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Світлодіодні прожектори 
Atmosphera для ефектного 
підсвічування потоку.

НОВИНКА!

ПЛАВАННЯ ЦЕ 
ЗАНУРЕННЯ У 
ПРИРОДУ  …

«... уявіть собі, що ви плаваєте в 
басейні. Хіба не приголомшливо було 
б відчути, перебіг води?»

Завдяки HydroStar від BINDER це стало 

можливим. Унікальний пристрій протитечії з 

турбінним приводом створить у вашому басейні 

потік, подібний до природної течії. Течія з 

індивідуальним регулюванням – для будь-яких 

потреб. Для будь-якого віку.



ТРЕНУВАННЯ НА ВИЩОМУ 
РІВНІ

З HydroStar ви зможете попрацювати по-

справжньому. За допомогою пульта 

дистанційного керування, п'єзокнопок або 

сенсорного дисплея (опція) сила потоку 

налаштовується точно під вашу продуктивність. 

Крім того, через дисплей можна створювати 

індивідуальні програми тренувань або керувати 

світлодіодними прожекторами (опція).

ПЛАВАННЯ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ!

Плавання з HydroStar - це незабутнє задоволення для 

всієї родини. Ви можете влаштовувати змагання або 

ігри: задоволені будуть усі. Адже розвагам всі віки 

покірні!

МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ 
У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС

Турбінну установку протитечії HydroStar можна без 

особливих зусиль вбудувати у вже використовувані 

басейни. Спеціально розроблена для цієї мети 

сучасна установка для дообладнання має всі 

можливості та функції стаціонарної установки 

HydroStar. Завдяки сучасному, динамічному дизайну 

вона відмінно вписується в обстановку.

ОДИН ДЛЯ ВСІХ. 
HYDROSTAR.

«Будь-то спортсмен-аматор, 
професійний плавець чи любитель 
оздоровчих процедур – HydroStar від 
BINDER задовольнить потреби 
кожного.»

Таку можливість надає запатентована технологія: 

турбіни створюють широкий, рівномірний і 

потужний потік. Ви самі вирішуєте, наскільки він 

має бути потужним. HydroStar відрізняється 

простотою монтажу і може використовуватися 

для дообладнання басейну. Оскільки пристрій 

встановлюється повністю під водою, він працює 

безшумно і практично не потребує технічного 

обслуговування.

РЕЛАКСАЦІЯ ПІСЛЯ 
ПОВСЯКДЕННОГО СТРЕСУ 

День видався напруженим, голова сповнена 

турбот? HydroStar дозволить розслабитись по-

справжньому. Вихлюпніть свою енергію, 

дозвольте течії вас нести. Адже це велнес для 

душі. 

ФIТНЕС-ЦЕНТР 
ДЛЯ БУДИНКУ

«Хто багато відпочиває, той марнує 
час. Але не під час тренувань з 
HydroStar»

Турбінна протитечiя оптимально підходить для 

підтримки здоров'я, будь то профілактичні 

заняття, рухова терапія, вечірні тренування або 

відпочинок у вихідні. Ви регулюєте потік 

відповідно до своїх індивідуальних потреб.



hydrostar-binder.de

Переконайтеся самі!

Бажаєте самі випробувати переваги HydroStar? На 
сайті www.hydrostar-binder.de можна записатись на 
безкоштовний пробний заплив. Детальні 
консультації надасть авторизований дистриб'ютор 
HydroStar.

BINDER GMBH & CO. KG
Reichardstrasse 16, 31789 Hameln, Герма́ния
Fon  +49 5151 96266-0, Fax  +49 5151 96266-49
Mail  info@binder24.com
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