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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 biblioteką modeli z linii universum Spa, Comfort Club Spa, Swim Spa oraz Combi Spa w formatach:
 *.aco do programu ArCoN
 *. rfa oraz *.dwf do programu revit Architecture
*.3ds i *.dwg.

Firma Kompleks SA działa na rynku polskim 
nieprzerwanie od 1991 rok. 
W lutym 2011 firma z sukcesem zakończyła 
ofertę prywatną i zadebiutowała na rynku akcji 
GPW NewConnect.

oferta grupy Kompleks to między innymi kompletny 
system technologii basenowych AQuAPerFeCT, który 
obejmuje kompletne wyposażenie technologiczne 
basenów prywatnych i publicznych, baseny stalowe, 
minibaseny z hydromasażem SPA, bieżnie pływackie 
SWIM SPA ze sztucznym nurtem.

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 między innymi hydromasaż na najwyższym poziomie połączony 
z ergonomią siedzisk i leżanek, atrakcyjne wzornictwo, różnorodność kształtów. 
Minibaseny z linii Comfort Club Spa 

Znajdują zastosowanie głównie w obiektach użyteczności publicznej. Modele 
te to doskonałe rozwiązanie do obiektów, w których z jednej strony ważna jest 
prosta i nieskomplikowana forma minibasenu, ale z drugiej strony przywiązuje 
się dużą wagę do jakości hydromasażu oraz jego różnorodności. Wszystkie 
modele wyposażone są w instalację masażu wodnego i powietrznego.

baSeny ze Stali nierdzewnej aQUaStal
Baseny ze stali nierdzewnej znajdują coraz częstsze zastosowanie zarówno przy 
budowie nowych obiektów, jak i modernizacji starych niecek basenowych. 
Ich podstawowe zalety to:
 niezwykła gładkość powierzchni i dzięki temu bardzo łatwe utrzymanie czystości, 
 doskonała szczelność, 
 optymalne właściwości higieniczne,
 konstrukcja samonośna, co w praktyce eliminuje konieczność wykonania ciężkich 
prac budowanych, wymagane jest tylko przygotowanie fundamentu, 

 odporność na działanie mrozu, 
 możliwość wykonania w różnorodnych kształtach, 
 brak kosztów konserwacji niecki, 
 konstrukcja jest samonośna i nie jest związana z konstrukcją budynku.
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