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Cảm hứng của Endless Pool có từ hơn 80 năm về trƣớc tại Arizona. Lúc
còn nhỏ, ba tôi đã phải bơi tại chỗ chống lại dòng chảy tƣới tiêu của kênh
Colorado đến Phoenix. Ông ấy và tôi đã nói chuyện với nhau về việc xây
dựng một hệ thống bơi tại nhà- một cỗ máy mô phỏng việc bơi ngoài trời
tại một không gian nhỏ.
Tôi đã xây dựng bể bơi đầu tiên tại trƣờng đại học Columbia năm 1985.
Tuy vẫn là một thiết kế thô sơ nhƣng vẫn làm cho mọi ngƣời kinh ngạc về
việc có thể bơi tại nhà. Sự lợi ích của bể bơi vô tận đã đƣợc phản hồi
ngay lập tức và những huấn luyện viên rất rõ ràng ngay sau đó.
Thấy đƣợc lợi ích việc sử dụng trị liệu của hồ bơi cũng rất sớm. Khách
hàng đầu tiên của tôi đã giải thích hiệu quả các bài tập vận dụng dƣới
nƣớc cho mọi ngƣời với bệnh đa sơ cứng. Sau đó ngƣời hàng xóm của
ông ấy đã mua hồ bơi thứ tƣ của chúng tôi về để hỗ trợ trị liệu viêm sơ
cấp dạng thấp của cô ấy.
Hơn 20.000 Endless Pools sau đó, những lợi ích đó vẫn tiếp tục và thậm
chí nhiều hơn đã xuất hiện. Trên đƣờng đi, chúng tôi đã phát triển thiết kế
của chúng tôi, phục vụ cho khách hàng rất nhiều nhu cầu và ngân sách
khác nhau. Các hồ bơi và hệ thống thể dục trình bày trong các trang sau
có thể đƣợc điều chỉnh cho phù hợp với bất kỳ sở thích thẩm mỹ nào và có
thể giúp bạn đáp ứng hầu hết mọi mục tiêu về thể dục, sức khỏe hay lối
sống. Tất cả các tính năng dễ dàng cài đặt mà chúng tôi tự hào.
Đối với cha tôi, bơi tại chỗ có nghĩa là tự do và đơn giản. Bất kỳ ai
Endless Pool của chúng tôi có thể cung cấp điều đó - và hơn thế nữa đến nhà của bạn: bể bơi nhỏ gọn, cá nhân mà nhiệt độ nóng đến mức bạn
chọn, linh hoạt đủ để phù hợp với hầu hết mọi nơi và đủ bền để cung cấp
cho bạn nhiều năm sức khỏe, thể dục, và giải trí.
Trân trọng,

James Murdock
Founder
Endless Pools

Outdoor Retreat
1

Indoor Sanctuary
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Khi tập thể dục là niềm vui, thể dục
là dễ dàng

Endless Pool kết hợp niềm vui bơi lội
và hoạt động dƣới nƣớc với sự tiện lợi
tại nhà, trong nhà hoặc ngoài trời.
Cả Modular Pools và Single-Shell
Fitness Systems của chúng tôi có thể
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Thiết kế sáng tạo, lắp đặt mọi nơi
Tuyệt vời cho không gian ngoài
trời chật hẹp

Phù hợp trong tầng hầm chật chội

MODULAR

POOLS
Kiểm soát chi phí sƣởi ấm

• Cấu trúc nhỏ gọn cho phép bạn cài đặt trong nhà hoặc ngoài trời, ngay cả trong
các không gian hiện có. Tất cả các thành phần phù hợp dễ dàng đi qua cửa và
cầu thang.
• Tiết kiệm khi sử dụng quanh năm, nhờ vào máy bơm tiết kiệm năng lượng và cấu trúc nhỏ gọn.
• Thẩm mỹ đẹp, chọn từ nhiều mô hình, với một loạt các kích cỡ, độ sâu và
nhiều tùy chọn hoàn thiện phù hợp với sở thích và ngân sách của bạn.
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Đơn Giản, Thanh lịch
Cho tập thể dục và giải trí

Phòng giải trí

Thƣ giản trong dòng phản lực

Điều trị và phục hồi nhanh hơn

SINGLE-SHELL

FITNESS

SYSTEMS

• Thiết kế hai trong một cho phép bạn tận hưởng cả mát xa thư giản và dòng
bơi có thể điều chỉnh hoàn toàn cho bơi lội và tập thể dục
• Dễ dàng cài đặt cho bất kỳ bề mặt, hoàn hảo cho ngoài trời, một nhà để xe
chuyển đổi, hoặc xây dựng mới.
• Nhiều mô hình phù hợp với bất kỳ không gian.

www.endlesspools.com • 800-732-8660
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ORIGINALENDLESSPOOL®
GIẤC MƠ ĐƢỢC BƠI TẠI NHÀ BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY.
Bể bơi bặt trưng của chúng tôi nó quá nhỏ gọn đến mức duy trì và
có khả năng giữ nhiệt độ quanh năm. Tuy nhiên dòng chảy hiện tại
tạo cho bạn cảm giác đang bơi trên một con sông dài, bạn có thể
bơi bất tận trong chính bể bơi của bạn, mà không cần phải trở mình
quay lại. Đây là bể bơi lớn nhất mà bạn sẽ cần
Nó có thể lắp đặt ở mọi nơi bạn muốn, có thể trong nhà, ngoài
sân, sân bay tầng hầm, ở nhà kính hoặc chỗ để xe, ở trong sân
hoặc ở một góc nhỏ.
Với khả năng có thể thay đổi trong 1’, Bể bơi vô tận sẽ đáp ứng
mọi yêu cầu không gian của bạn.
Với sự chọn lựa dòng chảy, bạn có thể trải nghiệm bơi một cách
chính xác theo mong muốn của bạn, nó có thể điều chỉnh để hoàn
toàn phù hợp với bạn và gia đình bạn.

Mang giấc mơ về
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Original Endless Pool®
Thông số kỹ thuật:
• Khu vực bơi 7’ x 12’ đến 10’ x 16’
• Độ sâu tiêu chuẩn nước 39”, tùy chọn 45” & 51”
• Kết cấu thép
• Máy tạo dòng nước hiện tại 5-hp, có điều khiển không dây
• 21” x 16” water outlet grill
• Kênh hoàn trả nội thất và hệ thống động lực
• Hệ thống điều hòa và lưu lượng nước acrylic gia cố
• Điều khiển kỹ thuật số bên hồ bơi
• Bơm tuần hoàn hiệu suất cao
• Bộ lọc Skimmer (dạng hộp có thể tháo lắp)
• Bộ gia nhiệt 4kW
• Yêu cầu nguồn GFCI 220-volt, 30-amp
• Bề mặt hồ bơi nội thất: 2 màu, 10 mẫu có sẵn
Tùy chọn:
• Vỏ bảo vệ có thể thu vào bằng tay và tự động
• Sợi tổng hợp hoặc nhôm
• Khung viền bằng gổ Perma
• Đèn dưới nước
• Các vòi tia thủy lực trị liệu
• Cầu thang sâu, bậc thềm
• Gương bơi
• Máy chạy bộ dưới nước

www.endlesspools.com • 800-732-8660
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P E R F O R M A N C E E N D L E S S P O O L®
BƢỚC TỚI MỘT DÒNG CHẢY NHẸ NHÀNG HƠN, LINH HOẠT HƠN
Dòng chảy của Performance bao gồm cả sự mượt mà, và với tốc độ cao
nhất nó cũng nhanh hơn dòng chảy với sức mạnh cực đại

Lớn hơn: hệ thống di chuyển được nhiều nước hơn và tốc độ nhanh
hơn. Theo yêu cầu 28’’x18’’- lớn hơn 30% so với mô hình Original.
Dòng chảy lớn, sau hơn làm cho người sử dụng có nhiều chỗ để trôi
dạt.

Nhanh hơn (hoặc không): Năng lượng cung cấp cho tốc độ tối
đa. Hoặc là nhấn nút dòng chảy sẽ chậm lại và trở nên nhẹ nhàng
hơn.
Nhẹ nhàng: Nhiều người bảo rằng “mềm”, chúng ta có thể có
được kỹ thuật các cánh quạt quay ngược và các van làm dịu đi sự
hỗn loạn của dòng nước, nhưng tất cả điều này đều không làm
cho bạn cảm thấy tốt hơn.
Là một bước đáng kể so với dòng chảy của Original,
Performance mang đến sự linh hoạt tốt nhất cho tất cả mọi người.
Bất kể bạn là người bơi giỏi hay người mới tập bơi,
Performancemang đều đáp ứng cho bạn tốt nhất dù bạn ở đâu và
mang đến môi trường nâng cao kỹ năng và cấp độ thể chất của
bạn.

Một dòng chảy lớn
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Performance Endless Pool®
Nhóm hiệu suất vô tận bao gồm tất cả tính năng tiêu
chuẩn của một Original Endless Pool.
Performance Endless Pool của chúng tôi cũng tự hào:
• Máy tạo dòng bơi 5 chân, hai chân vịt với
điều khiển từ xa không dây
• 24" x 18" water outlet grill – lớn hơn gần 30%
Tất cả các tùy chọn tương tự có sẵn như Original
Endless Pool (xem trang 6).
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HIGH PERFOR M ANCE ENDLESS POOL ®
BỂ BƠI CÁC CẤP ĐỘ CẠNH TRANH CHO NHỮNG VẬN ĐỘNG VIÊN.

Được ra mắt vào giải vô địch thế giới IRONMAN tại Kona,
dòng chảy hiệu suất cao đạt tối đa mức thi đấu: tốc độ 50/100 yard.
Sử dụng hệ thống cánh quạt kép như hệ thông của Performance,
High-performance Endless pool được tăng cường 7.5 mã lực
và bơm nâng cấp. Kết quả là dòng chảy mạnh mẽ nhưng cũng yên
lặng. cũng có thể hiểu như là một loại sức mạnh trong lặng yên
Giống như ở Kona, dòng chảy của High- Performance nhẹ nhàng,
rõ ràng, mạnh bạo và ấm áp. Nhưng không giống ở Kona, bạn
có thể điều khiển dòng chảy bằng bộ điều khiển từ xa.
Mọi Endless Pool đều có thể lắp đặt ở mọi nơi, trong nhà cũng
như ở ngoài trời, có thể tùy chỉnh thẩm mỹ theo ý muốn của
bạn, và dòng chảy điều chỉnh đầy đủ cho người mới tập bơi.
Nhưng thiết kế của High- Performance điều chỉnh
cao hơn cho thách thức mạnh hơn.

Take the Challenge. Call Today.
800-732-8660

Điều trị đột quỵ
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High Performance Endless Pool®
High-Performance Endless Pool bao gồm tất cả
các tính năng tiêu chuẩn của một bể bơi vô tận gốc.
Hiện tại cấp độ cạnh tranh của chúng tôi cũng có:
• Dòng chảy 7,5 chân, hai chân vịt máy phát điện
có điều khiển từ xa không dây
• Water outlet grill 24 "x 18" - lớn hơn gần 30%
• Yêu cầu nguồn GFCI 220-volt, 50-amp
Tất cả các tùy chọn tương tự có sẵn như cho
Original Endless Pool.

Bộ kế hoạch của chúng tôi bao gổm: một đĩa DVD
thể hiện ý tưởng cài đặt, lập kế hoạch lập trình của
thiết kế trong nhà và ngoài trời, hướng dẫn lập kế
hoạch, tập tài liệu Tùy chọn bể bơi vô tận và Hồ bơi
Bộ bố cục. Gói toàn diện này sẽ giúp bạn lập kế
hoạch cài đặt bể bơi vô tận của bạn!
Gọi cho chúng tôi ngay hôm nay theo số 1-800-7328660 để nói chuyện với
Đại diện thiết kế.

www.endlesspools.com • 800-732-8660
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ELITEENDLESSPOOL®
CHỈ KHI LÀM ĐIỀU TỐT NHẤT

Điều gì làm cho Elite Endless Pool trở nên cách mạng?
Nó bắt đầu với việc xây dựng. Một động cơ 7,5 mã lực
điều khiển hai cánh quạt tùy chỉnh, di chuyển nhiều hơn
gấp đôi nước khối lượng của hệ thống Original mạnh mẽ
của chúng tôi. Các cánh quạt khoảng cách lớn hơn từ vỉ
nướng (bản thân là 24 rộng x 1816) cung cấp cho thời
gian hiện tại nhiều hơn để làm thẳng, vì vậy bạn bơi cực
kỳ mượt mà, với tốc độ lên tới: 51/100 yard.
Đây là bể bơi luyện tập đặt tại trường đại học ở Mechigan,
USC, Harvard, Aubum, bang Penn và ở SwimMAC Carolia.
Và bây giờ, tại bất kì điểm chung cư nào cũng có thể lắp đặt
được nó.
Sức mạnh không có hỗn loạn, độ chính xác cao,.. những điều này
đã làm cho Etile trở thành sự lựa chọn đặt biệt cho các huấn luyện
viên hàng đầu, dành cho những vận động viên xuất sắc hay là
những người có khao khát bơi bơi lội to lớn.

Better Your Personal Best. Call today.
800-732-8660

Hồ bơi huấn luyện hoàn hảo
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Elite Endless Pool®
Elite Endless Pool bao gồm tất cả các tiêu chuẩn
tính năng của một Original Endless Pool.
Hiện tại tốt nhất của chúng tôi được thực hiện với
những nâng cấp:
• 7,5 mã lực, hai động cơ, gắn bên, hai cánh quạt máy
phát điện bơi với điều khiển từ xa không dây
• water outlet grill 24 "x 18"
• Ba 59 59 x x 18 thép không gỉ tuân thủ VGB
• Yêu cầu nguồn GFCI 220-volt, 50-amp
• chiều rộng từ 8 đến 10.
Tất cả các tùy chọn tương tự có sẵn như Original
Endless Pool (xem trang 6).

www.endlesspools.com • 800-732-8660
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DUAL - PRO PU L S I O N E N D LESS P O O L ®
Dành cho những cặp đôi muốn ở cùng nhau, dành cho gia đình muốn
vui chơi cùng nhau, Dual- Propulsion Endless pool sẽ đáp ứng tất cả cho
bạn.
Với hai dòng chảy, bạn và gia đình của bạn có thể bơi hoặc tập thể dục
cùng một lúc, mỗi người kiểm soát tốc độ một cách độc lập. Cũng có
thách thức thi đua với nhau trong mỗi lần bơi.
Với việc có thể bơi lội tập luyện cùng nhau, Dual-propulsion Pool
mang đến niềm vui và là một cách xây dựng tình cảm hiệu quả.

Swim Together, Stay Together. Call today.
800-732-8660
Như được thấy trên TV

Một chương trình giảm cân nổi tiếng của NBC, The Biggest Loser, đã
sử dụng Dual- Propulsion Endless Pool cho các thí sinh của họ. Hoàn
thành với hai máy chạy bộ bằng thủy lực ở dưới nước, dòng chảy tăng
theo từng cấp độ của thử thách, tập luyện các động tác thấp
Với việc có thể bơi lội tập luyện cùng
nhau, Dual-propulsion Pool mang đến
niềm vui và là một cách xây dựng tình
cảm hiệu quả.

Một chiếc máy bơi dành cho hai người
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Dual-Propulsion Endless Pool®

Thông số kỹ thuật:
• Khu vực bơi 13 'x 14' đến 16 'x 16'
• Độ sâu nước tiêu chuẩn 39 ", 45" & 51"(tùy chọn)
• Kết cấu thép
• Hai máy tạo dòng bơi 5 hp có điều khiển từ xa không dây
• Water outlet grill 21 "x 16"
• Hệ thống điều hòa và lưu lượng nước acrylic gia cố
• Điều khiển kỹ thuật số bên hồ bơi
• Bơm tuần hoàn hiệu suất cao
• Bộ lọc skimmer (loại hộp có thể tháo lắp)
• Bộ gia nhiệt 4 kW
• Cần có hai nguồn cung cấp GFCI 220-volt, 30-amp
Tùy chọn:
• Vỏ bảo vệ có thể thu vào bằng tay và tự động
• Sợi tổng hợp hoặc nhôm
• Khung, viền bằng gổ Permawood
• Đèn dưới nước
• Máy phun tia thủy lực trị liệu
• Cầu thang sâu, bậc thềm
• Gương bơi
• Máy chạy bộ dưới nước

www.endlesspools.com • 800-732-8660
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WATERWELL® THERAPYPOOL
Nếu bạn cần độ nổi của mặt nước cho tập thể dục hay bài tập trị liệu,
tại sao bạn phải chịu đựng các chuyến đi dài để đến hồ bơi, đông đảo
, có mùi hóa chất và lạnh?
Waterwell được thiết kế đặc biệt để mang lại những lợi ích của việc
tập thể dục dưới nước đến với nhà bạn. các tính năng của nó:
 Có băng ghế bên trong/ trạm tập thể dục.
 Kiểm soát nhiệt độ đầy đủ
 Có hàm lượng clo trong nước thấp.
 Điều chỉnh độ sâu của nước đến eo hoặc ngực.
 Hệ thống thủy lực trị liệu (tùy chọn).
 Máy chạt bộ dưới nước để đi bộ động tác thấp, chạy bộ hoặc
chạy (tùy chọn).
Một bể trị liệu đa năng cho một loạt các bệnh, WaterWell có cấu trúc
đáng tin cậy của Endless Pool mà không cần dòng chảy. Với thiết kế
mô-đun tương tự, WaterWell phù hợp với hầu hết mọi nơi, trong nhà
hoặc ngoài trời, ngay cả trong không gian hiện có.
Để giảm cân, giảm đau mãn tính và co thắt cơ bắp, cải thiện tính linh
hoạt, và xây dựng sức mạnh mà không gây căng thẳng khớp, WaterWell
mang đến cho bạn sự tiện lợi quanh năm.

Treat yourself at home. Call today.
800-732-8660

Tập luyện không trọng lƣợng
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WaterWell® Therapy Pool
Thông số kỹ thuật:

Tùy chọn:

• Tấm thép, lớp lót vinyl cho phép

• Có thể thu vào bằng tay và tự động

kích thước đa dạng từ 6' x 6' to 10' x
16'
• 39” độ sâu nước tiêu
chuẩn, tùy chọn 45”&51”
• Hệ thống chất lượng nước
(220 volt, 30 amp GFCI)
- skimmer
- máy sưởi/điều khiển điện
- Bộ lọc loại hộp mực

bảo mật
• Máy chạy bộ dưới nước
• Mái che tổng hợp hoặc nhôm
• Váy Permawood
• Đèn dưới nước
• Máy bay phản lực thủy trị liệu
• Cầu thang sâu, bậc thềm

- Hệ thống ion hóa đồng/bạc

• Bề mặt hồ bơi bên trong: 2 màu,
10 mẫu có sẵn
• Ghế băng, ghế nội thất
• Các bước nội thất

www.endlesspools.com • 800-732-8660
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ENDLESS

POOL

FASTLANE

ENDLESSPOOLFASTLANE®
Fastlane đặt ở Endless Pool có thể đặt trong bất kỳ hồ bơi
truyền thống nào. Không có Fastlane, cố gắng bơi trong một
hồ bơi truyền thống thật là bực bội: năm nét, tường, năm nét
, tường. Lật cản trở tập thể dục của bạn, đào tạo sức bền và thậm
chí thưởng thức đơn giản của một nhịp điệu bơi.
Với Fastlane, hồ bơi của bạn - có thể là hình quả thận, dạng tự do,
hoặc Grecian - sẽ chơi môn thể thao bơi tốt nhất hiện có.
Các dòng chảy là trơn tru, kích thước rộng rãi, và hoàn toàn có thể
điều chỉnh với điều khiển từ xa tiện dụng, chống nước.
Với các tùy chọn Deck-Mount và Wall-Mount, Fastlane được lắp đặt
an toàn đến các hồ bơi mới và hiện có. Tất cả các kết nối và ống vẫn
được ẩn bên dưới sàn hồ bơi.
Để bơi lội, tập thể dục, thư giãn, hoặc chỉ là một bước ngoặt mới đến
vòng tiếp theo của Marco Polo, hãy để Fastlane mang đến chức năng
mới cho hồ bơi trường học cũ của bạn.

Make the ordinary extraordinary. Call today.
800-732-8660

Đồ chơi cho gia đình
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Fastlane® Specifications:
• Yêu cầu độ sâu 35" nước
• Tuân thủ VGB 2008
• Yêu cầu nguồn GFCI 220-volt, 30-amp
• Có sẵn bằng bạch kim hoặc sapphire
• Máy tạo dòng 5 HP
• Không gỉ acrylic và 316L
thép xây dựng
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AQUATIC

TREADMILLS

AQUATICTREADMILLS

Máy chạy bộ thủy lực của chúng tôi biến Endless Pool của bạn thành
một phòng tập thể dục linh hoạt tại nhà.
Bật dòng bơi để tăng thêm cường độ cho việc đi bộ, chạy bộ
sức đề kháng hiện tại cũng giúp bạn phát triển điều hòa lõi.
Cả máy chạy bộ và hiện tại đều có điều chỉnh tốc độ để cho phép
bạn điều chỉnh và tiến bộ tập luyện.
Máy chạy bộ thủy lực có vành đai rộng 20 ". Với động cơ 5 mã lực
, nó đạt tốc độ tối đa 5,5 dặm / giờ. Tiện dụng, điều khiển từ
xa chống nước cho phép bạn kiểm soát sức mạnh và tốc độ.
Một máy chạy bộ bằng tay cũng có sẵn. Tối đa hóa tiềm năng của
bể bơi vô tận của bạn. Hỏi Đại diện thiết kế của bạn về máy chạy bộ.
TẠI SAO LẠI Ở DƢỚI NƢỚC?
Nghiên cứu cho thấy, so với máy chạy bộ trên đất liền,
máy chạy bộ dưới nước cho phép bạn:
• Đốt cháy nhiều calo hơn.
• Tận hưởng một phạm vi chuyển động tăng lên.
• Làm giảm thiểu việc đau nhức cơ bắp và tác động lên khớp.
• Bắt đầu các bài tập phục hồi chức năng sớm hơn để bạn có
thể hồi phục sớm hơn.
Và những bài tập phục hồi có thể giúp ích rất nhiều cho những
người không thể tập thể dục trên đất liền, có thể là do chấn thương,
phẫu thuật, viêm khớp, hoặc điều kiện y tế khác.

Take a step in the right direction. Call today.
800-732-8660

Phục hồi nhanh hơn
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NGHIÊN CỨU VỀ MÁY CHẠY BỘ
Huy chương vàng Olympic: Alistair Brownlee
Từ một vết rách gân Achilles vào tháng 2 đến Olympic
Vàng vào tháng 8 - đó là con đường ba môn phối hợp
Alistair Brownlee tham gia vào năm 2012.
Và phần lớn đó đã bị giẫm đạp trên máy chạy bộ dưới
nước Endless Pools
“Khi tôi xé Achilles của mình, tôi nghĩ tôi sẽ phải làm
điều gì đó đặc biệt để nhanh chóng lấy lại vóc dáng như
tôi có thể” Brownlee đã nói. Chuyên gia vật lý trị liệu của
anh, Emma Deakin, đã huấn luyện anh máy chạy bộ thủy
lực Endless Pools, cho phép anh ta chạy trong môi
trường không tác động.

Brownlee celebrates his Olympic gold.

“Ngay khi tôi bắt đầu sử dụng Bể bơi vô tận, Achilles của
tôi ngừng cứng. Đó là một lợi ích to lớn, đồ sộ”
Brownlee nhớ lại “Các hồ bơi đã tạo ra một sự khác biệt
lớn.”
Trên thực tế, các lợi ích của Endless Pool rất tuyệt vời
mà Deakin Brownlee tiếp tục huấn luyện dưới nước cho
đến khi Thế vận hội - ngay cả sau khi anh ta bị loại để
chạy trên đất.
Khi đến lúc phải đua - chỉ sáu tháng sau chấn thương của
anh ấy - Brownlee chiếm được vị trí dẫn đầu sau vòng
đua đầu tiên và không bao giờ nhìn lại.
Nhờ đạo đức làm việc không ngừng nghỉ và những lợi
ích độc đáo được cung cấp bởi Endless Pool, anh ta đã
có thể bắt lấy vinh quang cái mà anh đã nghĩ không thể
lấy được.

www.endlesspools.com • 800-732-8660

20

S I N G L E - S H E L L FITN ESS S YS TE M S

ENDLESS POOLS® FITNESS SYSTEMS
THỦY KHÍ SANG TRỌNG. BỂ BƠI HIỆU QUẢ. BẠN CÓ THỂ CÓ TẤT CẢ.

Một spa acrylic điêu khắc đẹp có thể biến ngôi nhà của bạn thành
một ốc đảo quanh năm. Tất nhiên, hệ thống thể dục bể bơi vô tận
không chỉ là một spa. Nó cho phép bạn bơi, tập thể dục, chơi, và
giải trí; nó là giải pháp vui vẻ và tập thể dục hoàn hảo cho gia đình
bạn bè, và tĩnh tâm một mình.
Hệ thống thể dục của bạn sẽ được chuẩn bị sẵn sàng và sẵn sàng để
cài đặt trên bất kỳ âm thanh, bề mặt nào: biến đổi sân của bạn, chuyển
đổi nhà để xe của bạn thành một lối thoát nước, hoặc dành mới, xây
dựng để phúc lợi trong tương lai của bạn.
Chỉ cần chìm vào ghế thủy lực được thiết kế công thái học của chúng
tôi, và bạn có thể dễ dàng điều khiển bằng nút nhấn. Vặn to lên các
tia nước trị liệu để làm giảm căng thẳng của bạn, hoặc đặt tâm trạng
với ánh sáng dưới nước.
Với dòng bơi bể bơi vô tận tốt nhất trong ngành, bạn có thể tận hưởng
tính linh hoạt bổ sung của một hồ bơi thể dục. Bạn có thể điều chỉnh tốc
độ từ bơi ếch nhẹ nhàng đến bơi lội đầy thách thức với tốc độ 1: 08/100
yard.
Để linh hoạt hơn nữa, hãy thêm dưới nước của chúng tôi máy chạy bộ. Hệ
thống tập thể dục bơi lội của chúng tôi kết hợp một hệ thống mới hiện tại
kháng với các tính năng thông minh để cung cấp một chương trình thể dục
cho mọi lứa tuổi.
Tất cả các mô hình tự hào về thiết kế thời trang, kiểu dáng đẹp, có cấu trúc
khung thép bền bỉ dưới các dây chuyền hiện đại của tủ bảo trì. Với các tùy
chọn như nhạc Bluetooth 8 loa của chúng tôi hệ thống và phụ kiện thể dục
dưới nước, bạn có thể dễ dàng làm cho nó của riêng bạn.

Turn the page to start customizing
your Endless Pools Fitness System.

Or call 800-732-8660
to learn more.

Máy chạy bộ dƣới nƣớc
21
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All Endless Pools Fitness
Tính năng hệ thống:



Dòng nước bơi vô tận
Sự lựa chọn của bạn về hai màu vỏ:
Núi trắng và xám băng
 Tủ không cần bảo trì
 Chất khử trùng UVC và Ozone thân thiện
với môi trường
 Ghế phản lực thủy trị liệu
 2 thác nước được chiếu sáng
 Bảng điều khiển LED bên hồ bơi
và điều khiển phụ trợ
 Thanh chiếu sáng LED ngoại thất
 Hiệu quả năng lượng tuân thủ CEC
 Khu vực lọc 200 feet vuông
Các mô hình 58 "của chúng tôi (tiêu chuẩn 52")
có thể là nâng cấp với máy chạy bộ tích hợp của
chúng tôi cho tác động thấp đi bộ, chạy bộ và chạy.
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22

S I N G L E - S H E L L FITN ESS S YS TE M S

CHỌN MÔ HÌNH CỦA BẠN
Hệ thống tất cả trong một của chúng tôi dành cho thể dục và
hydromassage mang đến cho bạn sự linh hoạt tối đa cho sức
khỏe tại nhà và giải trí.
Tất cả các mô hình đều có 3 chỗ ngồi, thanh tích hợp, UVC
thanh lọc ozone, chiếu sáng LED, chiếu sáng thác nước,
khung thép 14 thước với chảo cơ sở ABS và máy sưởi 4kW.
HỆ THỐNG PHÙ HỢP ENDLESS POOL.
E2000: 20’ Hệ thống thể dục bể bơi vô tận
Khu vực tập thể dục và spa riêng biệt cho phép gia đình bạn tận
hưởng tối đa 34 máy bay phản lực thủy lực ở nhiệt độ 104 ° sang
trọng trong khi bơi hoặc tập thể dục thoải mái 84 °.
E700: Hệ thống thể dục bể bơi vô tận 17 '
Tự hào là khu vực bơi lớn nhất trong số các mô hình của chúng
tôi, Người mẫu 17 'thỏa mãn những người bơi nghiêm túc (và
cao), những người muốn để tận hưởng một hydromassage sau
tập luyện với 27 máy bay phản lực.
E500: Hệ thống thể dục bể bơi vô tận 15 '
Thưởng thức bể bơi vô tận nổi tiếng thế giới hiện hành! Hệ
thống thể hình cấp nhập cảnh của chúng tôi tự hào có hai thác
nước được chiếu sáng và 27 máy bay phản lực thủy lực.
HỆ THỐNG BÀI TẬP SWIMCROSS
X500: 15 'Hệ thống tập thể dục bơi lội
Vẫn nhỏ gọn, và với khả năng tập thể dục tương tự như X200,
X500 có sức chứa lớn hơn tụ tập với 3 chỗ ngồi và 27 máy bay
phản lực hydromassage.
X200: 12 Hệ thống tập thể dục bơi lội
Mô hình nhỏ gọn nhất của chúng tôi bao gồm 5 máy bay phản
lực bơi và tổng cộng có 27 máy bay phản lực hydromassage. Bơi
tùy chọn của chúng tôi, Tether và Rowing Kit cung cấp cho bạn
thêm tính linh hoạt thể dục.

E2000: 20' Endless Pools Fitness System in Alpine White

E700: 17' Endless Pools Fitness System in Ice Gray

Shell Colors

E500: 15' Endless Pools Fitness System in Ice Gray

Ice Gray

Alpine White

Cabinet Colors

X500: 15' SwimCross Exercise System in Alpine White

Dark Mocha

Gray Oak

X200: 12' SwimCross Exercise System in Alpine White
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All SwimCross Exercise
Tính năng hệ thống:
• 5 máy bay phản lực bơi
• Độ sâu 50 "
• Neo tích hợp cho dây buộc bơi tùy chọn
• Sự lựa chọn của bạn về hai màu vỏ:
Núi trắng và xám băng
• Tủ không cần bảo trì
• Chất khử trùng UVC và Ozone thân thiện
với môi trường
• Ghế máy bay phản lực thủy lực
• Cầu thang tích hợp, sâu đầy đủ
• 1 thác nước được chiếu sáng
• Bảng điều khiển LED bên hồ bơi
• Hiệu quả năng lượng tuân thủ CEC
• Khu vực lọc 100 feet vuông.
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KIẾM BẤT CỨ PHÒNG NÀO CỦA BẠN
Nó là hồ bơi thân thiện nhất trên thị trường. Với mô-đun của chúng
tôi, thiết kế hồ bơi, tất cả các bộ phận phù hợp thông qua các cửa
và xuống cầu thang. Khả năng cài đặt là vô tận như dòng bơi của
chúng tôi
Bạn có thể cài đặt một Endless Pool trong một không gian nhỏ
như 9’ x 15’. WaterWell của chúng tôi có dấu chân nhỏ như 8’ x 9’.
Tùy chọn cho cài đặt góc cung cấp cho bạn mềm dẻo nhiều hơn.
Nước ít clo và luôn giữ nó ở mức thấp nhất sẽ khiến bạn cảm nhận
sự tự nhiên trong bể bơi, trong khi các tùy chọn che chở an toàn của
chúng tôi làm cho kiểm soát độ ẩm.
Bắt đầu thật dễ dàng: chỉ cần chọn vị trí, chọn vị trí bể bơi bạn thích,
và chúng tôi sẽ xây dựng nó theo thông số kỹ thuật của bạn.
PHÒNG TẮM NẮNG
Bơi dưới ánh sáng tự nhiên để có cảm giác ngoài trời khi còn trong
nhà bạn.
Khi tuyết rơi hoặc dưới ánh trăng, nước ấm của Endless Pool cho
bạn cảm thấy còn điều gì tuyệt vời hơn.
TẦNG HẦM
Vị trí đáng ngạc nhiên này cũng có hiệu quả chi phí đáng ngạc nhiên
, đặc biệt là nếu bạn đã có một sàn bê tông. Hãy tưởng tượng thực hiện
một vài bước xuống là sở hữu ngay một bể bơi riêng tư của mình.
NHÀ KHO
Di chuyển máy cắt cỏ và hộp bụi sang một bên và bạn có một vị trí
thuận tiện, dễ tiếp cận cho bể bơi vô tận của bạn.
Như với tầng hầm, sàn bê tông làm cho một địa điểm tiền đề lý tưởng.

Nhà để xe

Phòng tắm nắng
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Endless Pools Fit
Hầu hết mọi nơi
Bể bơi vô cực nhỏ gọn cài đặt dễ dàng ở
sân sau, sân trong, phòng tắm nắng, tầm hầm
hoặc nhà để xe.
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MỘT OASIS BÊN NGOÀI CỬA CỦA BẠN
Một bể bơi vô cực nhỏ gọn có thể phù hợp bất kỳ ở đâu, không quan trọng về vấn
đề kích thước.
So với các hồ bơi truyền thống, Bể bơi vô cực đòi hỏi ít hơn bảo trì, sưởi ấm hợp
lý hơn, và bảo quản nhiều hơn tài sản của bạn để làm vườn và giải trí khác.
SÂN SAU
Hồ bơi sân sau từ lâu đã là một phần quan trọng của người Mỹ Ước mơ sở hữu
nhà. Một bể bơi vô cực cho phép bạn nhận ra rằng ước mơ với sự linh hoạt hơn
để bơi lội và tập thể dục là tốt như một dấu chân nhỏ hơn để tối đa hóa phần còn
lại của sân của bạn.
Với kích thước nhỏ gọn và khả năng siêu cách nhiệt, bạn có thể tận hưởng bơi lội
ngoài trời trong một hồ bơi ấm áp, đầy năng lượng quanh năm - ngay cả ở vùng
khí hậu lạnh hơn!
SÀN/ HIÊN NHÀ
Trung tâm hoàn hảo cho một sân mới hoặc hiện có, Endless Pool cho phép bạn
tạo ra một khu tập thể dục và giải trí tại nhà.
Dấu chân nhỏ của nó cho bạn thêm linh hoạt. Xây dựng một sàn xung quanh hồ
bơi của bạn để tạo cảm giác trên mặt đất mà không phải trả chi phí moi lên. Hoặc
ẩn hồ bơi vào một sàn và thêm rộng đối phó để tạo chỗ ngồi bên hồ bơi.

Lắp đặt sân sau

TỰ XẾP VỊ TRÍ
Thêm vào tính linh hoạt của hồ bơi của chúng tôi, chúng có thể được cài đặt trên
mặt đất, một phần trên mặt đất hoặc hoàn toàn trên mặt đất.

Không gian ngoài trời

Trên mặt đất
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Một phần trong lòng đât

Hoàn toàn trong lòng đất
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Đƣợc thiết kế để dễ dàng cài đặt
Endless Pool có thể phù hợp với hầu như bất cứ
nơi nào, hệ thống bảng mô-đun có thể dễ dàng
được lắp ráp bên trong hoặc bên ngoài, và có thể
được cài đặt trong mặt đất, một phần trên mặt đất
hoặc trên mặt đất.
Hệ thống thể hình của chúng tôi được phân phối
trước và có sẵn dây và được trang bị đầy đủ chỉ
với lắp ráp nhỏ và công việc điện để được hoàn
thành
Bước đầu tiên của bạn là suy nghĩ về không gian
trong nhà có thể chứa tốt nhất hồ bơi của bạn.
Sau đó gọi cho Đại diện thiết kế của bạn
tại 800-732-8660 và cùng nhau chúng ta có thể
quyết định sản phẩm bể bơi vô tận nào phù hợp
với bạn.

www.endlesspools.com • 800-732-8660
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S W I M A T H O M E™
Bên cạnh sự thích thú, bơi lội mang lại một trong những điều tốt
nhất tập luyện có sẵn.
• Nó sử dụng nhiều cơ bắp hơn bất kỳ bài tập nào khác.
• Nó phát triển sức mạnh và sức chịu đựng mà không có tác
động khắc nghiệt trên khớp hoặc gân.
• Nó cung cấp một tập luyện tim mạch tuyệt vời.
Trong Endless Pool, bơi thậm chí còn tốt hơn
• Nó có hiệu quả cao hơn 20-30% vì không cần phải lật.
• Bạn sẽ bơi chống lại một dòng điều chỉnh cho tất cả các khả
năng các cấp; Khi bạn mạnh hơn, chỉ cần nhấn một nút để thực
hiện nhanh hơn.

Xem xải tay của bạn trong thời gian thật.
Gương của chúng tôi cho phép bạn theo dõi và cải thiện kỹ thuật bơi lội
của bạn. Phản hồi thời gian thực họ có phải là người bơi nghiêm túc.
• Gương chiếu hậu 2 x 3 tầng cho bạn thấy cơ thể của bạn và nhập tay.
• Gương bơi góc cạnh của chúng tôi cho phép bạn theo dõi quá trình nhập tay
và kéo qua, cũng như cuộn vai; nó cũng giúp bạn ở trung tâm trong hồ bơi.
• Gương Backstroke trên cao mang đến cho bạn một cơ thể đầy đủ quan điểm
của đánh tay đầy thách thức này.
Được làm từ thép không gỉ đánh bóng cho an toàn và độ bền, các
gương dưới nước có thể dễ dàng nhìn thấy trong dòng bơi Endless Pools
mịn màng, không bong bóng.

Tập thể dục theo tốc độ của riêng bạn

29

www.endlesspools.com • 800-732-8660

Hồ bơi không sợ hãi
Endless Pool cung cấp một môi trường lý tưởng
cho người mới và thiếu kinh nghiệm bơi.
Nó cạn nông (độ sâu của nước dao động từ 39
cấp đến 51) hầu hết mọi người có thể đứng với
đầu trên mặt nước.
Đối với trẻ em, ghế và băng ghế gần đó giữ an
toàn chỉ cần bước đi.
Dòng điều chỉnh có tốc độ bắt đầu gần bằng
không. Bạn có thể bơi nhẹ nhàng như bạn cảm
thấy thoải mái với (và với kinh nghiệm, như
thách thức bơi như bạn có thể xử lý!).
Ngoài ra, nước ấm của Endless Pool giúp mới
bơi lội để thư giãn; Nó không dễ để cảm thấy tự
tin khi bạn rùng mình.
Vì sự an toàn, linh hoạt và thoải mái, nên không
có gì tốt hơn nơi để học bơi hơn bể bơi vô tận.
www.endlesspools.com • 800-732-8660
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PHONG CÁCH TUYỆT VỜI
Đối với mọi người ở mọi lứa tuổi và khả năng, tập thể dục dưới
nước thường xuyên đã được chứng minh là:
• Tăng tính linh hoạt và tăng cường cơ bắp
• Giảm các triệu chứng của nhiều tình trạng y tế
• Cải thiện sự cân bằng và nhanh nhẹn
• Giảm sưng khớp và giảm đau

Đi bộ và chạy bộ

• Cho phép tập thể dục tác động thấp hiệu quả
Có một vài lý do cho việc này. Đầu tiên, nước nổi có thể nổi giảm
trọng lượng cơ thể của bạn lên đến 90%, mà đáng kể giảm căng
thẳng và loại bỏ căng thẳng trên khớp và cơ bắp.
Thứ hai, sức đề kháng tự nhiên của Water (tăng cường với tùy chọn
bơi hiện tại hoặc máy bay phản lực) làm cho đủ thử thách tập
luyện.
Cuối cùng, nhiệt độ nước có thể thúc đẩy chữa bệnh. Các Endless
Pool được kiểm soát nhiệt độ có thể được sưởi ấm để thư giãn cơ
bắp và tăng lưu lượng máu; mà đặc biệt nhẹ nhàng cho co thắt cơ,
đau lưng, viêm khớp hoặc đau cơ xơ hóa. Nước mát thường cung
cấp cứu trợ từ bệnh đa xơ cứng và các bệnh khác.

Feel better at home. Call today.
800-732-8660

Đối với nhiều người, chạy - thậm chí là đi bộ - có thể
gây đau đớn khủng khiếp.
Máy chạy bộ dưới nước của chúng tôi cho phép bạn tập
thể dục không đau.

Liệu pháp nƣớc ấm
Nước ấm hỗ trợ thư giãn cơ bắp và tăng lưu lượng máu
đến các khu vực bị thương trong khi cải thiện sức bền
và điều hòa.

Tại sao thủy cung trình trị liệu
90%

75%

50%

35%

15%

Percentage of body weight off-loaded
with increasing immersion depth
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Nước càng sâu, càng nhiều cơ thể
bạn sẽ nổi lên. Và sức nổi dẫn đến
trọng lượng ít hơn mắt cá chân của
bạn, đầu gối và hông, vì vậy những
khớp trải nghiệm ít đau đớn và
căng thẳng.
Bạn có thể tùy chỉnh độ sâu của
Endless Pool để tạo của bạn môi
trường lý tưởng cho gia đình tập
thể dục dưới nước và trị liệu.
Hỏi đại diện thiết kế để được hỗ
trợ.
.
Điều chỉnh kháng
Lực của nước kết hợp với dòng bơi của chúng tôi
sẽ mang đến cho bạn một buổi tập luyện đầy
thách thức.

www.endlesspools.com • 800-732-8660

Ai giới thiệu tập thể dục dƣới nƣớc
nhƣ một cách an toàn, tác động
thấp cách để đạt đƣợc những lợi
ích của hoạt động thể chất?
• AARP
• Hiệp hội tiểu đường Hoa Kỳ
• Tổ chức viêm khớp
• Hiệp hội đau mãn tính Hoa Kỳ
• Hiệp hội đa xơ cứng của nước Mỹ

www.endlesspools.com • 800-732-8660
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SẢN XUẤT CHẤT LƢỢNG
Endless Pools là nhà lãnh đạo thế giới trong dòng chảy ngược công
nghệ bơi. Từ năm 1988, Endless Pools đã cài đặt hơn 20.000 máy
bơi ở tất cả 50 tiểu bang và hơn 100 quốc gia.
Vào năm 2015, Endless Pools đã gia nhập Công ty sản xuất Gia
đình Watkins. Nhà sản xuất bồn tắm nước nóng lớn nhất thế giới,
Watkins là một phần của Masco Corporation, một công ty Fortune
500 có gia đình thương hiệu bao gồm vòi Delta, sơn Behr, tủ
Kraftmaid và cửa sổ Milgard. Liên minh mở rộng đáng kể,Endless
Pools có khả năng có giá cạnh tranh nhất với spas bơi tốt nhất
trong ngành.
Endless Pool có trụ sở tại ngoại ô Philadelphia, PA, với các cơ sở
bổ sung trong Vista, CA. Trong hơn một phần tư thế kỷ, chúng tôi
đã làm việc để giúp bạn có thể bơi tại nhà.

Ghé thăm nhà máy của chúng tôi
Cơ sở nghiên cứu và phòng trưng bày của
chúng tôi luôn có sẵn để bạn ghé thăm và
thử bất kỳ hồ bơi nào chúng tôi có trên
trang web.
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Đƣợc xây dựng tùy chỉnh
Bạn có thể tùy chỉnh Endless Pool của mình
vì chúng tôi tùy chỉnh xây dựng từng cái
một cách chính xác theo thông số kỹ thuật
của khách hàng. Kiểm tra nghiêm ngặt trong
nhà của chúng tôi đảm bảo rằng hồ bơi của
bạn đến theo yêu cầu và theo đúng trình tự

Năng lƣợng hiệu quả
Với lượng nước ít hơn đáng kể so với hồ bơi
truyền thống, Bể bơi vô tận sử dụng ít năng lượng
hơn để sưởi ấm và thanh lọc. Chúng tôi cung cấp
một loạt các tùy chọn che phủ để kiểm soát mất
nhiệt và độ ẩm. Bơm tuần hoàn siêu hiệu quả của
chúng tôi đòi hỏi ít năng lượng hơn so với bóng
đèn 120 watt!

Đội Endless Pools
Tại Endless Pools, chúng tôi sử dụng những gì chúng tôi tạo ra. Đối với sức khỏe tim
mạch, giảm cân và đào tạo ba môn phối hợp, nhiều nhân viên của chúng tôi bơi hàng
ngày trong sáu mô hình có sẵn trong Showroom Philadelphia Factory ngoại ô của
chúng tôi. Một số nhân viên thậm chí có bể bơi vô tận tại nhà của riêng họ. Điều đó
cho chúng tôi kiến thức đầu tiên về trải nghiệm của khách hàng.
Chúng tôi tin tưởng vào những gì chúng tôi xây dựng và chúng tôi hỗ trợ những gì
chúng tôi gửi Mỗi ngày, chúng tôi cố gắng cung cấp tay nghề chưa từng có, tư vấn
thiết kế và dịch vụ khách hàng. Chúng tôi biết sự tự do và niềm vui đến từ khả năng
Bơi tại nhà và chúng tôi tự hào chia sẻ kinh nghiệm đó với bạn.

www.endlesspools.com • 800-732-8660
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• Thuận tiện quanh năm để bơi lội, tập thể dục, niềm vui gia đình, và
trị liệu spa, tất cả đều thoải mái như ở nhà
• Giá cả phải chăng so với hồ bơi truyền thống.
• Năng lượng hiệu quả bằng cách sử dụng ít nước, năng lượng và
hóa chất
• Đa năng để cài đặt trong nhà hoặc ngoài trời, mới hoặc không gian
hiện có
• Điều kiện bơi lý tưởng, có nhiệt độ nút nhấn kiểm soát và một
dòng điện điều chỉnh để phù hợp với bất cứ ai, từ trẻ mới biết đi đến
ba môn phối hợp
• Hơn 20.000 cài đặt tại hơn 100 quốc gia

THỰC HIỆN BƢỚC TIẾP THEO…
Gọi một đại diện thiết kế bể bơi Endless Pools
Chúng tôi ở đây để giúp lập kế hoạch hồ bơi hoàn hảo của bạn.
Đội ngũ nhân viên thiết kế, kiến trúc sư và kỹ sư giàu kinh
nghiệm của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước trên con
đường, từ lựa chọn mô hình cho đến lần bơi đầu tiên của bạn!
(Bạn có thể gọi đường dây nóng Dịch vụ khách hàng của chúng
tôi sau đó.)
Gửi cho chúng tôi một bức ảnh về trang web bể bơi được đề xuất của bạn
và chúng tôi có thể tạo ra một kết xuất chân thực về không gian sẽ như
thế nào với hồ bơi mơ ước của bạn - tất cả đều phù hợp với lối sống, ngân
sách và vị trí của bạn.
Hãy thử Endless Pool gần bạn
Bơi là tin! Cách tốt nhất để trải nghiệm dòng nước bơi Endless Pools là
thử một bể bơi trong khu vực của bạn. Hỏi Đại diện Thiết kế của bạn về
mạng lưới các hồ bơi trình diễn trên toàn quốc hoặc Phòng trưng bày Nhà
máy khu vực Philadelphia của chúng tôi. Đi bơi; chúng tôi đảm bảo bạn
sẽ yêu nó!

Endless Pools Factory Showroom

Call 800-732-8660 for a no-commitment next-step today!
Endless Pools is a subsidiary of the Masco
Corporation, a Fortune 500 Company.

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN B9
Trụ sở chính:
Văn phòng đại diện:
41 Trần Bình Trọng, P. Phước Tiến
Số 6, Tầng 8, Tòa nhà Detech II
TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
Số 107 Nguyễn Phong Sắc,
ĐT/Fax: +84 258 3515315/16
P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy,
DĐ: +84 919 79 6884
TP. Hà Nội
Email: info@b9jsc.com
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Website: www.b9jsc.com

