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E500, jossa on Ice Grey -värinen allaskuori ja Grey Oak -värinen ulkopanelointi2  l  



Fitness on  DNA:ssamme
Endless Pools® -fitnessaltaat on suunniteltu  hyvinvointiasi silmällä 
pitäen. 
Endless Pools on paikallaanuintiteknologian uranuurtaja ja vesiharjoittelun tunnetuin 

tuotemerkki maailmassa. Kymmenet tuhannet perheet, jotka haluavat ylläpitää terveyttään 

ja aktiivisuuttaan, ovat luottaneet Endless Pools -altaisiin jo 30 vuoden ajan ympäri 

maailman. 

Endless Pools® -fitnessaltaissa 

rentouttavaan vesihierontaan yhdistyy 

mullistava Endless Pools -uimavirta 

valinnaisine juoksumatto-, soutu- ja 

voimaharjoitteineen. Mieti, miten upeaa 

olisi päästä kauniisti suunniteltuun 

täydelliseen kodin hyvinvointikeskukseen 

kätevästi suoraan takaoveltasi. Teemme 

siitä mahdollista, koska  Endless Poolsilla 

fitness on intohimomme.

Vastavirta-allas vai fitnessallas?

Olet ehkä kuullut termin vastavirta-allas, 

mutta fitnessallas on paljon enemmän.

Miksi rajoittaisit vaihtoehdot uimiseen ja 

porealtaaseen, kun vesiharjoittelulla on 

tarjota hyvin paljon muitakin vaihtoehtoja? 

Kaikki alkaa uinnista vasten tasaista, 

laminaarista Endless Pools -virtaa. Voit 

vaihtaa helposti uimisesta juoksuun ja 

kävelystä vastusharjoitteluun tai rentoutua 

ergonomisissa ulkoporealtaan istuimissa.

Näistä syistä Endless Pools on enemmän 

kuin pelkkä vastavirta-allas – se on 

vesifitnessjärjestelmä, jossa uinti- ja 

kevytkuormitteiset harjoitukset on 

suunniteltu täydentämään toisiaan niin, 

e t t ä  s a a v u t a t  h e l p o s t i 

hyvinvointitavoitteesi. Se on myös 

hydroterapiahoitola, joka auttaa kehoa 

elpymään treenin jälkeen. Sitä voimme 

kutsua fitnessaltaaksi!

Endless Pools -tarina
Endless Pools -yrityksen perustaja James Murdock 

kuunteli varttuessaan isänsä tarinoita vastavirtaan 

uinnista Arizonan kastelukanavissa. Käytettyään 

vuosia kehittääkseen isänsä kuvaileman 

paikallaanuintikokemuksen Murdock asensi 

ensimmäisen vastavirtalaitteensa Columbian 

yliopiston altaalle New Yorkissa. Uraauurtava 

tapahtuma vuonna 1988 oli lähtölaukaisu 

tuotemerkille, josta tuli paikallaan uinnin synonyymi.

Vuonna 2015 maailman johtava ulkoporealtaiden 

valmistaja Watkins Wellness hankki omistukseensa 

Endless Pools -yrityksen. Endless Pools 

-fitnessaltaissa paikallaanuintiteknologia sekä 

u l k o p o r e a l t a i d e n  v a l m i s t u k s e n 

huippuosaamisemme yhdistyvät kodin "all-in-one" 

hyvän olon järjestelmäksi, joka on suunniteltu 

hyvinvointiasi silmällä pitäen. 
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Hyvää oloa 
vesiharjoittelulla
Terveys ja fitness ovat ulottuvillasi Endless Pools® -fitnessaltaalla. Endless Pools 

-fitnessaltaan kehittynyt teknologia ja moderni muotoilu tarjoavat monipuolisen 

tilan harjoittelua, hydroterapiaa ja viihtymistä varten kompaktissa koossa, joka 

sopii hienosti puutarhaasi. Kun hankit Endless Pools -fitnessaltaan, hankit paketin, 

jossa on samassa fitness, rentoutuminen ja hauskuus!

Miksi fitnessallas?    

Endless Pools -fitnessaltaan ansiosta voit nauttia 

vesiharjoittelusta oman kodin yksityisyydessä. Ei hälinää ja 

ruuhkaa, ei liikennettä, ei ajanhukkaa vaan kaikki 

tasapainoisen treeniohjelman edut heti ovesi ulkopuolella. 

Sen lisäksi ulkoporealtaan istuimet vesihierontasuuttimineen 

tekevät rentoutumisesta ja viihtymisestä helppoa.
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Monipuoliset harjoitukset

Endless Pools -fitnessallas Endless Pools 

-vastavirtalaitteineen on omiaan eri 

vesiharjoittelulajeista, kuten uinnista, aerobicista, 

soudusta ja kävelystä, nauttimiseen. 

Vastavirtalaitteen ja vedenalaisen juoksumaton 

suorituskyvyt ovat vertaansa vailla, ja kaikkiin 

malleihin on helppo lisätä valinnaiset soutu- ja 

vastusharjoitteluvälineet. Kaiteiden avulla voi tehdä 

barre-harjoituksia, ja niihin voi kiinnittää 

vastusharjoitteluvälineitä. Lisänä ovat 

ulkoporealtaan istuimet ja vesihierontasuuttimet, 

joiden ansiosta on helppo siirtyä saumattomasti 

kevytkuormitteisesta vesitreenistä elvyttävään 

treenin jälkeiseen rentoutumiseen.

Särkyjen ja kivun terapeuttinen lievitys    

Kevytkuormitteiset vesiaktiviteetit voivat auttaa 

lievittämään lihas- ja nivelsärkyä sekä lihas- ja 

nivelkipuja. Kun suoritat koko kehon treenin 

vesiympäristössä, voit keskittyä vahvistaviin 

harjoituksiin samalla kun veden kelluttava vaikutus 

suojaa lihaksia ja niveliä maalla tapahtuville 

harjoituksille tyypillisiltä kuormittavilta iskuilta. Veden 

luonnollinen vastus ja kellunta auttavat myös 

saamaan hienoja tuloksia!

Laatuaikaa yhdessä

Ja ehkä parasta kaikesta on se, että koko perhe voi 

pysyä kunnossa ja viettää aikaa yhdessä Endless 

Pools -fitnessaltaalla. Ei puhelimia, tabletteja, 

televisiota tai muita ruutuja, vain toimintaa ja mukavaa 

yhdessäoloa sinulle tärkeimpien ihmisten kanssa. 
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Miksi Endless 
Pools? 
Yli kolmenkymmenen vuoden ajan Endless Pools® on ollut niin harrastajauimareiden 

kuin ammattiurheilijoiden ykkösvalinta heidän etsiessään hyvää vaihtoehtoa maahan 

kaivetuille uima-altaille tai kotikuntosalilaitteille. Menestys perustuu vastavirtalaitteen 

huippulaatuun sekä sen positiiviseen vaikutukseen laitetta säännöllisesti käyttäviin. 

Yhä 10 vuoden omistamisen jälkeen 86 prosenttia Endless Pools -fitnessaltaan 

omistajista kertoo uivansa vähintään kerran viikossa!* Olemme nostaneet harjoittelun 

uudelle tasolle innovatiivisilla ja upeasti muotoilluilla Endless Pools -fitnessaltailla, 

SwimCross® -vastavirta-altailla ja RecSport® -vastavirta-altailla, jotka on rakennettu 

korkeiden vaatimusten mukaisesti tuottamaan ainutlaatuisen käyttökokemuksen. 

Kaiken perustana on mullistava uintiteknologia, joka yhdessä harjoitusten kanssa 

luovat täydellisen ja monipuolisen ympäristön, jossa fitness ja elämä kohtaavat. 

Valitsetpa sitten Endless Pools -fitnessaltaan, SwimCross-vastavirta-altaan tai 

RecSport-vastavirta-altaan kotisi hyvinvointijärjestelmäksi, laatu ja ulkonäkö kestävät 

vuodesta toiseen.

*Perustuu Endless Pools -järjestelmän omistajien kyselytutkimukseen vuonna 2015.

6  l  



Endless Pools -fitnessaltaat 

Y h d i s t ä  a l k u p e r ä i s e e n  E n d l e s s  P o o l s 

-vastavirtalaitteeseen valinnainen vedenalainen 

juoksumatto. Säädettävä virtaus on kehoa leveämpi 

ja käden uintiliikkeitä syvempi, mikä muistuttaa 

avoimessa vedessä uimista. Lue lisää sivuilta 8–13.

SwimCross-vastavirta-altaat 

Nauti aidosta uinnista viiden vastavirtasuuttimen 

tuomalla vastuksella, mikä sopii kaikentasoisille 

uimareille. Lue lisää  sivuilta 14–19. 

RecSport®-vastavirta-altaat 

Ihanteellinen harjoitukseen ja leikkiin koko perheelle 

edulliseen hintaan. Lue lisää sivuilta 20–23.

Endless Pools -fitnessallas E500

SwimCross-vastavirta-allas X200

RecSport-vastavirta-allas R200
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Endless Pools -fitnessaltaat
Kun otat harjoittelun osaksi päiväohjelmaasi, siitä on paljon hyötyä. Virkistävä vesiharjoittelu 

tuottaa endorfiinivaikutuksen, joka on kuin hyvän olon lahja keholle ja mielelle. 

Kun harjoitus suoritetaan oikein, Endless Pools® -fitnessaltaan avulla saat kaiken hyödyn sydämelle 

ja verisuonistolle ilman haitallisia sivuvaikutuksia, joita kuivalla maalla suoritetussa harjoituksesta 

usein aiheutuu. Endless Pools -vastavirtalaite tuottaa kevytkuormitteisen virtausvastuksen, jonka 

ansiosta voit tehostaa treenejäsi kelluttavan veden miellyttävässä syleilyssä. Vedenalaisen 

juoksumaton ja muiden valinnaisten fitness-ominaisuuksien ansiosta voit nauttia 

kevytkuormitteisesta treenistä miellyttävässä puutarhaympäristössä vuosikausia. Koska mukana 

on ulkoporealtaan ominaisuudet, voit palautua treenin jälkeen ja rentoutua koska vain. 
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Endless Pools -vastavirtalaite

K u n  h a l u a t  l o i s t a v a n 

paikallaanuintikokemuksen, sellainen 

löytyy helposti: Endless Pools® 

-vastavirtalaite. Sen räätälöity hydraulinen 

propulsiojärjestelmä saa aikaan 

laminaarisen virtauksen, jonka 

virtausnopeus on jopa 19 000 litraa 

minuutissa ja joka on kehoa leveämpi ja 

käden uimaliikkeitä syvempi. Veden 

virtausta ohjaa ja pehmentää monta 

käsittelyristikkoa, minkä ansiosta 

uimaveden virtaus on pyörteetöntä. Jopa 

täydellä teholla uiminen tuntuu kuin olisi 

avoveden virrassa. 

Endless Pools -fitnessaltaat
The Magic is in the Machine

®

Vastavirtalaitteemme on teknologialtaan alansa kärkeä. Olemme sitoutuneet tekemään 

parhaasta vieläkin paremman, minkä ansiosta aidon Endless Pools® -vastavirtalaitteen tarjoama 

hyvän olon kokemus on vertaansa vailla.

Valitse ikonisen Endless Pools -vastavirtalaitteen pariksi mullistava vedenalainen 

juoksumatto. Kun lisäät mukaan poikkeuksellisen monipuoliset harjoitusominaisuudet, 

Endless Pools -fitnessallas voittaa tavallisen vastavirta-altaan suorituskyvyssä, toiminnoissa 

ja tyylissä.

Virtausta voi säätää nopeammaksi tai 

hitaammaksi vedenkestävällä 

kaukosäätimellä. Vastavirtalaitteen 

virtausnopeus voi olla välillä 4.04 (hidas 

rintauinti) – 1.14 minuuttia 100 metriä 

kohden, ja sitä on helppo säätää 

tarkalleen omaan uintivauhtiin sopivaksi. 

Endless Pools -vedenalainen 
juoksumatto

Valinnainen mutta olennainen 

Endless Pools hydraulitoiminen 

vedenalainen juoksumatto tarjoaa 

kevytkuormitteiset juoksu- ja 

kävelyvaihtoehdot. Etuna on sydämen ja 

verisuoniston kehittyminen ilman kuivalla 

maalla tapahtuvaan harjoitteluun liittyvää 

lihaksiin ja niveliin kohdistuvaa painetta. 

Juoksumaton nopeuden voi valita 

leppoisan kävelyn ja ripeän juoksun välillä. 

Jos haluat treeniin lisähaastetta, käynnistä 

uimavirtaus, niin keskivartalon, jalkojen ja 

ylävartalon lihasryhmiin kohdistuu 

lisävastus. 

Virtausta voi säätää nopeammaksi tai 

h i taammaksi  vedenkestäväl lä 

kaukosäätimellä. Juoksumaton 

nopeusalue on 0,8–8,9 km/h. 

Sekä vastavirtalaitteen että vedenalaisen 

juoksumaton kanssa käytettävää 

valinnaista nopeusnäyttöä (katso sivu 29) 

suositellaan treenikokemuksen 

räätälöintiin.

Endless Pools -vedenalaisella juoksumatolla 

juokseminen ja kävely ovat vertaansa vailla. Veden 

kelluttava vaikutus vähentää niveliin kohdistuvaa 

painetta samalla kun veden luontainen vastus 

mahdollistaa kunnon treenin.
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Mitä tasaisempi virtaus, sitä 

miellyttävämpää uiminen on! Sen vuoksi 

Endless Pools -vastavirtalaitteessa 

käytetään erityisvalmisteista potkuria, 

useita käsittelyristikkoja ja 

hunajakennoritilää – voit keskittyä 

uimiseen ja irtautua hetkeksi maailmasta 

myös laitteiston huippunopeudella 

19 000 litraa minuutissa.
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1. Endless Pools -vastavirtalaite

Endless Pools® -vastavirtalaite on hydraulitoiminen laite, joka tuottaa kehoa leveämmän 

ja käden uimaliikettä syvemmän laminaarivirtauksen. Veden virtausta ohjaa ja pehmentää 

monta käsittelyristikkoa, minkä ansiosta uiminen on pyörteetöntä. Virtausnopeutta voi 

säätää välillä 4.04–1.14 / 100 metriä, ja virtaus on tasainen myös täydellä teholla.

2. Vedenalainen juoksumatto 

Vedenalainen juoksumatto on hyvä lisä kevytkuormitteista 

juoksemista ja kävelyä varten ilman kovaa niveliin ja lihaksiin 

kohdistuvaa painetta. Jos haluat treeniin lisähaastetta, 

käynnistä uimavirtaus, niin keskivartalon, jalkojen ja 

ylävartalon lihasryhmiin kohdistuu lisävastus. Nopeus on 

säädettävissä välillä 0,8–8,9 km/h.

3. Vesihierontasuuttimet 

Erilliset vesihierontasuuttimet on sijoitettu juuri oikein niin, 

että ne antavat selälle ja jaloille palauttavaa vesihierontaa.

4. Äänijärjestelmä Bluetooth-valmiudella (valinnainen)

Integroitu 8 kaiuttimen äänijärjestelmä, joka on yhteensopiva 

kaikkien Bluetooth®-laitteiden kanssa.

5.  2 mm:n teräsrunko ja ABS-alusta

2 mm:n teräsrungon ja ABS-alustan päälle rakennettu 

järjestelmä on  markkinoiden kestävimpiä ja luotettavimpia. 

Rakenne tarjoaa erittäin hyvän ja kestävän tuen altaalle.

2

5

1

6

E500

Endless Pools -fitnessaltaat
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6. Allaskuoren rakenne 

Saumattoman akryylisen allaskuoren tyylikäs muotoilu kulkee virtaviivaisena päästä päähän. 

Allaskuori on suunniteltu kestävyyttä ja pysyvää kauneutta silmällä pitäen. Saatavilla väreissä 

Ice Grey ja Alpine White.

7. Ulkopanelointi 

Ulkopanelointi takaa klassisen tyylikkään ulkonäön. Endless 

Pools -fitnessaltaan kauneus, monipuolisuus ja kehittyneet 

ominaisuudet tekevät siitä kohteen, jota esitellä ylpeänä. 

Saatavilla väreissä Grey Oak ja Dark Mocha. 

8. Valaistus 

Ulkopuolta reunustava LED-valaistus valaisee kirkkaasti ja 

näyttää vaikuttavalta. Sisäpuolen moniväriset LED-valot ja 

valaistut vesiputoukset yhdistävät kauneuden ja 

käytännöllisyyden.

4

9

9

3

3

7/8

Kahden vesitilan malli (E2000)

Erillisen ulkoporealtaan ansiosta  uinti- ja ulkoporeallaspuolen lämpötiloja voi säätää toisistaan 
riippumatta.

9. Vedenpuhdistus

Vesi pysyy kristallinkirkkaana vähemmillä kemikaaleilla kaksitoimisella 

vedenpuhdistusjärjestelmällä, jossa yhdistyvät ultravioletti C (UVC) ja ympäristöystävällinen 

CD-otsonointi. Vettä kierrätetään jatkuvasti kiertovesipumpun kautta, johon on yhdistetty 18 m2 

suodatuspinta-alaa. Näin ylläpito on helppoa ja vesi pysyy kirkkaana.

10. Tri-Thermic®-eristys

Kolme eristekerrosta säilyttää lämmön, parantaa energiatehokkuutta ja alentaa 

käyttökustannuksia. Tri-Thermic-eristys koostuu 2 cm paksusta, tiheydeltään 32 kg/m3 

EPS-vaahdosta ja heijastavasta kalvosta, johon on yhdistetty 5 cm paksu lämpöpeitto 

ja foliokalvo.
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SwimCross®-vastavirta-altaat
Mieti täydellistä aamun fitness-ohjelmaa: suoraan takaovelta pääset suojaisaan 

keitaaseen, jossa voit keskittyä hyvään oloon kaikessa rauhassa.

Ei ihmisten hälinää, ei autoruuhkia, ei ajanhukkaa. Tällainen fitness-treeni mahtuu 

tiukkaankin aikatauluun.

Aloita jokainen päivä tehokkaalla treenillä Endless Pools® SwimCross™ -vastavirta-

altaalla. Sen ainutlaatuiset vastavirtasuuttimet tuottavat tasaisen virtauksen ja 

luonnollisen vastuksen koko kehon kevytkuormitteista treeniä varten.

Fitness-ominaisuudet, vesihierontaistuimet ja kaunis muotoilu täydentävät paketin, 

jonka ansiosta pääset fitness-tavoitteisiisi helposti kotona.
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Vastavirtasuuttimet
S w i m C r o s s - v a s t a v i r t a - a l t a a n 

vastavirtasuuttimet on suunniteltu sekä 

uintia että vesitreeniä varten kaiken 

ikäisille ja kaikille vartalotyypeille sekä 

taitotasoille. Kahden pumpun käyttämät 

viisi vastavirtasuutinta tuottavat 

voimakkaan ja tasaisen vesivirtauksen, 

joka poikkeaa tavanomaisen 

vesihierontasuuttimen suihkusta.

Vastavirtasuuttimet käyttävät 

tehostetoimintoa, jolla saadaan käyttöön 

lisää vettä ja tilavuus moninkertaistuu. 

Tuloksena on voimakkaampi uintivastus 

ja vähemmän pyörteitä. Muissa vastavirta-

altaissa käytetään ilmaa voiman 

tuottamiseen, mikä myös aiheuttaa 

SwimCross-vastavirta-altaat
Wellness Without Limits

®

SwimCross®-vastavirta-allas on poikkeuksellisen hyvä vastavirtasuuttimiin perustuva 

uintimahdollisuus. Viisi ilmatonta Endless Pools® -vastavirtasuutinta tuottavat virtauksen, 

joka on vähemmän pyörteinen kuin tyypillisissä vesisuihkuihin perustuvissa vastavirta-

altaissa. Kaikki käyttäjät vasta-alkajista taitaviin uimareihin nauttivat järjestelmän 

säädettävästä tehotasosta. Mukana on myös valmius soutu- ja vastusharjoitteluun sekä 

rentouttavaan vesihierontaan.

voimakasta pyörteilyä. Uimareiden on 

helpompi pysyä keskellä ja pinnalla 

ainutlaatuisen suutinasettelun ansiosta: 

ylemmät suuttimet tuottavat vastuksen ja 

alemmat suuttimet nosteen. Ylemmissä 

suuttimissa on valittavissa kaksi eri 

nopeutta, ja alemmat suuttimet voi 

kytkeä päälle tai pois – yhteensä 5 eri 

tehoasetusta – joten käyttäjä voi valita 

juuri itselleen sopivan treenin.

Vesiharjoittelu 
Säännöllinen vesiharjoittelu on hieno 

keino nostaa kuntoa, saada lisää voimaa, 

kehittää joustavuutta ja ylläpitää sydän- ja 

verisuoniterveyttä sekä mielenterveyttä – 

samalla kun lonkkiin, polviin, nilkkoihin ja 

selkään kohdistuva rasitus vähenee. Se on 

veden luontaisen vastuksen ja 

kelluttavuuden ansiota! 

Vedessä kelluessa tunnet itsesi 90 

prosenttia kevyemmäksi, jolloin keho 

rasittuu vähemmän. Veden vastus on 

asteittainen ja liikkeeseen perustuva. 

Vastus lisääntyy nopeuden kasvaessa ja 

vähenee hitailla liikkeillä. Vastus tuntuu 

joka suunnassa.

Endless Pools SwimCross -vastavirta-

altaita käyttämällä saat nauttia uimisen ja 

vesivoimistelun eduista. Voit valita milloin 

ja miten hyödyt ja nautit lisääntyneiden 

vesiaktiviteettien hyödyistä vaivattomasti 

omassa puutarhassasi.

Vesivastusharjoittelu (kuvassa soutu) sopii hyvin 

kevytkuormitteiseen voimaharjoitteluun.
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X200, jossa on Alpine White -värinen allaskuori / Mocha-värinen ulkopanelointi

SwimCross-vastavirta-altaiden viisi 

vastavirtasuutinta tuottavat 

ihanteellisen ympäristön uimiselle ja 

vesiharjoittelulle. Ylemmät suuttimet 

tuottavat vastuksen ja alemmat 

suuttimet tuottavat nosteen.
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1
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1. Viisi ilmatonta vastavirtasuutinta 

Viisi suutinta saavat voimansa kahdesta 

pumpusta tuottaen voimakkaan ja 

tasaisen virtauksen, johon tavalliset 

vesihierontasuuttimet eivät pysty. 

Va s t a v i r t a s u u t t i m e t  k ä y t t ä v ä t 

tehostetoimintoa, jolla saadaan käyttöön 

lisää vettä ja tilavuus moninkertaistuu. 

Tuloksena on voimakkaampi uinti- ja 

treenivastus sekä vähemmän pyörteitä.

2. Ulkopanelointi 

Ulkopanelointi antaa SwimCross®-

vastav i r ta-a l ta i l le  tyy l ikkään ja 

virtaviivaisen ulkonäön. SwimCross-

vastavirta-altaan kauneus, monipuolisuus 

ja kehittyneet ominaisuudet tekevät siitä 

kohteen, jota esittelee ylpeänä. Saatavilla 

väreissä Grey Oak ja Dark Mocha.

3. Äänijärjestelmä Bluetooth-valmiudella (valinnainen)

Integroitu 8 kaiuttimen äänijärjestelmä, yhteensopiva kaikkien Bluetooth®-laitteiden kanssa.

SwimCross-vastavirta-altaat

4.  2 mm:n teräsrunko ja ABS-alusta (ei kuvassa)

Rakenne tarjoaa erittäin hyvän tuen ja suojan.

1

6

2

X500
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5. Ulkoporealtaan istuimet vesihierontasuuttimilla 

Altaassa on kolme syvää ergonomista istuinta, joista jokaisessa on oma, erikseen säädettävä 

vesihieronta. Kokonaisuus koostuu erikokoisista pyörivistä ja suunnattavista 

vesihierontasuuttimista, jotka yhdessä käsittelevät selän ja jalkojen kaikki alueet rentouttavasti.

Kahden vesitilan malli (X2000)

Erillisen ulkoporealtaan ansiosta uinti- ja 

ulkoporeallaspuolen lämpötiloja voi säätää 

toisistaan riippumatta.
7

7

5

3

6. Allaskuoren rakenne 

Saumaton akryylinen allaskuori on moderni ja tyylikäs. Se on suunniteltu kestävyyttä ja 

pysyvää kauneutta silmällä pitäen. Saatavilla väreissä Ice Grey ja Alpine White.

7. Vedenpuhdistus

Vesi pysyy kristallinkirkkaana vähemmillä kemikaaleilla kaksitoimisella 

vedenpuhdistusjärjestelmällä, jossa yhdistyvät ultravioletti C (UVC) ja ympäristöystävällinen 

CD-otsonointi. Vesi kiertää UV + CD-otsonointijärjestelmän kautta vesihierontapumpun 

pumppaamana hitaalla nopeudella.

8. Tri-Thermic®-eristys (ei kuvassa)

Kolme eristekerrosta säilyttää lämmön, parantaa energiatehokkuutta ja alentaa 

käyttökustannuksia. Tri-Thermic-eristys koostuu 2 cm paksusta, tiheydeltään 32 kg/m3 

EPS-vaahdosta ja heijastavasta kalvosta, johon on yhdistetty 5 cm paksu lämpöpeitto ja 

foliokalvo.    l  19



Hyvä kunto ei ole aina fyysistä.
Perheen ja ystävien kanssa vietetty aika sekä rentouttavasta yksinolosta nauttiminen 

ovat yhtä tärkeitä hyvinvoinnille kuin fyysinen hyvä kunto. RecSport®-vastavirta-altaat 

on suunniteltu täyttämään sekä virkistyksen että kuntoilun tarpeet edulliseen hintaan.
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R500
1. Kolme ilmatonta vastavirtasuutinta 

Yhden moninopeuksisen pumpun kolme 

vastavirtasuutinta tuottavat voimakkaan ja 

tasaisen vesivirtauksen. Vastavirtasuuttimet 

käyttävät tehostetoimintoa, jolla saadaan 

käyttöön l i sää vettä  ja  t i lavuus 

mon inker ta i s tuu .  Tu loksena  on 

voimakkaampi vastus treeniä ja virkistystä 

varten ja vähemmän pyörteitä.

2. Ulkopanelointi 

Kestäväksi suunniteltu, kauniisti kohokuvioitu 

RecSpor t ®- vas tav i r ta -a l las  sop i i 

korostamaan hienosti jokaista puutarhaa. 

Saatavilla väreissä Grey ja Mocha.

3. Äänijärjestelmä Bluetooth-valmiudella (valinnainen)

Integroitu 8 kaiuttimen äänijärjestelmä, joka on yhteensopiva kaikkien Bluetooth®-

laitteiden kanssa.

4. Kokopuinen runko ja ABS-alusta (ei kuvassa)

RecSport-vastavirta-altaat on rakennettu vankkaan puukehikkoon ja ABS-alustalle 

kestämään sään vaihteluja.

1

7

6

2

RecSport-vastavirta-altaat
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5. Ulkoporealtaan istuimet 

vesihierontasuuttimilla 

Istuinvalikoimaan kuuluvat kolme 

vesihierontaistuinta, kaksi jäähdyttelyistuinta 

ja 76 cm syvä riutta lasten leikkejä varten.

6. Allaskuoren rakenne

Tilava, saumaton allaskuori on suunniteltu 

kestävyyttä ja pysyvää kauneutta silmällä 

pitäen. Saatavilla väreissä Ice Grey ja Alpine 

White.

7. Vedenpuhdistus

Vesi pysyy kristallinkirkkaana vähemmillä kemikaaleilla ympäristöystävällisen CD-

otsonoinnin ansiosta. Vesi kiertää CD-otsonointijärjestelmän kautta vesihierontapumpun 

pumppaamana hitaalla nopeudella.

8. Tri-Thermic-eristys (ei kuvassa)

Kolme eristekerrosta säilyttää lämmön, parantaa energiatehokkuutta ja alentaa 

käyttökustannuksia. Tri-Thermic™-eristys koostuu 2 cm paksusta, tiheydeltään 32 kg/m3 

EPS-vaahdosta ja heijastavasta kalvosta, johon on yhdistetty 5 cm paksu lämpöpeitto 

ja foliokalvo.
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Soututankosarja vastusvälineineen     

Soutu on erinomaista sydän- ja verenkiertoelimistöön 

vaikuttavaa liikuntaa, joka pitää sydämen sykkeen koholla ja 

vahvistaa keskivartalon lihaksia. Kiinnitä vastusnauhat 

vankkoihin kaiteisiin, kun haluat lisää 

treenivaihtoehtoja.

Voit lisätä minkä tahansa fitness- ja vastavirta-

altaan suorituskykyä valinnaisilla soutu- ja 

vastustarvikkeilla. Kiinnitä valinnaiset 

soututangot integroituihin ankkureihin ja/tai 

kaiteisiin, kun kaipaat koko kehon 

kevytkuormitteista treeniä.

Uintilieka

Kaikissa malleissa on ankkuri, johon on 

mahdollista kiinnittää valinnainen 

uintilieka. Uintilieka tarjoaa niin 

aloitteleville uimareille kuin kaikille 

muille uintitekniikkaansa kehittäville 

lisävakautta ja auttaa pitämään 

kehon oikeassa kohtaa virtausta.

Fitness-
tarvikkeet
Endless Pools® -fitnessaltaiden valinnaiset 

tarvikkeet parantavat entisestään 

käyttökokemusta ja tuovat lisää edistyneitä 

toimintoja vesitreenejä varten.
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Vedenalainen peili 

Valinnaisen peilin avulla on helppo seurata ja 

hienosäätää uintitekniikkaa. Peili on 

ruostumatonta terästä ja kooltaan 61 x 130 cm. 

Sen voi asettaa minkä tahansa fitness- ja 

vastavirta-altaan pohjalle, jossa se pysyy 

vakaasti paikallaan painonsa ansiosta.

Vesikuntopyörä 

Treenaa tehokkaasti ilman lihasten ja nivelten 

ylimääräistä kuormitusta kevyellä mutta 

vakaalla vesikuntopyörällä, joka painaa vain 

9,5 kg ja soveltuu kevyisiin sekä keskitehoisiin 

harjoituksiin. Sijoita kuntopyörä vesivirtauksen 

eteen, kun haluat harjoituksesta 

haastavamman. 

Vedenalainen juoksumatto

Kaikk i in  a l le  147  cm:n  syvy is i in 

treenijärjestelmämalleihin saatavilla oleva 

vedenalainen hydraulitoiminen juoksumatto 

mahdollistaa kevytkuormitteiset juoksu- ja 

kävelyharjoitukset. Nopeusalue on 

0,8–8,9 km/h.
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VacuSeal-kippimekanismi 

VacuSeal™-kippimekanismin ainutlaatuinen 

muotoilu takaa kansien liittymäkohdan tiiviyden, 

mikä estää lämmönhukan ja haihtumisen sekä 

optimoi energiansäästöä. Siinä käytetään 

patentoitua käänteistä pneumatiikkateknologiaa, 

joka painaa kansia alaspäin yhteen, jolloin väliin 

ei jää perinteisissä kansissa yleensä esiintyvää 

rakoa. Lisäksi teknologian ansiosta 

kansijärjestelmää on helpompi hallita myös yhden 

henkilön käyttämänä.

Kaksitaitteinen kansi ja 
kippimekanismi     

Kaksitaitteinen kansi säästää rahaa säilyttämällä 

lämmön ja vähentämällä veden haihtumista. Sitä 

voidaan käyttää itsenäisesti tai yhdistettynä 

kippimekanismiin. Watkinsin itse valmistamien 

kippimekanismien (UpRite™ / Pro Lift™ IV) 

ansiosta kansi voidaan nostaa pystyyn, mikä 

samalla säästää tilaa.

Kannet
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Watkins CoverCradle / Pro Lift III -kippimekanismi    

Kannen kippimekanismin ainutlaatuisessa muotoilussa käytetään 

hydraulista saranaa, jonka avulla fitnessaltaan uintipuolen kannen 

avaaminen käy helposti sulavan liukuvalla liikkeellä. Jos tilaa on 

riittävästi, CoverCradle™ / Pro Lift™ III on erinomainen vaihtoehto 

nostamisen helpottamiseen. CoverCradle / Pro Lift III voidaan 

asentaa vain uimapuolelle.

Easy Slider -kansiasennus 

Easy Slider on toinen vaihtoehto avaamiseen. Easy Sliderin ansiosta perinteisiä kippimekanismeja ei 

tarvita, vaan altaan käyttäjät voivat avata kannet joutumatta kannattelemaan kannen painoa.  Lisäetuna 

on se, että kannet eivät peitä näkymää altaalta avoimessa asennossaan.
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Äänijärjestelmä Bluetooth®-valmiudella    

Mikään ei nostata tunnelmaa treeniä tai puutarhassa 

oleskelua varten yhtä tehokkaasti ja mukavalla tavalla 

kuin valinnainen integroitu 8-kaiutinjärjestelmä ja 

subwoofer. Asennus on helppo: pariuta mikä tahansa 

Bluetooth-laite järjestelmään hallintapaneelin kautta, 

niin voit kuunnella lempimusiikkiasi milloin tahansa.

Endless Pools Fit@Home WiFi-sarja ja 
mobiilisovellus

Kaikki treenitoiminnot kämmenelläsi! Fit@Home™-

sovelluksella voit käyttää nopeussäätimiä, seurata treenin 

tehoa, kestoa ja aikaa sekä asettaa tavoitteidesi mukaisia 

treeniohjelmia suoraan älypuhelimesta ja 

taulutietokoneelta.

Gecko In.Touch WiFi-sarja ja mobiilisovellus

Valinnainen plug-and-play Gecko™ In.Touch WiFi ja 

mobiilisovellus mahdollistavat fitnessaltaan lämpötilan, 

valojen ja vesihierontasuuttimien täyden hallinnan mistä 

tahansa WiFi-verkossa olevasta taulutietokoneesta ja 

mobiililaitteesta.

Käyttömuka-
vuutta lisäävät 
varusteet
Endless Pools® -fitnessaltaiden valinnaiset tarvikkeet 

parantavat entisestään käyttökokemusta ja tuovat 

lisää edistyneitä toimintoja vesitreenejä varten.
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CoolZone-jäähdytysjärjestelmä

CoolZone™ toimii yhdessä fitnessaltaan komponenttien kanssa jäähdyttäen tai ylläpitäen veden 

lämpötilaa. Se on erinomainen hankinta äärimmäisiin sääolosuhteisiin ja ympärivuotiseen käyttöön. Veden 

ihannelämpötilan saavuttaminen ja ylläpito on helppoa ja tehokasta vuodenajasta riippumatta.

Nopeusnäytöt

Valinnainen nopeusnäyttö on tarpeellinen hankinta jokaiselle vastavirtalaitteen tai 

juoksumaton käyttäjälle, joka haluaa mitata suoritustaan. Sen avulla kulloisenkin 

uintinopeuden ja tai juoksumaton nopeuden  lukeminen on helppoa. Yksiköksi voi valita 

metrit, jaardit tai prosenttiosuuden huippunopeudesta. Uimarin nopeus näytetään minuutteina 100 metriä 

kohden, kun taas juoksumaton nopeus näytetään kilometreinä tunnissa. Vastavirtalaitteessa ja 

juoksumatossa on omat nopeusnäyttönsä, joten fitnessaltaiden käyttäjät voivat käyttää kumpaakin 

samanaikaisesti, jolloin harjoitus on tehokkaampaa.

SwimDek-pinnat

Vettä imemätön materiaali takaa 

erinomaisen kitkan ja 

käyttömukavuuden. SwimDek™ kestää 

tutkitusti ulkona vesitiloissa sekä pysyy 

kauniina ja toimivana pitkään. Lattia- ja 

porrassarjat myydään erikseen.

Signature-portaat

Neliaskelmaiset kevyet portaat 

takaavat vaivattoman pääsyn mihin 

tahansa fitnessaltaaseen. 81 cm:n 

korkeudella oleva ylin askelma, kaksi 

kaidetta juomapidikkeineen/

pyyhetankoineen ja vankka rakenne 

tekevät portaista monien käyttäjien 

suosikkivalinnan. Asennus on nopea ja 

helppo.
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Laadunvarmistus

Jokaisen Endless Pools® -fitnessaltaan, SwimCross®-vastavirta-altaan ja RecSport®-

vastavirta-altaan muoto, toimivuus, yhteensopivuus ja pintakäsittely on tarkkaan valvottu 

alkaen tarkasta työnlaadusta aina tinkimättömään laadunvarmistukseen, ennen kuin 

tuote on valmis lähetettäväksi asiakkaalle. Olemme sitoutuneet korkeimpaan suunnittelun 

ja valmistuksen laatuun, ja jokaisella fitness- ja vastavirta-altaalla on poikkeuksellisen 

hyvä takuu. Panostamme lujasti hankkimasi fitness- tai vastavirta-altaan luotettavuuteen 

niin, että sinä voit huoletta keskittyä hyvään oloosi.

Palvelulupauksemme

Kun ostat Endless Pools -fitnessaltaan, SwimCross-vastavirta-altaan tai RecSport-

vastavirta-altaan, tulet samalla osaksi Endless Pools -perhettä. Tähän sitoumukseen 

suhtaudumme vakavasti. Sen vuoksi palvelulupauksemme takana on koko Watkins 

Wellness® -yhtiön osaaminen ja resurssit sekä ammattitaitoiset jälleenmyyjämme, jotka 

ovat sitoutuneet varmistamaan tyytyväisyytesi pitkälle tulevaisuuteen. Voit luottaa meihin 

joka vaiheessa – ostotapahtumasta asennukseen, huoltoon ja muuhun palveluun – siihen, 

että ammattitaitoinen jälleenmyyjäsi tekee Endless Pools -fitnessaltaan omistamisesta 

helppoa ja nautittavaa.

Omistajakokemus
Watkins Wellness / MASCO CORPORATION

Endless Pools -fitnessaltaat, SwimCross-vastavirta-altaat ja RecSport-vastavirta-altaat 

valmistaa Watkins Wellness, joka on maailman johtava ulkoporealtaiden ja 

vesiharjoittelutuotteiden valmistaja. Olemme sitoutuneet edistämään aktiivista 

elämäntapaa viettävien ja terveydestään huolta pitävien hyvää oloa. Watkins Wellness 

toimii osana Fortune 500 -listattua Masco Corporation -yritystä, jonka tuotemerkkeihin 

kuuluvat Bristan®-kylpyhuonetuotteet, Hansgrohe®-hanat sekä Hüppe®-suihku- ja 

kylpykalusteet.

ITZUn valinta

Uintia 3,8 km, pyöräilyä 180 km, juoksua 42,195 km – triathlonissa on kyse kestävyydestä, 

luonteenlujuudesta sekä kehon ja mielen välisen täydellisen tasapainon löytämisestä. 

Sekä Itzu että Endless Pools pitävät tällaista tasapainoa suuressa arvossa. Sen vuoksi 

Endless Pools ja kansainvälinen Itzu-triathlonjoukkue edistävät yhteistyössä sitä visiota.

"Endless Pools -fitnessallas sopii jokaiselle – olitpa sitten harrastajauimari tai 

ammattimainen triathlonisti. Vesivirtauksen ja juoksumaton yhdistelmä sopii erinomaisesti 

voimakestävyysharjoitteluun." – Luc van Lierde, Itzun valmentaja
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W e l l n e s s  W i t h o u t  L i m i t s . ®

©2019 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, USA. 
Kaikki oikeudet pidätetään. Endless Pools, SwimCross, RecSport, Your 

Space. Your Pace., Wellness Without Limits, The Magic is in the Machine, 
Endless Pools Fit@Home, Tri-Thermic, Hot Spring, Caldera, ProLift, Uprite 

ja CoverCradle ovat Watkins Wellnessin tavaramerkkejä. Hansgrohe 
ja Hüppe ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. Bristan on rekisteröity 
tavaramerkki. Bluetooth-logo on Bluetooth SIG, Inc:n tavaramerkki, 

VacuSeal on Hot Tub Products, LLC:n tavaramerkki. SwimDek on SeaDek, 
Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman 

ennakkoilmoitusta. Patentteja vireillä. 

www.EndlessPools.fi
www.kuumalahde.fi

020 7710 800


