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ZWEMMEN ZOALS
IN DE NATUUR …
„... stelt u zich voor, u zwemt in uw zwembad.
Zou het niet fantatisch zijn, als u het gevoel zou hebben
door het water te worden gedragen?“

Met de HydroStar van Binder is dat nu mogelijk.
Het unieke turbine aangedreven tegenstroomsysteem zorgt voor een natuurlijk zwemgevoel bij u
thuis. Met individueel regelbare stroming – voor
alle wensen. Voor jong en oud.

NIEUW!
LED-verlichting „Atmosphera“
voor sfeerverlichting van de
stroming

TEN ALLE TIJDEN NADERHAND
TE PLAATSEN

STAP UIT DE DAGELIJKSE
SLEUR

De turbine zweminstallatie HydroStar kan eenvou-

Een stressvolle dag en uw hoofd zit vol?

dig in bestaande zwembaden worden geplaatst.

HydroStar brengt u op andere gedachten.

Deze retrofit toepassing, voorzien van een speciaal

Leef u uit, terwijl de stroming u draagt – dat is

ontwikkelde moderne behuizing, biedt hetzelfde

wellness voor uw lichaam.

vermogen en heeft alle functies zoals bij een vast
ingebouwd HydroStar systeem.

ÉÉN VOOR
IEDEREEN.
HydroStar.

FITNESS-RUIMTE
VOOR THUIS
„RUST, ROEST – maar niet d.m.v. training met de
HydroStar“

„Vrijetijds sporter, professioneel zwemmer of wellness-fan –
met HydroStar van Binder komt iedereen aan bod.“

De turbine zweminstallatie is ideaal voor gezondheidstraining. Als bewegingstherapie of preventief,
Gepatenteerde techniek maakt dit mogelijk: de

na het werk of relaxed tijdens het weekend. De

turbines realiseren een brede, gelijkmatige en ster-

individueel regelbare stroming past zich aan aan

ke stroming. Hoe sterk u wilt zijn, bepaalt u zelf.

uw individuele behoeften.

Het installeren van de HydroStar is eenvoudig en
kan tevens naderhand gerealiseerd worden. Omdat het systeem volledig onder water functioneert,
is deze geluidsarm en nagenoeg onderhoudsvrij.

TRAINING VOOR TOPKLASSE
Met HydroStar kunt u echt trainen. Via de afstandsbediening, piezo knoppen of via het opti-

TURBO ZWEMPLEZIER!

onele touch display is de kracht van de stroming

Zwemmen met HydroStar is een beleving voor

op uw prestatie niveau instelbaar. Via het display

het hele gezin. Of het nu een wedstrijd is of een

heeft u bovendien de mogelijkheid individuele

water gevecht: iedereen komt aan bod. Om

trainingsprogramma‘s in te stellen of de opti-

plezier te maken is men nooit te oud, toch?

oneel verkrijgbare LED verlichting te regelen.

Uw HydroStar handelspartner:
BINDER GMBH & CO. KG

Reichardstrasse 16, 31789 Hameln, Duitsland
Fon +49 5151 96266-0, Fax +49 5151 96266-49
Mail info@binder24.com

Nr.1
in

Europa
MADE IN
GERMANY

Overtuig u zelf!
Wilt u zelf ervaren welke voordelen HydroStar u biedt?
Onder www.hydrostar-binder.de/nl kunt u kostenloos
een afspraak maken om de HydroStar te testen. De
geauthoriseerde HydroStar-handelspartner zal u vakkundige uitleg geven.

hydrostar-binder.de/nl

