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Een volledig gamma van zwembaden die bij uw levensstijl passen



De inspiratie voor de Endless Pool ontstond meer dan 80 jaar geleden 
in Arizona. Als kind zwom mijn vader altijd tegen de stroom in van de 
irrigatiekanalen die het water van de Colorado-rivier naar Phoenix bracht-
en. Hij en ik spraken al jaren over de bouw van een machine om thuis te 
zwemmen – een machine die het zwemmen in open water zou simuleren 
in een kleine ruimte.

Ik bouwde de eerste Endless Pool op het zwembadterras van de universiteit 
van Columbia in 1985. Al was het maar een ruw prototype, toch kon het 
de zwemmers verbazen aangezien ze er echt ter plaatse in konden zwem-
men. De voordelen van onmiddellijke feedback zowel voor hen als voor 
hun trainers waren toen al duidelijk.

Het therapeutische nut van het zwembad was ook al heel vroeg duidelijk 
voor ons. Mijn eerste klant legde me de voordelen van oefeningen in het 
water uit voor mensen met multiple sclerose. Later kocht zijn buurvrouw ons 
vierde zwembad voor haar reumatoïde artritis.

Meer dan 20.000 Endless Pools later zijn deze voordelen er nog altijd en 
zijn ze zelfs nog uitgebreider. Gaandeweg hebben wij ons ontwerp ontwik-
keld naargelang de verschillende behoeften en budgetten van onze klanten. 
De op de volgende pagina’s voorgestelde zwembaden en fitness-systemen 
kunnen aangepast worden aan eender welke esthetische voorkeur en helpen 
u om nagenoeg iedere doelstelling op het vlak van fitness, wellness of levens-
stijl te bereiken. Alle systemen zijn eenvoudig te installeren en daar zijn wij 
zo trots op.

Voor mijn vader stond ter plaatse zwemmen symbool voor vrijheid en een-
voud. Dat en nog veel meer is precies wat elk van onze Endless Pools uw 
huis te bieden hebben: een compact, persoonlijk zwembad dat wordt ver-
warmd op de door u geselecteerde temperatuur, dat flexibel genoeg is om 
bijna overal te passen en dat duurzaam genoeg is om u verschillende jaren 
van gezondheid, fitheid en ontspanning te bieden.

Met vriendelijke groeten,

James Murdock 
Stichter
Endless Pools

Indoor heiligdomOutdoor toevluchtsoord
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Als training een plezier wordt,
      is fit zijn gemakkelijk

De Endless Pool combineert het plezier 

van zwemmen en wateractiviteit met 

het gemak van thuis te zijn, binnen of 

buiten.

Zowel onze modulaire zwembaden 

als onze fitness-systemen uit één kuip 

kunnen aangepast worden aan eender 

welke esthetiek, van een tuinhuis tot 

een penthouse. U zult met trots kunnen 

pronken met uw Endless Pool … en met 

de resultaten die u bereikt door er 

gebruik van te maken!
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M O D U L A I R E  Z W E M B A D E N

•  Compacte, modulaire constructie die zowel binnen als buiten kan geïnstalleerd worden, zelfs in  
bestaande ruimtes. Alle onderdelen passen gemakkelijk door deuren en kunnen eenvoudig van  
trappen naar beneden worden gedragen.

• Zuinig in gebruik het hele jaar door dankzij zijn energiezuinige pomp en compacte structuur.

•  Mooi want u bepaalt zelf de esthetiek. Maak uw keuze uit de verschillende modellen met een gamma  
van maten, dieptes en talrijke opties voor de afwerking die bij uw smaak en budget passen.

Ideaal voor smalle buitenruimtes

Past in krappe kelders

Biedt controle over de  
verwarmingskosten
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Innovatief ontwerp  
 dat nagenoeg overal  
 geïnstalleerd kan worden



F I T N E S S - S Y S T E M E N  I N  E E N  K U I P

•  Het twee-in-één ontwerp laat u genieten van een verkwikkende massage en een 
volledig aanpasbare zwemstroom voor zwem- en weerstandsoefeningen.

•  Eenvoudige installatie op eender welke harde, vlakke ondergrond. Perfect voor 
buiten, een omgebouwde  garage of een nieuwe constructie.

• Meerdere modellen om in nagenoeg elke ruimte te passen.

   Elegante eenvoud 
 voor training en ontspanning

Ruimte voor entertainment

Ontspannen in voorgevormde  
zitplaatsen met jets

Snellere therapie- en  
rehabilitatieresultaten
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O R I G I N A L  E N D L E S S  P O O L ®

Thuis zwemmen is een droom die hier begint.

Ons karakteristieke zwembad is zo compact dat het betaalbaar is 
om deze het hele jaar door te verwarmen. Bovendien is het heel een-
voudig om de kwaliteit van het water te onderhouden.  Toch geeft 
zijn vooraanstaande stroom u het gevoel dat het bad zo lang is 
als een rivier, dat u ‘eindeloos’ kunt zwemmen zonder ooit een 
keerpunt tegen te komen. Dit is het grootste zwembad dat u ooit 
nodig hebt.

Installeer het binnen of buiten, in uw tuin of in uw kelder, in een 
veranda of een garage, op een binnenplaats of in een hoek.

Door de met 1 cm aanpasbare maat van de Endless Pool past dit 
zwembad zich aan uw ruimte aan.

Aangezien u de zwemstroom zelf kan bepalen (zie keerzijde voor 
meer informatie), kiest u exact de zwemervaring die u wenst. Het 
is volledig aanpasbaar om aan uw behoeften en die van uw gezin 
te voldoen.

M O D U L A I R E  Z W E M B A D E N

Maak uw droom thuis waar
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Original Endless Pool®

Specificaties:
•  2,13 x 3,66m to 3,05 x 4,88 

zwemzone

•  99,06cm standaard waterdiepte, 
114,3cm & 129,54cm optioneel

• Modulaire stalen constructie

•  Een zwemstroomgenerator van 5 
PK met draadloze afstandsbedi-
ening

•  Een waterafvoerrooster van  
53 x 40 cm

•  Interne terugvoerkanalen en voort-
stuwingssysteem

•  Versterkt waterstroming- en condi-
tioningsysteem in acryl

•  Digitale bediening aan de rand 
van het zwembad

• Zeer krachtige circulatiepomp

•  Afschuimfilter (type met  
verwijderbaar patroon)

• Elektrische verwarming van 4-kW

•  220-volt, 30-amp spanningsv-
ereiste met aardlekschakelaar

•  Interne zwembadoppervlakte: 2 
kleuren, 10 patronen beschikbaar

Opties:
•  Manuele en automatische afneem-

bare beveiligingsbedekkingen

•  Synthetische of aluminium  
afsluitdop

• Permawood™-bekleding

• Onderwaterverlichting

• Hydrotherapie-jets

• Waterdiepe trapjes, hoektrapjes

• Zwemspiegels

• Onderwaterloopband
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P E R FO R M A N C E  E N D L E SS  P O O L®

Zorg voor een vloeiendere,  
veelzijdigere stroom.

De stroom van onze Performance is vloeiender en, op topsnelheid, 
sneller dan de stroom van onze Original Endless Pool. Het op 
maat gemaakte systeem met twee propellers biedt een superieure 
zwemstroom:

Het systeem heeft een grotere capaciteit. Het brengt meer 
water in beweging, waardoor een afvoerrooster van 61 x 53 cm 
nodig is – dat is bijna 30% groter dan in ons Original-model! De 
bredere, diepere stroom geeft beginners meer ruimte om te drijven.

Het is sneller (of niet). Drijf het systeem met één druk op de knop 
tot zijn topsnelheid van 1:11/100 m of vertraag de stroom tot een 
zacht tempo.

Het is vloeiender. Veel zwemmers noemen het zelfs “zacht”. Wij 
kunnen nu wel technisch uitweiden over de tegengestelde rotatie van 
de propellers en hoe interne draaikleppen de turbulentie verminderen, 
maar het komt eigenlijk allemaal neer op dit: de stroom voelt gewoon 
beter aan!

De Performance Endless Pool is dus een flinke stap vooruit ten opzichte 
van de stroom van het type Original en biedt meer veelzijdigheid 
voor iedereen.

Of u nu een ervaren krachtige zwemmer bent of een beginneling, 
dit zwembad past zich aan u aan... en biedt een ideale omgeving 
waarin u uw capaciteiten en fitnessniveau kunt laten groeien.

M O D U L A I R E  Z W E M B A D E N

Een grotere stroom voor  
meer weerstand
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Performance Endless Pool®

De Performance Endless Pool bevat alle standaardei-
genschappen van een Original Endless Pool.  
Onze Performance Endless Pool bevat ook:

•  zwemstroomgenerator van 5 PK met twee pro-
pellers en draadloze afstandsbediening

•  waterafvoerrooster van 61 x 53 cm - bijna  
30% groter

Alle opties zijn hetzelfde als bij de Original Endless 
Pool (zie pagina 6).



HIGH PERFOR M ANCE  ENDLESS  POOL ® 

Het wedstrijdzwembad voor de competitieve atleet.

De stroom van onze High Performance, die werd gelanceerd 
tijdens het IRONMAN™ Wereldkampioenschap in Kona, haalt 
een topsnelheid van 1:00/100 meter.

De High-Performance Endless Pool maakt gebruik van hetzelfde 
systeem met twee propellers als ons Performance-model, maar wordt 
nog versterkt door een motor van 7.5 PK en een geüpgraded pomp. 
Deze zijn beiden standaard. Het resultaat is een zwemstroom die 
stiller en krachtiger is. Zie het maar als het sterke, stille type.

Zoals de stromingen in de oceaan nabij Kona is ook de stroom 
van de High-Performance vloeiend, helder, stevig en warm. In 
tegenstelling tot Kona kunt u de snelheid van de stroom hier echter 
beheren via een druk op de knop.

Elke Endless Pool kan binnen of buiten geïnstalleerd worden, 
kan aangepast worden naar iedere uitstraling en heeft een 
volledig aanpasbare stroom voor beginnende zwemmers 
of lichte weerstand tijdens de aerobics. Maar het High-
Performance model past zich nog meer aan, voor een  
nog grotere uitdaging!

M O D U L A I R E  Z W E M B A D E N

Maak uw slag perfect
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High Performance Endless Pool®

De High Performance Endless Pool bevat alle stan-
daardeigenschappen van een Original Endless 
Pool.  
Onze stroom van wedstrijdniveau bevat tevens:

•  een zwemstroomgenerator van 7,5 PK met 
twee propellers en draadloze afstandsbedi-
ening

•  een waterafvoerrooster van 61 x 53 cm - 
bijna 30% groter

•  220-volt, 30-amp spanningsvereiste met 
aardlekschakelaar

Alle opties zijn hetzelfde als bij de Original End-
less Pool (zie pagina 6).



E L I T E  E N D L E S S  P O O L ®  

Als alleen het beste goed genoeg is.

Wat maakt de Elite Endless Pool zo revolutionair? Om te beginnen, 
de constructie. Een motor van 7,5 PK zorgt voor de aandrijving 
van twee op maat gemaakte propellers, die dubbel zoveel 
watervolume bewegen als ons krachtige Original-stroomsysteem. 
Door de grotere afstand tussen de propellers en het afvoerrooster 
(dat zelf ruim 61 x 53 cm groot is) heeft de stroom meer tijd om 
een rechte lijn te vormen om ultravloeiend te kunnen zwemmen 
met een topsnelheid van 0:56/100 meter.

Dit is het zwemslagtrainingsbad dat werd geïnstalleerd op het 
terras van de universiteit van Michigan, USC, Harvard, Auburn, 
Penn State en SwimMAC Carolina. Nu is dit zwembad ook 
beschikbaar voor installatie in woningen.

Turbulentievrije kracht, hoogwaardige precisie … daarom is de 
Elite Endless Pool de beste keuze voor topcoaches, geweldige 
zwemmers en zwemmers die grootsheid nastreven.

M O D U L A I R E  Z W E M B A D E N

Het perfecte trainingszwembad
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Elite Endless Pool®

De Elite Endless Pool bevat alle standaardeigenschap-
pen van een Original Endless Pool.

Onze beste stroom wordt mogelijk gemaakt door 
deze upgrades:

•  een zijdelings gemonteerde zwemstroomgenera-
tor van 7,5 PK met twee motoren, twee propellers 
en draadloze afstandsbediening

• een waterafvoerrooster van 61 x 53 cm

•  drie roestvrijstalen VGB-gekeurde aanzuigings-
roosters van 1,5 m x 45,7 cm

•  220-volt, 50-amp spanningsvereiste met aard-
lekschakelaar

• breedtes van 20 tot 25 cm

Alle opties zijn hetzelfde als bij de Original Endless 
Pool (zie pagina 6).



ENDLESS  POOL  MET  T WEEVOUD IGE 
VOORTSTUWING ®

Voor koppels die samen fit willen blijven en voor gezinnen die hun 
vrije tijd actiever willen doorbrengen, met de Endless Pool met 
tweevoudige voortstuwing is het allemaal mogelijk.

Met twee zwemstromen kunnen u en uw partner tegelijkertijd 
zwemmen of trainen, elk op uw eigen afzonderlijk ingestelde snel-
heid. Competitieve koppels kunnen zo elkaar uitdagen voor een 
zwemwedstrijdje!

Zoals gezien op tv

Het populaire afslankingsprogramma van NBC, The Biggest 
Loser, maakte gebruik van een Endless Pool met tweevoudige 
voortstuwing voor hun deelnemers. In combinatie  met twee hy-
draulisch aangedreven onderwaterloopbanden leverde de stroom 
met aanpasbare snelheid een uitdagende niet-belastende training. 

Met twee stations om langs elkaar te kunnen trainen biedt het 
zwembad met tweevoudige voortstuwing het plezier en de vriend-
schap die gepaard gaan met trainen met vrienden!

M O D U L A I R E  Z W E M B A D E N

Een zwemmachine voor twee
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Endless Pool met tweevoudige voortstuwing®

Specificaties:

•  zwemzone van 4 x 4,50 m tot  
5 x 5 m

•  standaard waterdiepte van 1 m, 
1,15 & 1,30 m optioneel

• Modulaire stalen constructie

•  Twee zwemstroomgenerators van 
5 PK met draadloze afstandsbedi-
eningen

•  waterafvoerroosters van 53 x 40 cm

•  Versterkt waterstroming- en condi-
tioningsysteem in acryl

•  Digitale bediening aan de rand van 
het zwembad

•  Zeer krachtige circulatiepomp

•  Afschuimfilter (type met verwijder-
baar patroon)

• Elektrische verwarming van 4 kW

•  Twee 220-volt, 30-amp stroom-
voorziening met aardlekschakelaar 
vereist

Opties:

•  Manuele en automatische afneem-
bare beveiligingsbedekkingen

• Synthetische of aluminium afsluitdop

• Permawood™-bekleding

• Onderwaterverlichting

• Hydrotherapie-jets

• Waterdiepe trapjes, hoektrapjes

• Zwemspiegels

• Onderwaterloopband
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WAT E R W E L L ® -T H E R A P I E Z W E M B A D

Als u het drijfvermogen van water nodig heeft voor uw training of 
therapie, waarom zou u dan uzelf blijven onderwerpen aan de 
lange ritten naar het zwembad, de drukte, de hevige chloorgeur 
en koud water?

De WaterWell is specifiek ontworpen om de voordelen van water-
fitness bij u thuis te brengen. Het bevat:

•  Een geïntegreerde bench/trainingsstation

•  Volledige temperatuurcontrole

•  Een waterkwaliteitssysteem met weinig chloor

•  Afmetingen aanpasbaar aan middel- of borstdiep water

•  Hydrotherapie-jets (optioneel)

•  Een onderwaterloopband om te wandelen, joggen of lopen 
zonder uw spieren te belasten (optioneel)

De WaterWell is een veelzijdig therapiezwembad voor een hele-
boel aandoeningen. Het beschikt over dezelfde betrouwbare con-
structie van een Endless Pool®, maar dan zonder de zwemstroom. 
Met hetzelfde modulaire ontwerp past de WaterWell nagenoeg 
overal, zowel binnen als buiten en zelfs in bestaande ruimtes.

Om gewicht te verliezen, chronische pijn en spierkrampen te ver-
zachten, flexibiliteit te verbeteren en kracht op te bouwen zonder 
de gewrichten te belasten, biedt de WaterWell u het hele jaar door 
gemak bij u thuis.

M O D U L A I R E  Z W E M B A D E N

Gewichtloze trainingen
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WaterWell®-therapiezwembad

Specificaties:

•  Bekleding met stalen panelen en 
vinyl waardoor verschillende maten 
mogelijk zijn, gaande van 1,8 m x 
1,8 m tot 3 m x 4,8 m

•  standaard waterdiepte van 1 m, 
1,15 en 1,30 m optioneel

•  Waterkwaliteitssysteem (220 volt, 30 
amp GFCI) 
   - afschuimer 
   -  elektrische verwarming/ 

bediening
      - patroonfilter 
      - koper-/zilver-ionisatiesysteem

•  Interne zwembadoppervlakte: 2 
kleuren, 10 patronen beschikbaar

• Zitbankje voor de binnenkant

• Trapjes voor de binnenkant

Opties:

•  Manuele en automatische 
afneembare beveiligingsbedekkingen

• Onderwaterloopband

• Synthetische of aluminium afsluitdop

• Permawood™-bekleding

• Onderwaterverlichting

• Hydrotherapie-jets

• Waterdiepe trapjes, hoektrapjes
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E N D L E S S  P O O L  FA S T L A N E ®

Met de Fastlane kan de Endless Pool-zwemstroom geïnstalleerd 
worden in eender welk traditioneel zwembad in de tuin.

Zonder de Fastlane is het nogal frustrerend om te zwemmen in een 
traditioneel zwembad: vijf slagen, wand, vijf slagen, wand, … Een 
koprol-draai belemmert uw training, uithoudingstraining en zelfs 
het kleinste beetje zwemritme.

Met de Fastlane biedt uw zwembad – ook al is het piepklein, heeft 
het een speciale vorm of een Griekse stijl – de allerbeste zwem-
stroom. De stroom is vloeiend, groot genoeg en volledig aanpas-
baar met de handige, waterdichte afstandsbediening.

Met de op het plankier of op de wand gemonteerde opties kan de 
Fastlane veilig worden bevestigd in nieuwe en bestaande zwem-
baden. Alle aansluitingen en slangen blijven verborgen onder het 
terras.

Of het nu is om te zwemmen, trainen, ontspannen of gewoon om 
een nieuwe kwinkslag te geven aan uw volgend rondje Marco 
Polo, de Fastlane biedt uw ouderwetse zwembad een paar nieuwe 
functies.

E N D L E S S  P O O L  F A S T L A N E

Plezier voor het hele gezin
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Fastlane® specificaties:
• waterdiepte van 90 cm vereist

•  conform 2008 VGB

•  220-volt, 30-amp spanningsvereiste met 
aardlekschakelaar

• Beschikbaar in platinum of saffier

• zwemstroomgenerator van 5 PK

•  Roestvrijstalen acryl constructie van 316L 
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W AT E R L O O P B A N D E N

Onze hydraulische loopband maakt van uw Endless Pool® een 
veelzijdige thuisfitness.

Schakel de zwemstroom aan voor meer intensiteit tijdens het 
wandelen, joggen of lopen. De weerstand van de stroom helpt u 
ook om uw algemene conditie te ontwikkelen. Zowel de snelheid 
van de loopband als van de stroom kan aangepast worden zodat 
u uw trainingen op maat kan maken en laten evolueren.

De hydraulische loopband bevat een gordel van 50 cm breed. Met 
zijn motor van 5 PK haalt de loopband een topsnelheid van 9 km 
per uur. Met de handige, waterdichte afstandsbediening kunt u 
de kracht en de snelheid bepalen. Een manuele loopband is ook 
beschikbaar.

Haal alles uit uw Endless Pool. Vraag uw designvertegenwoordiger 
naar een loopband.

W A A R O M  O N D E R W AT E R ?

Uit onderzoek blijkt dat een onderwaterloopband in vergelijking 
met een loopband boven water de volgende voordelen biedt:

• Meer calorieën verbranden.

• Genieten van meer beweeglijkheid.

•  Minder spierpijn en belasting van de gewrichten.

•  Start vroeger met revalidatie-oefeningen zodat u sneller 
herstelt.

En die revalidatie-oefeningen bieden een groot voordeel voor 
personen die niet op het droge kunnen oefenen wegens een letsel, 
operatie, artritis of een andere medische aandoening.

W A T E R L O O P B A N D E N

Herstel sneller
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Casestudy van een loopband
Alistair Brownlee, winnaar van een  
Olympische gouden medaille

Van een scheur in de achillespees in februari tot Olympisch 
goud in augustus, dat is de weg die de Britse triatleet Alistair 
Brownlee aflegde in 2012. En een heel stuk van die weg werd 
afgelegd op de Endless Pools®-onderwaterloopband!

“Toen ik mijn achillespees scheurde, wist ik dat ik iets speciaals 
zou moeten doen om zo snel mogelijk terug in vorm te raken,” 
zei Brownlee, de beste triatleet ter wereld. Zijn fysiotherapeute, 
Emma Deakin, liet hem trainen op de hydraulische loopband 
van Endless Pools. Hierdoor kon hij lopen in een niet-belas-
tende omgeving.

“Sinds ik de Endless Pool gebruik, is mijn achillespees niet meer 
zo stijf. Dat is een enorm voordeel,” herinnerde Brownlee. “Het 
zwembad maakte een enorm verschil.”

Eigenlijk waren de voordelen van de Endless Pool zo groot dat 
Deakin Brownlee liet voortdoen met zijn training in het water 
tot de Olympische Spelen, zelfs nadat hij terug op het droge 
mocht lopen.

Toen het tijd was voor de wedstrijd, slechts zes maanden na 
zijn letsel, nam Brownlee al na de eerste ronde de leiding en 
hij gaf die niet meer af.

Dankzij het aanhoudende werk en de unieke voordelen  
van de Endless Pool behaalde hij de overwinning, wat anders 
niet mogelijk was geweest.

Brownlee vierde zijn Olympische 
gouden medaille.
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FITNESS-SYSTEMEN VAN ENDLESS POOLS®

De luxe van hydromassage. De doeltreffendheid van 
Endless Pools. Dat alles is mogelijk.

Een mooi gevormde acryl spa verandert uw thuis het hele jaar in 
een oase. Het fitness-systeem van Endless Pools is natuurlijk veel 
meer dan een spa. Hierin kunt u zwemmen, trainen, spelen en 
ontspannen: het is de perfecte oplossing voor fitness en plezier met 
de hele familie, vrienden of alleen.

Uw fitness-systeem van Endless Pools wordt voorgemonteerd en 
bedrijfsklaar geleverd. Het kan geïnstalleerd worden op eender 
welke ondergrond die stabiel en waterpas is: bouw uw terras of 
garage om tot een zwembadruimte of bouw een nieuwe constructie 
voor uw toekomstige welzijn.

Laat u gewoon wegzakken in onze ergonomisch ontworpen 
hydromassage-zitplaatsen en de drukknoppen voor de 
bediening staan binnen uw bereik. Schakel de hydrotherapie-
jets aan om uw stress te laten wegsmelten of creëer sfeer met de 
onderwaterverlichting.

Met de beste Endless Pools-zwemstroom op de markt kunt u 
genieten van de veelzijdigheid van een fitness-zwembad. U kunt 
de snelheid aanpassen, van een lichte schoolslag tot een uitdagend 
zwemtempo van 1:11/100 m. Voor nog meer flexibiliteit in uw 
training kunt u onze onderwaterloopband toevoegen (zie p. 19 
voor meer informatie).

Ons SwimCross-trainingssysteem combineert een nieuwe, stralende 
weerstand met slimme eigenschappen om een volledig fitness-
programma aan te bieden voor alle leeftijden.

Alle modellen bevatten ons strakke, stijlvolle ontwerp met een 
duurzaam stalen kader onder de moderne bekleding van onze 
onderhoudsvrije omkastingen. Met opties zoals ons Bluetooth-
muzieksysteem met 8 luidsprekers en onze accessoires voor 
waterfitness kunt u uw zwembad aanpassen zoals u het wilt.

F I TNESS -SYSTEM EN  IN  E EN  KU IP

Onderwaterloopband
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Alle fitness-systemen van Endless 
Pools bevatten:

•  De Endless Pools-zwemstroom

•  Uw keuze uit twee kuipkleuren: Alpine White 
en Ice Gray

•Onderhoudsvrije omkastingen

• Milieuvriendelijke UVC en ozon-ontsmetting

•Zitplaatsen met hydrotherapie-jets

• 2 verlichte watervallen

•  LED-controlepaneel aan de rand van het 
zwembad en hulpcontrolepanelen

•LED-verlichtingsbalk aan de buitenkant

• CEC-conforme energiezuinigheid

• filtratiezone van 20 m²

Onze modellen van 1,50 m diep (standaard is 
dat 1,30 m) kunnen geüpgraded worden met 
onze ingebouwde loopband om te kunnen 
wandelen, joggen en lopen zonder belasting.
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KIES UW MODEL

Ons alles-in-één systeem voor fitness 
en hydromassage biedt u de meest 
uitgebreide veelzijdigheid voor een  
wellness- en ontspanningssysteem  
bij u thuis.

Alle modellen bevatten 3 zitplaatsen met jets, 
ingebouwde greepsteunen, UVC-ozon-waterzuivering, 
LED-verlichting, verlichte waterval, stalen kader van 14 
gauge met ABS-bodemplaat en verwarming van 4kW.

FITNESS-SYSTEMEN VAN ENDLESS POOLS®

E2000: Endless Pools fitness-systeem van 6 m
De afzonderlijke spa- en fitness-zones laten uw gezin geni-
eten van maar liefst 34 hydromassage-jets in een luxueuze 
40°C, terwijl u zwemt of traint in een comfortabele 29°C.

E700: Endless Pools fitness-systeem van 5 m
Met de grootste zwemzone van al onze modellen stelt 
het model van 5 m serieuze (en grote) zwemmers tevre-
den die willen genieten van een hydromassage met 27 
jets na hun training.

E500: Endless Pools fitness-systeem van 4,5 m 
Geniet van de wereldberoemde Endless Pools 
zwemstroom! Ons instapfitness-systeem bevat twee 
verlichte watervallen en 27 hydromassage-jets. 

SWIMCROSS™-TRAININGSSYSTEEM

X500: SwimCross-trainingssysteem van 4,5 m
Tevens compact en met dezelfde fitness-mogelijkheden als 
de X200 bevat de X500 grotere fitness-accommodaties 
met 3 zitplaatsen en 27 hydromassage-jets.

X200: SwimCross-trainingssysteem van 3,5 m
Ons meest compacte model bevat 5 zwemjets en in 
totaal 27 hydromassage-jets. Ons optionele zwemtuig 
en roeikit bieden u meer fitness-veelzijdigheid.

F I TNESS -SYSTEM EN  IN  E EN  KU IP
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Kuipkleuren

Ice Gray Alpine White

E700: Endless Pools fitness-systeem van 5 m in Ice Gray

E500: Endless Pools fitness-systeem van 4,5 m in Ice Gray

X500: SwimCross-trainingssysteem van 4,5 m in Alpine White

X200: SwimCross-trainingssysteem  
van 3,5 m in Alpine White

E2000: Endless Pools fitness-systeem van 6 m in Alpine White

Dark Mocha Gray Oak

Kleuren omkasting



Alle SwimCross-trainingssystemen 
bevatten:

• 5 zwemjets

• 1,20 m diep

•  Ingebouwde verankering voor het  
optionele zwemtuig

•  Uw keuze uit twee kuipkleuren:  
Alpine White en Ice Gray

• Onderhoudsvrije omkastingen

• Milieuvriendelijke UVC en ozon-ontsmetting

• Zitplaatsen met hydromassage-jets

• Ingebouwde waterdiepe trapjes

• 1 verlichte waterval

•  LED-controlepaneel aan de rand van  
het zwembad

• CEC-conforme energiezuinigheid

• filtratiezone van 10 m²
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Bestaande garages 

M A AK VAN EENDER  WELKE  K A MER  UW 
Z WEMBADRU IMTE

Het is het meest locatievriendelijke zwembad op de markt. Met ons 
ontwerp van modulaire zwembaden kunnen alle onderdelen door 
de deur en van de trap naar beneden. De installatiemogelijkheden 
zijn net zo “eindeloos” als onze zwemstroom!

U kunt al een Endless Pool installeren in een ruimte van 2,70 x 
4,50 m. Onze WaterWell heeft een voetafdruk van slechts 2,4 x 
2,7 m!

De optie voor een hoekinstallatie biedt u zelfs nog meer flexibiliteit. 
Onze waterzuivering met beperkte hoeveelheid chloor zorgt 
ervoor dat zelfs de kleinste zwembadruimtes fris ruiken, terwijl 
onze veilige afdekkingsmogelijkheden het vocht onder controle 
houden!

Het is zo eenvoudig om aan de slag te gaan: kies gewoon uw 
locatie, selecteer uw zwembad en wij bouwen het volgens uw 
specificaties.

VERANDA
Laat uw zwembad baden in natuurlijk zonlicht zodat u een fresco-
gevoel krijgt binnen de veilige omgeving van uw huis. Als het 
sneeuwt of bij maanlicht voelt het warme water van uw Endless 
Pool nog aangenamer aan!

KELDER
Deze verrassende locatie is tevens enorm kostenbesparend, vooral 
als u al beschikt over een betonnen vloer. Stel u voor dat u gewoon 
een paar trappen naar beneden moet nemen voor uw eigen 
privézwemgrot!

GARAGE
Zet de grasmaaier en alle stoffige dozen aan de kant en u heeft 
een gemakkelijk toegankelijke plaats voor uw Endless Pool. Zoals 
in een kelder is de betonnen vloer een ideaal voorbereide plaats.

Installatie van een veranda

R O N D L E I D I N G  I N  H E T  H U I S
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Endless Pools passen  
nagenoeg overal

De compacte Endless Pool kan eenvoudig 
geïnstalleerd worden in uw tuin, terras, 
veranda, kelder of garage.



E E N  O A S E  B U I T E N  U W  D E U R

Een compacte Endless Pool past in bijna elke tuin, ongeacht de 
grootte ervan.

In vergelijking met traditionele zwembaden vereist de Endless Pool 
minder onderhoud. Bovendien is het betaalbaarder om de Endless 
Pool te verwarmen en blijft er meer plaats over op uw eigendom 
om te tuinieren of recreatief te zijn.

TUIN
Vroeger droomde elke Amerikaan van een zwembad in de tuin 
van zijn huis. Met een Endless Pool kunt u deze droom waarmaken 
met nog meer veelzijdigheid op het vlak van zwemmen en trainen 
en met een kleinere voetafdruk zodat u de rest van uw tuin ten volle 
kunt benutten.

Met zijn compacte afmetingen en de mogelijkheid om de omkasting 
supergoed te isoleren kunt u het hele jaar door genieten van buiten 
zwemmen in een warm, energiezuinig zwembad, zelfs wanneer 
het klimaat kouder is!

PLANKIER/TERRAS
De Endless Pool is het perfecte pronkstuk voor een nieuw of bestaand 
terras. U kunt er een heiligdom voor training en ontspanning bij u 
thuis mee creëren.

Zijn kleine voetafdruk biedt u meer veelzijdigheid. Bouw een 
plankier rond uw zwembad om het gevoel te krijgen dat uw 
zwembad is ingebouwd zonder dat u kosten voor het uitgraven 
moet betalen. Of laat uw zwembad verzinken in een plankier en 
voeg er extra brede dekplaten aan toe om zitplaatsen naast het 
zwembad te creëren.

PLAATSING
Nog een flexibele eigenschap van het zwembad is dat ze  
bovengronds, gedeeltelijk in de grond of volledig in de grond kan 
geïnstalleerd worden.

Installatie in de tuin

Nieuwe buitenruimtes

Volledig in de grond

R O N D L E I D I N G  I N  H E T  H U I S

Gedeeltelijk in de grondBovengronds
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Ontworpen voor eenvoudige installatie

De Original Endless Pool passen nagenoeg overal. 
Het modulaire paneelsysteem kan gemakkelijk binnen 
of buiten geïnstalleerd worden, alsook in de grond, 
gedeeltelijk in de grond of bovengronds.

Onze fitness-systemen worden voorgemonteerd en 
voorbekabeld geleverd.  Bovendien zijn ze volledig 
omzoomd met slechts een beetje montagewerk en 
elektrisch werk dat nog moet uitgevoerd worden.

Uw eerste stap bestaat erin na te denken over welke 
ruimte in uw huis u gaat gebruiken om het zwembad te 
installeren. Vervolgens belt u naar en samen beslissen 
we welk Endless Poolproduct geschikt is voor u.

28www.endlesspools.n l



S W I M  A T  H O M E™

Zwemmen is niet alleen heel plezant, het is ook een van de beste 
sporten die er zijn.

•  Tijdens het zwemmen gebruikt u meer spieren dan bij 
eender welke andere sport.

•  Er wordt kracht en uithoudingsvermogen ontwikkeld zonder 
dat de gewrichten of pezen belast worden.

•  Het is een uitstekende training voor het hart en de 
bloedvaten.

In een Endless Pool® is zwemmen zelfs nog beter!

•  Het is nog 20-30% doeltreffender aangezien er geen draai-
koprollen nodig zijn.

•  U zwemt tegen een stroom die kan aangepast worden aan 
alle niveaus. Naarmate u sterker wordt, drukt u gewoon op 
de knop om de stroom sneller te laten gaan.

Bekijk uw slag in realtime.

Met onze spiegels kunt u uw zwemtechniek opvolgen en ver-
beteren. Hun realtime feedback is een must voor serieuze 
zwemmers.

•  De vloerspiegel van 60 x 90 cm toont u de rolbeweging van 
uw lichaam en de inval van uw hand.

•  Met onze hoekzwemspiegel kunt u de inval en doortrekking 
van uw hand en de rolbeweging van uw schouders 
opvolgen. Het helpt u ook om in het midden van het 
zwembad te blijven.

•  Met de rugslagspiegel op het plafond kunt u uw volledige 
lichaam zien tijdens deze uitdagende slag.

Het gepolijst, roestvrij staal van de onderwaterspiegels zorgt 
ervoor dat de spiegels veilig, duurzaam en goed zichtbaar zijn in 
de vloeiende, bellenvrije zwemstroom van de Endless Pools.

GEBRUIK VAN DE ENDLESS POOL

Trainen tegen uw eigen tempo
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De No-Fear Pool

De Endless Pool biedt een ideale omgeving voor 
nieuwe en onervaren zwemmers.

Dit zwembad is niet diep (waterdiepte gaat van 1 
m tot 1,30 m). De meeste mensen kunnen erin staan 
met hun hoofd boven water. Voor kinderen zijn de 
veilige zitplaatsen en bankjes ook nooit ver weg.

De beginsnelheid van de aanpasbare stroom 
ligt rond de nul. U bepaalt zelf bij welke stroom 
u zich goed voelt (u maakt uw zwembeurt dus zo 
uitdagend als u zelf wilt!).

Bovendien helpt het warme water van een Endless 
Pool nieuwe zwemmers om zich te ontspannen, want 
het is niet gemakkelijk om vertrouwen te scheppen 
wanneer u staat te bibberen van de koude!

Op het vlak van veiligheid, veelzijdigheid en comfort 
is er geen betere plaats om te leren zwemmen dan 
in een Endless Pool.
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H E T  M I R A K E L  VA N  W AT E R T R A I N I N G

Het is bewezen dat regelmatige training in het water het 
volgende doet met mensen van alle leeftijden en niveaus:

• De flexibiliteit verhogen en de spieren versterken

•  De symptomen van veel medische aandoeningen 
verminderen

• Evenwicht en beweeglijkheid verbeteren

• Zwelling van gewrichten en pijn verminderen

• Doeltreffende, niet-belastende training mogelijk maken

Daar zijn een paar redenen voor. Ten eerste kan het 
drijfvermogen van het water uw lichaamsgewicht met 
90% verminderen, waardoor spanning aanzienlijk wordt 
verminderd en de druk op de gewrichten en spieren verdwijnt. 
Ten tweede zorgt de natuurlijke weerstand van het water 
(verbeterd met onze optionele zwemstroom of jets) voor een 
voldoende uitdagende training.

Ten slotte kan de watertemperatuur het genezingsproces 
bevorderen. De Endless Pool met temperatuurcontrole kan 
worden verwarmd om de spieren te ontspannen en de 
bloeddoorstroming te stimuleren. Dit werkt vooral verzachtend 
voor spierkrampen, rugpijn, artritis of fibromyalgie. Koeler 
water biedt vaak verzachting bij multiple sclerose en andere 
aandoeningen.

Walking and Running
Voor veel mensen kan lopen of zelfs wandelen verschrikkelijk 
pijnlijk zijn. Met onze onderwaterloopband kunt u pijnloos 

oefeningen doen.

Warmwatertherapie
Warm water helpt bij het ontspannen van de spieren en 

stimuleert de bloeddoorstroming naar het letsel toe, terwi-
jl uw uithoudingsvermogen en conditie wordt verbeterd.

Aanpasbare weerstand
De natuurlijke weerstand van water in combinatie met onze 

zwemstroom biedt u een uitdagende training.

15%

35%

50%

75%

90%

Percentage of body weight off-loaded 
with increasing immersion depth

Waarom watertherapie werkt

Hoe dieper het water, des 
te meer uw lichaam gaat 
drijven. En als u drijft, 
moeten uw enkels, knieën 
en heupen minder gewicht 
dragen. Hierdoor doen deze 
gewrichten minder pijn en 
staat er minder druk op.

U kunt de diepte van uw 
Endless Pool aanpassen 
om uw ideale omgeving te 
creëren voor watertraining 
en -therapie bij u thuis. 
Vraag hulp aan uw 
designvertegenwoordiger  
van Endless Pools.

GEBRUIK VAN DE ENDLESS POOL
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Wie raadt oefeningen in het water 
aan als een veilige, niet-belastende 
manier om te genieten van de voor-
delen van lichamelijke activiteit?

• AARP

• American Diabetes Association

• Arthritis Foundation

• American Chronic Pain Association

•  Multiple Sclerosis Association of America
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K W A L I T E I T S V O L L E  P R O D U C T I E

Endless Pools is wereldleider op het vlak van de 
zwemtechnologie met tegenstroom. Sinds 1988 werden 
er meer dan 20.000 zwemmachines van Endless Pools 
geïnstalleerd in alle 50 staten van Amerika en in meer dan 
100 landen.

In 2015 werd Endless Pools samengevoegd met Watkins 
Manufacturing. Als grootste producent van spa’s ter wereld 
maakt Watkins deel uit van Masco Corporation, een Fortune 
500-bedrijf met merknamen zoals Delta®-kranen, Behr®-verf, 
Kraftmaid®-omkastingen en Milgard®-ramen. Door deze fusie 
kreeg Endless Pools meer mogelijkheden om competitief 
geprijsde zwemspa’s met de beste zwemstroom op de markt 
te produceren.

Het hoofdkantoor van Endless Pools is gevestigd in de 
voorstad van Philadelphia, PA, en er zijn ook filialen in Vista, 
CA. Al meer dan een kwarteeuw lang stellen wij alles in het 
werk om u bij u thuis te laten zwemmen via Swim at Home™.

Bezoek onze fabrieksshowroom
U kunt onze onderzoeksruimte en showroom 

steeds bezoeken en een van onze zwem-
baden testen.

O V E R  O N S
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Endless Pools Team

Wij, bij Endless Pools, maken gebruik van wat wij maken. Voor de 
gezondheid van hun hart, voor gewichtsverlies en triatlontraining zwemmen 
veel van onze werknemers dagelijks in de zes modellen die beschikbaar 
zijn in onze fabrieksshowroom in de voorstad van Philadelphia. Sommige 
werknemers beschikken thuis zelfs over hun eigen Endless Pools. Hierdoor 
krijgen wij klantenervaringen uit de eerste hand.

Wij geloven in wat wij maken en wij ondersteunen wat wij afleveren. Elke dag 
streven wij ernaar om ongeëvenaard vakmanschap, ontwerpraadpleging en 
klantenservice te leveren. Wij kennen de vrijheid en vreugde die gepaard 
gaat met de mogelijkheid om thuis te zwemmen en wij zijn er trots op dat 
wij deze ervaring met u kunnen delen.
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ENDLESS  POOL S ® IN  É ÉN  OOGOPSL AG

•  Het hele jaar door eenvoudig toegang tot zwemmen, trainen, 
familieplezier en spa-therapie en dat allemaal vanuit in uw eigen 
thuisomgeving

•  Betaalbaar in vergelijking met een traditioneel zwembad.

•  Energiezuinig minder water-, energie- en chemicaliënverbruik

•  Veelzijdig voor installatie binnen en buiten, in nieuwe of 
bestaande ruimtes

•  Ideale zwemomstandigheden, met temperatuurcontrole 
door middel van één druk op de knop en een stroom die zich 
aanpast aan eender wie, van peuters tot triatleten

•  20.000+ installaties in meer dan 100 landen

N E E M  D E  V O L G E N D E  S TA P…

Bel een designvertegenwoordiger van Endless 
Pools.
Wij zijn er om u te helpen met het plannen van uw perfecte 
zwembad. Ons ervaren team van designers, architecten en 
ingenieurs helpt u bij elke stap, van de keuze van het model 
tot uw eerste duik! (Daarna kunt u steeds contact opnemen met 
de hotline van onze Klantendienst.)

Stuur ons een foto van de plaats waar u uw zwembad 
wilt installeren en wij creëren een realistische 
weergave van hoe de plaats er zal uitzien met  
het zwembad van uw dromen – alles op maat gemaakt voor 
uw levensstijl, budget en locatie.

Test een Endless Pool bij u in de buurt.
Zwemmen is geloven! De beste manier om de Endless Pools-
zwemstroom te ervaren is door het te testen in een zwembad 
in uw buurt. Vraag uw designvertegenwoordiger naar ons 
wereldwijde netwerk van demonstratiezwembaden of onze 
fabrieksshowroom in de regio van Philadelphia. Zwem er eens 
in, u vindt het gegarandeerd fantastisch!

Endless Pools  •  1601 Dutton Mill Road  •  Aston, PA 19014-2831 
www.endlesspools.nl  •  swim@endlesspools.com
800.732.8660 US  •  610.497.8676 Lokaal  •  610.497.9328 Fax

Endless Pools is een dochteronderneming van Masco 
Corporation, een bedrijf uit de Fortune 500.



2019 Zone Euro
Adviesprijzen van de fabrikant (50 Hz)*

W e l l n e s s  W i t h o u t  L i m i t s . ™

X200 
X200 muziek
X500 
X500 muziek 
X2000 
X2000 muziek

R200 
R200 muziek
R500
R500 muziek

E500-52 (132 cm) 
E500-52 (132 cm) muziek
E500-58 (147 cm) 
E500-58 (147 cm) muziek
E500-58 (147 cm) loopband
E500-58 (147 cm) loopband & muziek
E550-58 (147 cm)
E550-58 (147 cm) muziek
E550-58 (147 cm) loopband
E550-58 (147 cm) loopband & muziek
E700-52 (132 cm)  
E700-52 (132 cm) muziek
E700-58 (147 cm)
E700-58 (147 cm) muziek
E700-58 (147 cm) loopband
E700-58 (147 cm) loopband & muziek
E2000-58 (147 cm)
E2000-58 (147 cm) muziek
E2000-58 (147 cm) loopband
E2000-58 (147 cm) loopband & muziek

SwimCross™ - Trainingssytemen

RecSport ™ 

Endless Pools™ - Fitnesssystemen 

© Watkins Manufacturing Corporation : Rev.B februari 2019 *Elke detailhandelaar kan zelf, volledig onafhankelijk, zijn detailhandelsprijzen bepalen.Deze adviesprijzen van 
de fabrikant zijn inclusief BTW (berekend op basis van een gemiddeld Europees BTW-tarief van 20%), maar exclusief levering en installatie

€ 21.495 
€ 22.495 
€ 25.995 
€ 26.995 
€ 38.495
€ 39.495

€ 16.995 
€ 17.995
€ 20.995
€ 21.995 

€ 32.495 
€ 33.495 
€ 35.495 
€ 36.495
€ 45.995 
€ 46.995 
€ 39.495 
€ 40.495 
€ 49.995 
€ 50.995
€ 36.495 
€ 37.495
€ 39.495
€ 40.495
€ 49.995
€ 50.995
€ 47.995
€ 48.995
€ 58.995
€ 59.995



©2018 Watkins Wellness®

E550 Endless Pools®  
Fitness Systems

Model Type 147 cm Swim & Tread 147 cm Swim
Dimensions 457 L X 147 H X 239 W cm 457 L X 147 H X 239 W cm

Water Capacity 8,934 litres 9,047 litres

Weight 1,669 kg (Dry) / 11,391 kg (Filled*) 1,622 kg (Dry) / 11,457 kg (Filled*)

Shell Colour Options Alpine White or Ice Grey

Cabinet Colour Options Dark Mocha or Grey Oak

Swim Technology Endless Pools® Swim Machine

Swim Power Unit 5 HP Hydraulic Power Unit

Hydromassage Seats n/a

Hydromassage Jets - 23 1 Large Rotary Jet, 6 Medium Rotary Jets, 16 Mini Jets

Hydromassage Jet Pump 2.5 HP Continuous Duty; 5.2 HP Breakdown Torque – 1 Speed Pump

Control System** LCD Control Panel; 220-240v/48amp, 50 Hz

Water Feature n/a

Water Management System UVC + CD Ozone

Circulation Pump 1/15 Hi-Flow Circulation Pump

Effective Filtration Area 18 m2

Lighting System 24 Multi-Colour LED Points of Lights & Exterior Illumination Bar

Substructure 2 mm Galvanised Steel Frame

Base Pan Thermoformed ABS Base Pan

Heater 3000w/230v

Energy Efficiency EPS Foam + Reflective Film; Certified to the APSP 14 National Standard and the California 
Energy Commission (CEC) in accordance with California Law

Stainless Steel Grab Rails 5 Stainless Steel Rails

Music Option 8 Speakers + Subwoofer, Bluetooth® Enabled

Exercise Equipment Options Swim Tether & Resistance Bands

Vinyl Cover & Lifter Options Watkins Bi-Fold Covers & Lifters (UpRite™/Pro Lift™ IV), VacuSeal™ Cover System, 
CoverCradle™/Pro Lift™ III Lifter System

Additional Options Endless Pools® Pace Display, Floor Mirror, Gecko™ In.Touch Wi-Fi & Mobile App, Fit@Home™ 
Wi-Fi & Mobile App, CoolZone™ Cooling System

 Ice Grey Alpine White Grey Oak  Dark Mocha

Shell Colours Cabinet Colours
*Includes water and 10 adults weighing 80 kg each
**Also offered in a 3 Phase configuration 380-415V, 
3N~, 16A, 50Hz, Three Phase 16A/phase G.F.C.I 
protected circuit, other electrical configurations 
possible

All rights reserved. Specifications, colours, and 
surface materials subject to change without notice

W e l l n e s s  W i t h o u t  L i m i t s . ™



When you want the best aquatic fitness  
and swim experience, an ordinary “swim spa”  
isn’t going to cut it.
The E550 features the Endless Pools Swim Machine and (optional) underwater treadmill, 
for the great low-impact workouts we are known for. However, it’s not what it has that 
makes the E550 so unique, it’s what it doesn’t have! The spa seating has been removed, 
the filtration and steps relocated to the front, and the width extended to 239 cm (from the 
standard 226 cm). With more room dedicated to swimming and exercising, including 
standing spa jets for post-workout rejuvenation, the E550 is the most spacious Fitness 
System for all your exercise needs. 

Endless Pools® Fitness Systems I E550

W e l l n e s s  W i t h o u t  L i m i t s . ™



Marozwembaden en Spa's
Wigstraat 28
Lelystad
085 - 022 10 12

ENDLESS POOL SERIES PRICE LIST 2017 Incl 21% btw 

Original EP. 426 x 213 x 107 cm € 28.950
Performance EP. € 30.950
High Performance EP € 32.950
Elite EP. € 36.950
Dual Propulsion EP. € 38.950

Options and Accessories ( voor Original, Performance en High Perf. )

De breedte van het bad van 213 naar 244 cm € 1.495
De breedte van het bad van 213 naar 273 cm € 2.595
De breedte van het bad van 213 naar 305 cm € 3.595
De lengte van het bad van 426 naar 366 cm € 795
De lengte van het bad van 426 naar 396 cm € 795
De lengte van het bad van 426 naar 457 cm € 1.495
De lengte van het bad van 426 naar 488 cm € 2.595
De diepte van het bad van 106 naar 122 cm € 1.895
De diepte van het bad van 106 naar 138 cm € 3.495
Hydraulische loopband € 9.900
Loopband Pace Display € 395
Underwater Lights 2 x € 495
UV- Water behandelings apparaat, minder chloor € 995
Snelheid display digitaal € 395
Zwem spiegel onder hoek € 225
Vloer spiegel € 595
Hoek instap € 395
3 Phase Power € 695
Fit @ home uitvoering met app € 395

De volgende prijzen gelden voor de std afmetingen 426 x 213:

Synthetic Coping € 1.995
Manual Retractable Security Cover € 1.995
Automatic Retractable Security Cover € 6.975
Handbediend opwikkelsysteem met isolatiedeken € 1.195
Isolatieplaten voor rondom isoleren 3 cm dik € 695
Ondervilt onder de folie € 95
Bench Risers 15 cm Rear Riser € 399

30 cm Rear Riser € 499
Hydraulische slang per meter extra € 30
Tension Straps € 295
Montage exclusief, dit bieden we in overleg aan.
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Lelystad, Juni 2019 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Bedankt voor uw interesse in onze Endless Pools zwemmachine:  de FASTLANE. 
 

 
 

FASTLANE ZWEMMACHINE 

 De sterkste zwemmachine verkrijgbaar 
 Zeer rustig water,  alsof u tegen de stroming van een rivier zwemt. 
 Niet te vergelijken met een traditionele Jetstream of zwemspa. 
 Eenvoudige installatie, ook door ons te verzorgen 
 Te bekijken in onze showroom in Lelystad 

 
Voordat u een zwemmachine aanschaft wilt u vast weten wat u koopt en of u er veel plezier aan gaat 
beleven. Voldoet het product wel aan uw kritische verwachtingen? 
 
De Fastlane zwemmachine is geschikt voor een nieuw te bouwen zwembad of een bestaand 
zwembad. De machine bestaat uit 2 delen, namelijk de hydraulische motor en daarnaast de 
zwemmachine die aan de rand van het zwembad wordt bevestigt. De componenten worden 
verbonden door hydraulische slangen, waar biologisch afbreekbare olie doorheen wordt gepompt. 
Door dit systeem hoeft er geen elektra in de buurt van het zwembad gemaakt te worden, wat de 
veiligheid verhoogt. De 5 PK motor drijft een propeller van 40 cm doorsnede aan.  
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De Fastlane zwemmachine kan in alle nieuwe baden ingebouwd worden, maar ook in bestaande 
baden zoals folie / liner baden, beton, bouwkundige baden, houten baden, isolatieblokken / 
styropool baden en ook prefab stalen wand baden.  
De bediening regelt u met een traploos instelbare waterdichte afstandbediening of tegen een kleine 
meerprijs een speciaal voor u ontwikkelde smartphone app, waarin u de door u gewenste zwemtijd 
en snelheid  kunt aangeven.  

 
 
Meer info over de app : https://www.youtube.com/watch?v=jbOmFbpaa-0 

 
Prijsoverzicht: 
Fastlane deckmount (international )     € 8.223,= 
Swim pace display        €    326,= 
3 fase motor ( ipv 1 fase 32 Ampere  )     €    574,= 
Fit @ home app        €    326,= 
Bedrag         €            9.449,= 
Btw 21 %         € 1.984,= 
Te betalen bedrag        €          11.433,= 
         ============= 
 
Montage , op regiebasis, meestal 2 man 1 dag werk  ±  €    950,=  
 
Levering af magazijn Lelystad, bij montage franco huis. Exclusief bouwkundig werk. Exclusief extra 

hydraulische slang voor grotere afstand Fastlane zwemmachine naar de motor, standaard wordt 7.5 

meter meegeleverd.  Kleur Fastlane : Platinum of Saphirre. 

Wij zijn benieuwd naar uw reactie, bel gerust met eventuele vragen.  

Met vriendelijke groet, MaroZwembaden en Spa’s 

 
Jelle Roes ( 06 – 23 45 96 99 ) 


