RecSport -recreatiesystemen I R200
®

Fitness is niet altijd iets fysiek.
Zorg dragen voor uw welzijn betekent niet alleen trainen. Het gaat ook om tijd met het gezin, tijd voor
UZELF, tijd voor ontspanning en plezier. Het RecSport®-recreatiesysteem R200 is ideaal voor iedereen
die wil genieten van alle fysieke en niet-fysieke voordelen van water. Of het nu gaat om plonsen met de
kinderen, ontspannen tegen de rustgevende hydromassage-jets of genieten van een niet-belastende
training, met de R200 is het allemaal mogelijk bij u thuis.

Van de makers van

We l l n e s s zo n d e r g r e nze n.™

R200

RecSport recreatiesystemen

Afmetingen

Waterinhoud
Gewicht

®

Van de makers van

366 L X 226 B X 127 H cm
5054 liter
837 kg (leeg) / 6680 kg (gevuld*)

Kleuropties voor de kuip

Alpine White of Ice Grey

Zwemtechnologie

3 zwemjets – Max. 815 liter per minuut

Kleuropties voor de omkasting Mocha of Grey
Zwemjetpomp
Zitplaatsen

Hydromassage-jets - 27

Hydromassage-jetpomp
Controlesysteem**
Waterornament

Waterbehandelingssysteem
Effectieve filtratiezone
Verlichtingssysteem
Substructuur
Bodemplaat

Verwarming

2,5 PK nominaal vermogen; 5,2 PK aanloopvermogen – Pomp met dubbele snelheid
5
1 grote jet, 2 roterende jets, 2 richtbare jets, 22 mini-jets
2,5 PK nominaal vermogen; 5,2 PK aanloopvermogen – Pomp met dubbele snelheid
LCD-controlepaneel; 230v/24amp, 50Hz
1 verlichte waterval
CD-ozon
9m2
20 veelkleurige LED-verlichtingspunten, LED-buitenverlichting (optioneel)
Hout
Thermoplastische ABS-bodemplaat
3000w/230V

Energiezuinigheid

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

Handgrepen

3 roestvrijstalen handgrepen

Muziekoptie

8 luidsprekers + subwoofer, met Bluetooth®

Fitness-accessoires

Zwemelastiek, roeikit, weerstandsbanden, vloerspiegel, waterfiets

Opties voor de afdekking &
het afdekkingshefsysteem

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

Bijkomende opties

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

Kuipkleuren

Omkastingkleuren
*Inclusief water en 10 volwassenen van elk 80 kg
**Andere elektrische configuraties mogelijk
Alle rechten voorbehouden. Specificaties, kleuren en oppervlakmateriaal onderworpen aan wijziging zonder kennisgeving.
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