Swim Spa XL & Combi Spa …vyřeší Vaše dilema
Pokud se Vám líbí Swim Spa a stejně tak spa, jestliže se nemůžete
rozhodnout zda upřednostnit plavání nebo relaxaci, když chcete
pracovat na své kondici i odpočívat v pohodlných křesílcích, už se
nemusíte trápit rozhodováním a slevovat ze svých představ.

Spojení Swim Spa XL + Combi Spa umožňuje obojí
Swim Spa XL spolu s Combi Spa tvoří unikátní celek, který Vás
maximálně uspokojí. Nabízí úžasnou kombinaci sportu a regenerace.
Jedinečné spojení Swim Spa XL s masážním bazénem Combi Spa
vytváří komplexní domácí wellness centrum. Je jen na Vás zda si právě
zaplavete ve velké Swim Spa XL nebo budete poklidně relaxovat
a užívat si příjemné masáže v Combi Spa.
Není kam spěchat, teď můžete mít obojí doma na zahradě.

SWIM SPA XL + COMBI SPA = průlom v oblasti wellness
Jako první výrobce na světě přichází USSPA s ideálním řešením
propojení plavecké a masážní spa.

Tento komplet tvoří dokonalou

relaxační zónu.

I přesto, že se Swim Spa XL s Combi Spa perfektně doplňují,
zůstávají na sobě nezávislé. Jen díky samostatné výkonné technologii
každého z produktů, si můžete dovolit nastavit a udržovat chladnější
teplotu vody pro plavání ve Swim Spa XL, zatímco v masážní Combi
Spa může být připravena doslova „horká lázeň.“

Dokonalý set s elegantním designem a řadou zabudovaných praktických
vlastností odpovídá požadavkům moderní architektury i současného
životního stylu.

Combi Spa má tvar písmene L, který umožňuje její přisazení ke Swim
Spa XL. Combi Spa lze umístit k jednomu z rohů na straně u schodů
Swim Spa XL podle možností prostoru, kde je komplet instalován. Díky
navazujícím schodům se pohodlně dostanete ze Swim Spa do spa
a obráceně. Swim Spa XL spolu s Combi Spa lze umístit jednoduše
v dřevěném kabinetu na zpevněný povrch nebo zcela zapustit do země.
Praktické je i částečné zapuštění.

Swim Spa XL & Combi Spa
Puzzle podle vlastního prostoru
Nyní můžete intenzivně sportovat i v klidu relaxovat a to každý
den v roce bez ohledu na počasí.
Swim Spa XL + Combi Spa, Vaše komplexní domácí odpočinková
zóna.
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