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MiNiBASENY z hYDROMASAżEM 
SpA 
W tym zakresie w ofercie firmy Kompleks wyróżnić można dwie grupy 

urządzeń:
 mInIBASEny Z LInII unIVERSum SPA ORAZ COmBI SPA
znajdują szerokie zastosowanie głównie w domach prywatnych, a zalety 
wyróżniające te urządzenia to m.in.:
— hydromasaż na najwyższym poziomie połączony z ergonomią siedzisk 

i leżanek,
— atrakcyjne wzornictwo, różnorodność kształtów,
— bogata gama dostępnych kolorów,
— różnorodne możliwości w zakresie posadowienia urządzeń 

(w obudowach drewnianych, ceramicznych, wpuszczane w posadzkę);

 mInIBASEny Z LInII COmFORT CLuB SPA 
przeznaczone głównie do obiektów użyteczności publicznej – hotele, 
pensjonaty, pływalnie, ośrodki wellness i spa.
Wśród tych modeli na szczególną uwagę zasługują:
— model mASTER z przelewem zintegrowanym, który wyposażony 

jest w 110 dysz masujących rozmieszczonych na 6 komfortowych 
siedziskach,

— model AREnA z rynną przelewową, z którego korzystać może 
jednocześnie nawet 12 osób, a 76 rozłożonych spiralnie dysz 
masujących gwarantuje każdemu użytkownikowi możliwość 
skorzystania z hydromasażu.

BiEżNiE płYwACKiE SwiM SpA
Bieżnie pływackie SWIm SPA (baseny ze sztucznym nurtem) dostępne 
są w dwóch wymiarach. Jest to rozwiązanie dla osób bądź obiektów 
publicznych, które poszukują możliwości aktywnego korzystania 
z wody. Tworzony przez układ 6 dysz sztuczny nurt rzeki pozwala pływać 
praktycznie w miejscu, a to wszystko przy niewielkich gabarytach 
urządzenia oraz relatywnie niskich nakładach eksploatacyjnych. 
najczęściej wpuszczane są całkowicie lub częściowo w posadzkę 
lub grunt, choć można je postawić również w obudowie drewnianej.  
Schody wejściowe w obrębie basenu wyposażone są w dysze masujące.
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iNfORMACjE DODATKOwE
Dysponujemy bibl ioteką modeli z l ini i universum Spa, Comfor t C lub Spa,Swim Spa oraz Combi 
w formatach *.aco do programu ARCOn, *.3ds oraz *.dwg. 

Firma Kompleks Sp. z o.o. działa na rynku polskim 
nieprzerwanie od 1991 r.
Jedną z wiodących dziedzin w działalności firmy jest 
technika basenowa i wellness.
Podstawowy zakres oferty to:
 wyposażenie technologiczne do basenów 
prywatnych i publicznych;

 minibaseny z hydromasażem SPA,
 bieżnie pływackie SWIm SPA (baseny ze sztucznym 
nurtem).


