ANTIBACTERIËLE FILTER

Iedere Cal Spas filter is gemaakt uit antibacteriële stof. Zo krijgt bacterievorming 
in de filter geen kans en hebben de filters een levensduur van gemiddeld 1 jaar. 
Doordat ze gemaakt zijn van stof, kunnen ze gemakkelijk gereinigd worden met 
de tuinslang.

PURE SILK™ OZONATOR  

Dit toestel verhoogt het actief zuurstofgehalte in het water. Actieve zuurstof 
neutraliseert al het vuil in de spa en vernietigt op een natuurlijke maar uiterst 
efficiënte wijze bacteriën. Hierdoor wordt het chemicaliënverbruik 
aanzienlijk verminderd. Dit is beter voor het milieu.

FILTRATIE
“Zuiver water 24 uur per dag.”

Helder en zuiver water is belangrijk in ieder gesloten systeem. Een slecht 
filtersysteem is vaak de oorzaak van troebel en slecht geurend water. 
De veiligheid van u en uw familie is voor ons van onschatbare waarde.

Het is dan ook geen wonder dat we bijzondere aandacht besteden aan 
het zuiver en helder houden van uw zwemspa water.

Iedere Cal Spas is daarom voorzien van een uniek filtersysteem. Iedere 
antibacteriële filter zit telkens in een nauw aansluitend compartiment 
waaruit de jetpompen aanzuigen. Op die manier moet het water tijdens 
de filtratiemodus sowieso de filter passeren alvorens het terug in het bad 
terechtkomt. De jetpompen verzetten een enorme hoeveelheid water 
binnen een korte tijdspanne en besparen zo energie. Dit garandeert u 
kristalhelder water, 24 uur per dag met een minimum aan onderhoud.

HYBRIDE FILTRATIE 

Het Hybride systeem van Cal Spas combineert de kracht van de Pure-Silk™ ozonator 
en de Pure-Cure™ UV lichtkamer in één naadloos systeem.  Het aangezogen water 
wordt eerst behandeld met ozon en passeert vervolgens door de UV lichtkamer 
waar het met UV belicht wordt alvorens terug in de kuip terecht te komen. Met deze 
zuiverende combinatie gebruikt u tot 50% minder chloor dan voordien en voelt uw 
water zijdezacht aan.

PRESTATIES
“Steeds de beste zwemcondities.”

SWIMJET BADU STREAM  
SYSTEM™

Twee krachtige, regelbare Badu Stream zwemjets 
aangedreven door de exclusieve Speck pomp  
(Duitsland) brengen alle voordelen van een intensieve 
zwembeurt tot bij u thuis! Dit systeem is ideaal voor de 
atleet in u! Enkel Badu Stream zwemjets hebben de 
aanzuiging en stuwing van het water in dezelfde jet 
gecombineerd. Dit resulteert in een meer rustige 
zwemzone met minder opslaand water aan de randen.  
Bovendien zijn deze de enige volledig instelbare jets. 

U kan de kracht van de tegenstroom traploos wijzigen 
en de richting kan zowel links, rechts, boven en onder 
met een hoek van 45° graden ingesteld worden. 
Kortom, de tegenstroom past zich aan iedere situatie 
aan en behaagt zowel de atleet als de beginner. 

STABILIZING SYSTEM™

Deze exclusieve technologie vindt u enkel terug bij 
Cal Spas. Deze twee krachtige jets worden in de 
zijwand van uw zwemspa gemonteerd. 

Ze worden aangedreven door een krachtige pomp en 
helpen u mooi in het midden te blijven. Dit resulteert 
in een stabielere zwemomgeving en vergemakkelijkt 
het zwemmen. Ideaal voor mensen die de zwemspa 
gebruiken om rustig baantjes te zwemmen.

PRO TRAINER™

Standaard hebben de meeste zwemspa's een 
constante tegenstroom. Dankzij het Pro Trainer™ 
systeem van Cal Spas kan de kracht van de 
tegenstroom elektronisch ingesteld worden en dit 
voor alle zwemjets tegelijk. Kies uit 6 verschillende 
snelheden. De laagste snelheid biedt voldoende kracht 
voor aquagym oefeningen terwijl de hoogste snelheid 
ideaal is voor de meest intensieve zwemsessie. 

Dankzij het kleurendisplay, kan iedereen met een 
eenvoudige druk op de knop de gewenste snelheid 
kiezen. Het Pro Trainer™ systeem heeft ook een “Swim 
Pro Workout” functie. Deze voorziet zwemmers van een 
variabele en voorgeprogrammeerde zwemtraining. 
Zo kan u de snelheid automatisch laten toenemen of 
afnemen aangepast op uw maat. Het Pro Trainer™ 
systeem is hét ideale zwemspa systeem voor alle type 
zwemmers, van beginner tot professional.

“cross current.”
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BEDIENING
“Cal Spas bedient u op uw wenken.” 

UW CAL SPAS WORDT 
GEBRUIKSKLAAR GELEVERD. 

Zo tovert u in een mum van tijd uw eigen 
tuin om in een privaat wellnessparadijs. 
De bediening is kinderspel dankzij de 
gebruiksvriendelijke controle-eenheid. 
Alles gebeurt volledig automatisch. De 
pompen, de gewenste temperatuur en 
de verlichting worden bediend via een 
eenvoudige druk op de knop. 

WATERKLEP

Een waterklep laat toe de kracht van 
de jetpompen te verdelen over een 
aantal zit- en/of ligplaatsen of juist de 
volledige kracht van de pomp gericht 
op één plaats te zetten. Voor een meer 
geïndividualiseerd gevoel.  

LUCHTKLEP

Een luchtklep laat toe waterstralen 
desgewenst te mengen met lucht 
waardoor de massage- en/of 
zwemstroom nog intensiever wordt. 
Voor een meer geïndividualiseerd 
gevoel.

ALLE CONTROLE-EENHEDEN 
BESCHIKKEN OVER:

antivriesfunctie die de pompen doet 
draaien bij kritische temperaturen

automatische filtratie modus

zelfdiagnose met aanduiding 
van foutboodschap

schakelbaar op 220 volt

automatische uitschakeling van pompen en 
verlichting na tijdsinterval (besparing energie)

makkelijk leesbaar display met 
LED achtergrond verlichting

•

•
•

•

•

•
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INNOVATIE
“Uitgerust met de nieuwste snufjes.”

AFLOPENDE RANDEN

Alle randen van het bubbelbad zijn 
aflopend naar de binnenzijde toe. 
Hierdoor loopt het water af en is er 
minder kans op bacterievorming.

VEILIGHEIDSSYSTEEM  
 
Veiligheid is onze nummer één prio-
riteit. Al onze baden worden daarom 
uitgerust met ons gepatenteerde True 
Blue™ veiligheidsysteem. Dit systeem 
schakelt de spa onmiddellijk uit bij de 
minste wijziging in waterdebiet.  
Zo beschermen we niet alleen uw bad, 
maar, nog veel belangrijker, iedereen 
die u dierbaar is.

AUTOMATISCH  
WINTERSYSTEEM

Aangezien al het leidingwerk verticaal 
gericht is en samenkomt in één punt, 
loopt de spa, inclusief de leidingen 
volledig leeg. Op deze manier zorgt 
het Stor-Dry™ wintersysteem er voor 
dat de spa eenvoudig winterklaar kan 
gemaakt worden.

CAL SPAS APP
 
Bedien uw spa eenvoudig, zelfs als u 
onderweg bent. Breng uw spa op  
temperatuur nog voor u thuis bent, 
wijzig de filtertijden en nog veel meer. 
Dankzij onze eenvoudige applicatie 
voor iedere smartphone of tablet, kan u 
de spa vanop afstand bedienen, waar 
en wanneer u maar wilt. 

TECHNIEK

KUIP

De kuip wordt verstevigd via ons  
gepatenteerd glasvezelsysteem. We 
voorzien de toplaag van meerdere 
lagen glasvezel gemengd met hars  
zodat een dikte van wel 2 cm  
verkregen wordt.

“Een kijkje onder de motorkap 
van een zwemspa.”

JETPOMP

Al onze spas worden uitgerust met  
jetpompen van 5 of 6.0 BHP. Zo 
beschikken onze spas over voldoende 
kracht voor de intensieve massage die 
u verdient.

TITANIUM VERWARMING

Wellicht de meest efficiënte 
verwarming ter wereld. 
Het WhisperHot™ verwarmingselement 
van 3.0kW warmt het water snel en 
efficiënt op. Doordat het gemaakt 
is uit titanium is het bestand tegen 
aantasting door chemische stoffen en is 
kalkafzetting minder voorkomend. 
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SANITATION

Dankzij onze gepatenteerde technologie, vermindert u 
het gebruik van chemicaliën en geniet u van 
kristalhelder water iedere dag opnieuw.

ISOLATIEDEKEN

Het Thermo-Shield™ isolatiedeken 
bestaat uit een 8cm dikke isolatie 
vervaardigd uit gerecycleerd denim 
en bijkomend voorzien van een 
warmte-reflecterende folie aan de 
binnenzijde, weerkaatst tot 97% van de 
stralingswarmte terug naar binnen en 
houdt de koude buiten. Het materiaal 
is vuur vertragend en schimmelvrij. Het 
is een ondoordringbaar schild tegen de 
meest gure weersomstandigheden.

COVER   
 
Een luxe isolerende en wateraflopende 
afdekking met kinderslot. Zo behoudt 
u de warmte en beschermt u uw bad 
tegen invallend vuil. Doordat de  
afdekking opent in verschillende delen 
is deze gemakkelijk hanteerbaar en 
kan hij desgewenst voorzien worden 
van een handig liftsysteem. De cover is 
zo efficiënt, dat zelfs de sneeuw in de 
winter erop blijft liggen.

GEGARANDEERD GROEN 

Enkel Cal Spas heeft het EIS goedkeuringslabel. Cal Spas 
is de leider op het vlak van milieubewuste spas, van 
productie tot dagdagelijks gebruik. In tegenstelling tot 
vele andere fabrikanten, heeft Cal Spas gekozen voor 
een meer efficienter en groenere aanpak qua productie, 
verpakking, recyclage en verbruik. Cal Spas houdt van 
de natuur!

VOLLEDIGE ISOLATIE

Alle holle ruimtes, zowel aan de zijkanten 
als onderaan, worden opgevuld met 
meervoudige isolatielagen van hoge 
densiteit. Dit garandeert u een  
maximale energiebesparing en een 
geluidloos gebruik.

BODEMPLAAT

Alle modellen zijn voorzien van een  
bodemplaat uit pvc om opstijgend  
vocht en indringend ongedierte tegen 
te gaan.

ZUINIG BUBBELEN
“Onze energiefactuur steeg minder dan verwacht.”  

EFFICIENCY

Geavanceerde technologie is de drijvende kracht 
achter iedere Cal Spas. Het ‘Green Pack’ zorgt voor 
automatische verwarming en zuivering van het water 
zonder tussenkomst van de gebruiker. De verwarming 
schakelt zich uit tijdens het gebruik van de spa voor 
een nog grotere besparing. U hoeft enkel te genieten.

INSULATION

Isolatie houdt de warmte binnen en de koude buiten. 
Dit garandeert u een  maximale energiebesparing. 
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KWALITEIT

Voor u en uw familie is kwaliteit,
veiligheid, duurzaamheid en comfort
van onschatbare waarde. Al meer dan 
40 jaar leggen we ons hart en ziel in 
iedere spa die volledig met de hand en 
met de meeste zorg wordt gemaakt.
We maken enkel gebruik van kwalitatief 
hoogstaande componenten. Het 
spreekt dus voor zich dat u de kwaliteit 
en de garantie krijgt die u van een merk 
met wereldfaam mag verwachten.

Uw Cal Spas wordt gemaakt voor 
levenslange ontspanning. Want u
verdient enkel het beste. Daarom krijgt
u tot 5 jaar waarborg op elektronica
onderdelen (uitgezonderd Led) en 10
jaar op de kuip en de omkasting.
We zetten dit kracht bij door elke spa
TUV, CE en UL te laten keuren. Enkel zo 
zijn we er zeker van dat u levenslang 
van uw aankoop zal kunnen genieten.

PROUDLY MADE IN THE USA

AAN U DE KEUZE
“Alles naar wens. Dit is de zwemspa 
waar we van droomden.”

MIST

SMOKE

SLATE

GREY

STERLING SILVER

Omkasting

Kuip

Cover

GARANTIE
“Gemaakt voor het leven.” 

Ieder van ons heeft een eigen smaak 
en een andere opvatting over wat 
mooi is. Een mooi iets is een abstract 
begrip dat maar weinig spa fabrikanten 
weten in te vullen.

INBOUWEN?

De mogelijkheden zijn onbeperkt. Daar 
heel de omkasting verwijderd kan 
worden en de belangrijkste techniek 
zich vooraan bevindt, kan iedere Cal 
Spas zorgeloos ingebouwd worden. 
Vraag  snel onze inbouwplannen op en 
ervaar het plezier van een verzonken 
model.

STANDAARD COVER
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ROLLO COVER (OPTIONEEL)
“Een lichte en handig oprolbare cover voor uw zwemspa ”

Het komt vaker voor dan gedacht... U bent alleen thuis 
en u wilt even gaan zwemmen in uw zwemspa, maar 
eerst moet die onhandige cover eraf  
voordat u in uw spa kan.

De Rollo™ cover is vervaardigd uit duurzaam en 
waterbestendig materiaal, dat tevens gebruikt wordt in 
de scheepsvaart. Dankzij de koepelvormige structuur zal 
de cover niet doorhangen door opliggend water.
 

Met de Rollo™ cover is dit verhaal verleden tijd! Dankzij 
deze oprolbare cover is uw zwemspa in een mum van 
tijd gebruiksklaar. Oprollen, zwemmen en terug uitrol-
len. Zo simpel is het!
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WATERVALLEN

Watervallen doen u heerlijk dromen van 
tropische stranden. Want wat is er meer 
ontspannend dan het geluid van zacht 
kabbelend water. Er zijn verschillende 
waterornamenten beschikbaar en variëren 
per serie. 

TETHER BAR

De Tether Bar zorgt ervoor dat u zelfs op
een beperkte oppervlakte en zonder
zwemjets perfect kan zwemmen. Doordat 
hij u boven de onderrug beetneemt, is zelfs 
crawl zwemmen mogelijk.

CAL FLEXTM UITRUSTING

Deze optie bestaat uit verschillende 
rekkers, riemen, roeibaren,... Ideaal voor 
uw uitgebreide aquafitness training.

LED VERLICHTING

Met aangepaste verlichting is het ’s 
avonds heerlijk gezellig bubbelen. U 
kiest de kleur, aangepast aan de sfeer. 
Ze zijn beschikbaar in verschillende 
uitvoeringen en vervolledigen zo uw 
unieke spa ervaring.

SPORT & 
ONTSPANNING
“Heel het jaar door genieten.”

Hoewel een Cal Spas ook binnen kan geplaatst 
worden, werd hij ontworpen om buiten te gebruiken. 
Een Cal Spas staat heel het jaar door voor u klaar. 
In de winter brengt de koude u in vervoering maar 
ze zal u niet raken. U bent immers van kop tot teen 
ondergedompeld in heerlijk warm en ontspannend 
water. Tijdens warme zomermaanden werkt het water 
heerlijk verfrissend. Zo geniet u van een heerlijke 
massage en/of zwembeurt onder een stralende zon. 

Kortom: u bepaalt zelf de temperatuur 
tussen 26°C en 40°C.

Neem plaats in een Cal Spas en voel het verschil. Elke 
zit- en ligplaats is met de meeste zorg en doordacht 
gemaakt. Geen scherpe hoeken of kanten, enkel 
rondingen die u zalig en teder omarmen. Volledig 
volgens de anatomie van het menselijk lichaam en 
comfortabel voor alle type personen. We hebben 
verschillende kuipen zodat we u het model kunnen 
aanbieden dat het best aansluit bij uw specifieke 
wensen.
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OVERZICHT
“Alles nog eens op een rijtje.”

Zwemspa 'Champion F-1641E'

NEK EN SCHOUDER JETS
Gemaakt om stresspunten rond uw nek en schouders doeltreffend aan te 

pakken. Beschikbaar in twee-, drie- en viervoudige uitvoering. 

WATERKLEP
Varieer uw massagegenot. Ga de uitdaging aan en 

zet de kracht van één pomp op één plaats.

LIGPLAATS
Wellicht de meest comfortabele plaats. Hier wordt zowel uw rug als benen 

onderworpen aan een ongeëvenaarde hydrotherapie. Het speciale 
ontwerp zorgt ervoor dat u netjes op uw plaats blijft, zelfs bij de meest  

intensieve massage. Perfect om even alleen weg te dromen aan het einde 
van een vermoeiende dag.

ZITPLAATS
Ideaal als u uw plezier graag deelt met diegenen die u dierbaar zijn.  

Zitplaatsen zorgen voor een nog grotere bewegingsvrijheid. Doordat ze 
naast elkaar geplaatst worden, is het makkelijker om heerlijk gezellig te 

keuvelen. Urenlang plezier verzekerd.

KUSSENS
Comfortabele kussens vervolledigen het gevoel van ultiem welbehagen. 
Kussens zijn er in vele verschillende vormen, aangepast aan de massage-

plaats. Ze zijn gemaakt van een zacht maar duurzaam materiaal en  
vormen zo de perfecte mix tussen comfort en ondersteuning. Ze zijn  

verwijderbaar met een handig kliksysteem voor makkelijk onderhoud.

LUCHTKLEP
Voeg meer lucht toe, voor een nog intensievere massage.

HYDROSTREAMERS
Fascinerend waterspektakel met LED licht.

GEMAKKELIJKE INSTAP
Handige instap, superveilig, ook voor kinderen.

VERLICHTING
Beleef romantische momenten met nog meer sfeer.

ZWEMZONE
We besteden veel aandacht aan de zwemzone van uw zwemspa.  
Deze moet ruim genoeg zijn voor iedereen met eender welke zwemstijl.

SPECIALE ANTISLIPBODEM
Ideaal om de meest gewaagde aquafitnessoefeningen te doen.  
Uw veiligheid is belangrijk voor ons.

HANDGREPEN
Nuttig bij het in- en uitstappen, maar ook handig tijdens uw zwem- en  
fitness-oefeningen.

ZWEMJETS
Ervaar de meest ideale tegenstroom, zelfs voor de meest geoefend  
zwemmer.

SPECIALE ZWEMLIJN
Handig om ook tijdens de meest intensieve workout het noorden niet te 
verliezen.

CAL FLEX UITRUSTING
Deze optie bestaat uit verschillende rekkers, riemen, roeibaren,... Ideaal 
voor uw uitgebreide aquafitness training.

TETHER BAR
De Tether Bar zorgt ervoor dat u zelfs op een beperkte oppervlakte en  
zonder Badu Stream zwemjets perfect kan zwemmen. Doordat hij u boven 
de onderrug beetneemt, is zelfs crawl zwemmen mogelijk.

VERZONKEN AFVOER
Laat uw bad volledig leeglopen.

ERGONOMIE
Ontworpen volgens de anatomie van het menselijk lichaam. Geen 
scherpe hoeken of kanten, enkel rondingen die zalig en teder omamen.
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