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HAVUZ BİSİKLETLERİ

• POOLBIKING

Profesyonel kullanım için bu temel
Profesyonel kullanım için bu temel model sizi Profesyonel kullanım için tasarlanmıştır.
model sizi muntazam tasarımı ve kolay
muntazam tasarımı ve kolay kullanımı ile
POOLBIKING veya AQUABIKE seansları
kullanımı ile baştan çıkartacak. Pedal
baştan çıkartacak. Pedal tasarımı F.P.R.
için uygundur. Pedal tasarımı F.P.R.
tasarımı F.P.R. (Kesintisiz Artan
(Kesintisiz Artan Mukavemet) uygulamalıdır.
(Kesintisiz Artan Mukavemet)
Mukavemet) uygulamalıdır.
uygulamalıdır.

Özellikle Resort Oteller için tasarlanmıştır.
Önde reklam tablası/ön pano ile birliktedir.

IBIZA POOLBIKING, plaja götürülebilen
Vandalizime karşı dayanıklı olup, SPA lar,
Profesyonel ve Medikal Rehabilitasyon
ilk bisiklettir. POOLBIKING sahiplerine oteller ve su parkları için uygundur. Havuzun
kullanımı için tasarlanmıştır.
artı olarak deniz suyu faydalarını ve tabanına ankrajlanan bu model pedal bloğu ve
EVOLUTION Modelinin selesi sırt
lüksün heyecanını sunar.
tutma bölgesi sökülüp alınamıyacak şekilde
rahatlığı için ayarlanabilir.
emniyet sistemine sahiptir.

PARIS Modeli yoğun POOLBIKING ve
AQUABIKE seansları için uygundur. F.P.R.
(Kesintisiz Artan Mukavemet) sistemine
sahiptir.
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HAVUZ BİSİKLETLERİ

• POOLBIKING

Tek makinada suda fitness devrimi.

Değişken mukavemetli ilk oval antrenman
makinasıdır. Tüm vücut egzersiz ve özellikle
çapraz çalışma yapabilirsiniz.

Profesyonel kullanım için 500 mm
genişliğinde yürüme bandı, sağlamlık ve
dayanım garantilidir.

Rehabilitasyon, kardio çalışması, profesyonel Havuzda yürüme ve koşmaya dayalı rehabilitasyon tedavisi için
antrenman, tek veya gurup seansları, yaşlı
tasarlanmış ilk model.
kullanımı, kişisel eğitici, kas yapımı, kalori
tüketimi, hepsinde düşük eklem etkisi.
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HAVUZ BİSİKLETLERİ

• POOLBIKING CORE
POOLBIKING CORE
CORE ile tek makinada, suda fitness devriminde, kardiyo ve kas güçlendirme birlikte.
POOLBIKING CORE duruş bozukluğu çalışmasını doğrudan etkiler, bel omuruna destek sağlar,
günlük aktivitelerden oluşan duruş bozukluğunu dengeler ve tedavi eder.

İNDİKASYONLARI
Fiziksel durumu ne olursa olsun, herkesin kullanımına uygunudur. Özellikle zayıflama, fizik
tedavi, eklem iltihabı, suda fitness, yaşlı antrenmanı, varis tedavisi, selülit azaltma, romatizmal
hastalıklar, genel fitness ve atletlerin kas geri kazanımı için özellikle tavsiye edilir

AVANTAJLARI
Mevcut yaşam şekli tüm motor sistemimizin fonksiyonlarını değiştirdi. POOLBIKING CORE yanlış
harekat alışkanlıklarına karşı, kalp damar hastalıklarına karşı ve günlük hayatta oluşan kas
dengesizliğine karşı mükemmel bir alettir. Kalori tüketimi 800 cal /saat den yüksektir. Suyun
kaldırma kuvveti vücut ağırlığını hissettirmediğinden duruş (postural) rahatsizlıklarının
tedavisinde çok faydalıdır

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
AISI 316L elektro parlak koruyucu yüzeyli paslanmaz çelik ile güçlendirilmiş yapısıyla yoğun veya
profesyonel kullanım içindir.Paslanmaz çelik sızdırmaz yataklı olarak mükemmel dönmeyi
garantileyen yegane sistemdir. Ayarlanabilir, mantar oluşturmayan EVA lastik pedal sistemi her
ayağa uyar ve çıplak ayakla kullanılabilir.

Açıklama
Description
POOLBIKING CORE
Postural denge ve kardiyo /
Postural balance and cardio

Ambalaj Boyutları
Yükseklik / Genişlik / Uzunluk
Packing Dimensions
Height/Width/Length
615 / 140 / 890 mm
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Ambalaj
Ağırlığı

Kod

Birim Fiyat

Packing Weight

P/N

Price

17,10 kg

POOLBIKING CORE
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HAVUZ BİSİKLETLERİ

• POOLBIKING ONE 2.0
POOLBIKING ONE 2.0
Barselona yapımı tasarım, rahatlık ve performans bir arada. Yeni POOLBIKING ONE kusursuz
tasarımı, kullanım kolaylığı ve FPR (Tüm artan mukavemet) teknolojisi sayesinde değişken
mukavemet kalitesi ile sizi kandisine hayran bırakacak. Poolbıkıng fitness merkezleri,
rehabilitasyon merkezleri, otel ve resortlar, wellness merkezleri, futbol kulüpleri ve profesyonel
atletler, geri kazanım ve uzman gözetiminde travma sonrası tedavi gibi değişik sektörlerden çok
sayıda uzmanın tercihidir. Kısaca suda sağlık!.

UYGUNLUK
POOLBIKING ONE Modelinde FPR sistemi tarafindan oluşturulan hidrodinamik mukavemet
kişilere yüksek kalite kardiovasküler antrenmanlara, yüksek gereksinimi olan atletlere, fitness
profesyonellerine ve rehabilitasyon çalışmalarına önemli bir imkan sunmak için çok dikkatli
çalışıldı. Pedal çevirme hızına göre mukavemet artıran (FPR), çıplak ayakla kullanılabilen reçine,
EVA pedal sistemine teşekkürler. Herkes kendi kapasitesine göre iyi bir antrenmanı başarabilir.

AVANTAJLARI
Uzmanlar onun yüksek kalitede egzersiz olduğunda hemfikir. Sadece 30 dakikada minimum
eklem zorlaması ile yüksek performansta çalışma yapabilir, dikkate değer ölçüde kalori
yakabiliriz. Devamlı su mukavemeti sayesinde karada yapılan benzer çalışmalara göre gerekli
süre önemli ölçüde azalır.F.P.R. ile pedal hareketi kesintisiz tam daire dönüsüdür. Düzenli
çalışmada kısa sürede olumlu sonucu görürsünüz. POOLBIKING ONE tam sizin içindir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Yüksek kalite AISI316L paslanmaya karşı özel korumalı paslanmaz çelikten uluslar arası
standartlarda üretilmiştir. Pedallar reçine ve EVA ile üretilmiştir, çıplak ayakla kullanılabilir.
İskeletin ergonomik tasarımı ile boya göre ayarlanabilen çoklu oturma pozisyonuna sahiptir.
Toplam yüksek manuel olarak 1,10 metreden 1,50 metre derinliğe kadar olan havuzlara göre
ayarlanabilir. Daha derin havuzlar için lütfen bizle temasa geçiniz. Anatomik ve suya uyumlu
oturma yeri özellikle aşırı kilolu kişilere ve bay, bayan fizyolojisine uygundur. Sentetik lastikten
üretilen ayak tabanları hertürlü havuz kaplamasını korur. CE sertifikalı, Barselona yapımıdır.

Açıklama
Description
POOLBIKING ONE 2.0
Temel profesyonel modeli /
Basic professional model

Ambalaj Boyutları
Yükseklik / Genişlik / Uzunluk
Packing Dimensions
Height/Width/Length
820 / 170/ 900 mm
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Ambalaj
Ağırlığı

Kod

Birim Fiyat

Packing Weight

P/N

Price

20,40 kg

POOLBIKING ONE
2.0
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HAVUZ BİSİKLETLERİ

• POOLBIKING ONE PLUS
POOLBIKING ONE PLUS
Barselona yapımı tasarım, rahatlık ve performans bir arada. Yeni POOLBIKING ONE kusursuz
tasarımı, kullanım kolaylığı ve FPR (Tüm artan mukavemet) teknolojisi sayesinde değişken
mukavemet kalitesi ile sizi kandisine hayran bırakacak. Poolbıkıng fitness merkezleri,
rehabilitasyon merkezleri, otel ve resortlar, wellness merkezleri, futbol kulüpleri ve profesyonel
atletler, geri kazanım ve uzman gözetiminde travma sonrası tedavi gibi değişik sektörlerden çok
sayıda uzmanın tercihidir. Kısaca suda sağlık!.

UYGUNLUK
POOLBIKING ONE PLUS Modelinde FPR sistemi tarafindan oluşturulan hidrodinamik mukavemet
kişilere yüksek kalite kardiovascular antrenmanlara, yüksek gereksinimi olan atletlere, fitness
profesyonellerine ve rehabilitasyon çalışmalarına önemli bir imkan sunmak için çok dikkatli
çalışıldı. Pedal çevirme hızına göre mukavemet artıran (FPR), çıplak ayakla kullanılabilen reçine
yatağında EVA pedal sistemine teşekkürler. Herkes kendi kapasitesine göre iyi bir antrenmanı
başarabilir.

AVANTAJLARI
Uzmanlar onun yüksek kalitede egzersiz olduğunda hemfikir. Sadece 30 dakikada minimum
eklem zorlaması ile yüksek performansta çalışma yapabilir, dikkate değer ölçüde kalori
yakabiliriz. Devamlı su mukavemeti sayesinde karada yapılan benzer çalışmalara göre gerekli
süre önemli ölçüde azalır.F.P.R. ile pedal hareketi kesintisiz tam daire dönüşüdür. Düzenli
çalışmada kısa sürede olumlu sonucu görürsünüz. POOLBIKING ONE PLUS tam sizin içindir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Yüksek kalite AISI316L paslanmaya karşı özel korumalı paslanmaz çelikten uluslar arası
standartlarda üretilmiştir. Pedallar reçine ve EVA ile üretilmiştir, çıplak ayakla kullanılabilir.
İskeletin ergonomik tasarımı ile boya göre ayarlanabilen çoklu oturma pozisyonuna sahiptir.
Toplam yüksek manuel olarak 1,10 metreden 1,50 metre derinliğe kadar olan havuzlara göre
ayarlanabilir. Daha derin havuzlar için lütfen bizle temasa geçiniz. Anatomik ve suya uyumlu
oturma yeri özellikle aşırı kilolu kişilere ve bay, bayan fizyolojisine uygundur. Sentetik lastikten
üretilen ayak tabanları hertürlü havuz kaplamasını korur. CE sertifikalı, Barselona yapımıdır.

Açıklama
Description
POOLBIKING ONE PLUS

Ambalaj Boyutları
Yükseklik / Genişlik / Uzunluk
Packing Dimensions
Height/Width/Length
820 / 170/ 900 mm
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Ambalaj
Ağırlığı

Kod

Birim Fiyat

Packing Weight

P/N

Price

22,00 kg

POOLBIKING ONE
PLUS
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HAVUZ BİSİKLETLERİ

• POOLBIKING VERACRUZ 4.0
POOLBIKING VERACRUZ 4.0
En gelişmiş su bisikletidir. Artan Mukavemet (F.P.R.) çıplak ayakla kullanılabilen anatomik pedalı
avantajlı taraflarıdır. Hidromekanik ve biyomekanik araştırmalar bu artan hareketin yüksek
kalite eş basınçlı çalışmaya dönüştürdü. VERACRUZ ile POOLBIKING, AQUABIKE ve HYDROBIKE
seansları yeni bir boyuta geçti. Bunu sağlayan artan mukavemetli pedalıdır.

UYGUNLUK
Fiziksel durumu ne olursa olsun, herkesin kullanımına uygundur. Düzensiz fitness kullanıcıları
daha iyi sonuç almıştır. Özellikle zayıflama, fizik tedavi, eklem iltihabı, suda fitness, yaşlı
antrenmanı, varis tedavisi, selülit azaltma, romatizmal hastalıklar, ve genelde fitness koşullarını
geliştirmek için tavsiye edilir.

AVANTAJLARI
AISI 316L elektro parlak koruyucu yüzeyli paslanmaz çelik ile güçlendirilmiş yapısıyla yoğun veya
profesyonel kullanım içindir.Pedal bloğunda paslanmaz çelik sızdırmaz yataklı, sızdırmaz bilye
sistemi kullanılmıştır. Mükemmel dönmeyi garantileyen yegane sistemdir. Ayarlanabilir, mantar
oluşturmayan EVA lastik pedal sistemi her ayağa uyar ve çıplak ayakla kullanıldığında olağan üstü
rahattır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
POOLBIKING VERACRUZ eklemlerde incinme yapacak yüksek basınç uygulamaz, kardiyovaskuler
ekzersiz için mükemmeldir. Kalori tüketimi 500 cal/saat değerinden yüksektir. Suyun devamlı
mukavemeti kasların çalışmasını artırır. Kardiyo salonlarını ferahlatmak için daha çok su alanları
yapılmaktadır. POOLBIKING kardiyovaskuler egzersizleri su içinde yaptıracak en iyi alettir.

Açıklama
Description
POOLBIKING VERACRUZ 4.0
Profesyonel, yoğun kullanım /
Top professional, intensive use

Ambalaj Boyutları
Yükseklik / Genişlik / Uzunluk
Packing Dimensions
Height/Width/Length
820 / 170/ 900 mm

www.pooltec.com.tr

Ambalaj
Ağırlığı

Kod

Birim Fiyat

Packing Weight

P/N

Price

20,40 kg

POOLBIKING
VERACRUZ 4.0
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• POOLBIKING EVOLUTION 4.0
POOLBIKING EVOLUTION 4.0
Son zamanların en gelişmiş su bisikletidir. Artan mukavemet (F.P.R.) çıplak ayakla kullanılabilen
anatomik pedalı avantajlı taraflarıdır. POOLBIKING EVOLUTION modeli medikal bir ekip
tarafından çok önemli biyomekanik özellikleri ile, su rehabilitasyonunda temel ekipman olarak
geliştirilmiştir.

UYGUNLUK
Fiziksel durumu ne olursa olsun, herkesin kullanımına uygundur.Düzensiz fitness kullanıcıları
daha iyi sonuç almıştır. Özellikle zayıflama, fizik tedavi, eklem iltihabı, suda fitness, yaşlı
antrenmanı, varis tedavisi, selülit azaltma, romatizmal hastalıklar, ve genelde fitness koşullarını
geliştirmek için tavsiye edilir.

AVANTAJLARI
POOLBIKING eklemlerde incinme yapacak yüksek basınç uygulamaz, kardiyovaskuler ekzersiz için
mükemmeldir. Kalori tüketimi 500 cal/saat değerinden yüksektir. Suyun devamlı mukavemeti
kasların çalışmasını artırır. Artan mukavemet sistemi eksiksiz rehabilitasyon imkanı sağlar.
Kullanıcının suyun kaldırma kuvveti nedeniyle ağırlığını hissetmez ve tüm dikkatini iyileşecek
tarafına verir. POOLBIKING havuz içinde rehabilitasyon için en iyi alettir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Yüksek kalite AISI316L paslanmaya karşı özel korumalı paslanmaz çelikten uluslar arası
standartlarda üretilmiştir. Pedallar reçine ve EVA ile üretilmiştir, çıplak ayakla kullanılabilir. Tam
döngüyü garantileyen yegane sistemdir. Ayarlanabilir pedal her ayak büyüklüğüne uyar ve çıplak
ayakla kullanımda çok rahattır. Sele sırt ve omurga rehabilitasyonu için uygundur.

Açıklama
Description
POOLBIKING EVOLUTION 4.0
Rehabilitasyon ekipmanı /
Full Equip rehabilitation

Ambalaj Boyutları
Yükseklik / Genişlik / Uzunluk
Packing Dimensions
Height/Width/Length
820 / 170/ 900 mm

www.pooltec.com.tr

Ambalaj
Ağırlığı

Kod

Birim Fiyat

Packing Weight

P/N

Price

22,00 kg

POOLBIKING
EVOLUTION 4.0
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• POOLBIKING TENERIFE 4.0
POOLBIKING TENERIFE 4.0
POOLBIKING serisinin özellikle resort oteller için tasarlanmış yeni modelidir. Deniz suyu için
yapılan bu masif model hafiftir, kullanımı kolaydır ve sessizce taşınabillir. Bu modelde ön reklam
paneli veya panosu mevcut olup kullanılan mekanın veya otelin adı gibi reklam yazılabilir ve bu
kullananların çektiği görsel medya unsurlarında görülebilir.

İNDİKASYONLARI
Suda pedal çevirme avantajına ilave olarak gurup çalışmalarında sürükleyici bir heyecan yaratır.
Tuzlu su havuzlarında ve deniz suyu içinde de kullanılır.

AVANTAJLARI
OTELLER zevkli ve eğlenceli grup animasyonları sırasında reklamlarını yapabilir. Müşterilerimizin
OTEL veya ZİNCİR OTEL GRUBU görünür şekilde çektikleri resim ve videoları sosyal medyada
sıkca paylaşılmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
* Paslanmaz çelik bilyeli, lastik tekerlekler sayesinde rahat ve sessiz taşınabilirler.
*Önde PVC destek sayesinde otelin ismi ve diğer bilgiler sergilenebilir.
* Hızlı etiket değiştirebilme özelliğine sahiptir. Dİger tüm özellikleri VERAKRUZ modeli ile aynıdır.

Açıklama
Description
POOLBIKING TENERIFE 4.0
Otel ve tuzlu su /
Hotel and saltwater

Ambalaj Boyutları
Yükseklik / Genişlik / Uzunluk
Packing Dimensions
Height/Width/Length
820 / 170/ 900 mm

www.pooltec.com.tr

Ambalaj
Ağırlığı

Kod

Birim Fiyat

Packing Weight

P/N

Price

21,40 kg

POOLBIKING
TENERIFE 4.0
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• POOLBIKING IBIZA 4.0
POOLBIKING IBIZA 4.0
Plajda kullanıma müsait olan bu model kumda taşıma için büyük lastik tekerlere ve kumda
genişce desteklemek için ayak tablalarına sahiptir. Profesyonel kullanım için VERACRUZ
modeline benzer teknik özelliklere sahiptir.

İNDİKASYONLARI
Suda bisiklet avantajlarına ilave olarak deniz suyu avantajlarına da sahiptir. Özellilkle dolaşım
bozukluğu, varisli damar ve kilo fazlası olanların tercihidir. Tembelliği suda pedal çevirerek
atarsınız. Az eğimli plajlar için mükemmeldir.

SPESİFİKASYONLARI
İki adet büyük lastik taşıma tekeri ve ayaklarının altında geniş destek tablaları vardır. Diğer
özellikleri VERACRUZ modeli ile aynıdır.

POOLBIKING IBIZA 4.0
Deniz için uygun model /
Model for sea (beach)

Açıklama

Kod

Birim Fiyat

Description

P/N

Price

(Veracruz modeli + plaj platformu kiti tekerlekleri) /
(Veracruz model + beach platform kit wheels)

www.pooltec.com.tr

POOLBIKING IBIZA
4.0
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• POOLBIKING BERLIN
POOLBIKING BERLIN
Vandalizme karşı ve müşterilerin söküp oynatmaması için havuz tabanına ankrajlanan bir
modeldir.Sele ve direksiyon müşterinin boyuna göre ayarlanabilecek yapıda teleskopiktir ancak
tamamen çıkıpta kaza oluşmasına karşı da önlemlidir. İSPANYOLCA-İNGİLİZCE, FRANSIZCAİNGİLİZCE gibi farkli dillerde, antrenman türünü veya OTEL adını gösteren ön panel vardır.

İNDİKASYONLARI
Vandalizme karşı korunmalıdır. Su parkları, SPAlar oteller ve topluma açık yüzme havuzlarında
kimse söküp götüremez.

AVANTAJLARI
Havuz müşterilerine, düşük maliyetle, neredeyse yok sayılacak bakım gideri ile, yıllarca,
fonksiyonel açıdan garantili kardiyovasküler egsersiz yapma imkanı sunar. Makinanın maliyetini,
kullanan kişilerin sayısını ve toplam kullanım saatini dikkate aldığınızda karlılık ortadadır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
İç klavuz sistemi sayesinde sele ve ön tutunma barları hiçbir şekilde ayar esnasında gövdeden
ayrılmaz.Ayak destekleri, haavuzda tahribat yapmıyacak şekilde yaygın yüzeyde, geniş çaplı kısa
8 cıvata ile havuz tabanına sabitenir. AISI 316L Sele ve tutma kolları gövdeden ayrılmaz ve ön
panel reklam gibi gayelerle kullanılabilir.

Açıklama
Description
POOLBIKING BERLIN
Hırsızlık önleyici ve vandalizme karşı dayanıklılık /
Anti-theft and Ant-vandalism

Ambalaj Boyutları
Yükseklik / Genişlik / Uzunluk
Packing Dimensions
Height/Width/Length
820 / 170/ 900 mm

www.pooltec.com.tr

Ambalaj
Ağırlığı

Kod

Birim Fiyat

Packing Weight

P/N

Price

20,40 kg

POOLBIKING
BERLIN
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• POOLBIKING PARIS
POOLBIKING PARIS
Patentli Kesintisiz Artan Mukavemet FPR POOLBIKING teknolojimizi destekleyen artan dirençli
bıçak uygulaması devreye alındı. Bıçak sistemi ana gövde içine tam emniyetli ve korumalı olarak
yerleştirildi. POOLBIKE güvenliği herşeyden önde tutar. POOLBIKING tüm modelleri boyu 1,55 m
ile 2,10 m arasındaki kişiler için tasarlanmaktadır. Ultra bıçaklar geometri ve COMFORT POOL
tabanına göre şoka karşı korumalıdır.

Açıklama
Description
POOLBIKING PARIS

Ambalaj Boyutları
Yükseklik / Genişlik / Uzunluk
Packing Dimensions
Height/Width/Length
820 / 170/ 900 mm

www.pooltec.com.tr

Ambalaj
Ağırlığı

Kod

Birim Fiyat

Packing Weight

P/N

Price

20,40 kg

POOLBIKING PARIS
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• POOLBIKING ORBITAL
POOLBIKING ORBITAL
Havuzlarda profesyonel kullanım için yapılmış, değişken dirençli ilk oval antrenman makinasıdır.
Hidrodinamik ve biyomekanik araştırmalar suyun devamlı direncini kesintisiz ve artan çalışmaya
dönüştürdü. SUDA ağırlığımızın azalması ile diz ve eklem hareketlerimiz kolaylaşmaktadır.

UYGUNLUK
Fiziksel durumu ne olursa olsun, herkesin kullanımına uygundur. Düzensiz fitness kullanıcıları
daha iyi sonuç almıştır. Özellikle zayıflama, fizik tedavi, eklem iltihabı, suda fitness, yaşlı
antrenmanı, varis tedavisi, selülit azaltma, romatizmal hastalıklar, ve genelde fitness koşullarını
geliştirmek için tavsiye edilir.

AVANTAJLARI
Eliptikal (oval) hareket günlük hayattaki egsersizler; yürüme, merdiven çıkma, yamaç yürüme,
cisimlere yaklaşma benzeri çok rahat ve natürel çalışma sağlar. Fitness ve spor salonlarında
eliptikal makinalar daha popülerdir. Çapraz çalışma sayesine üst ve alt vücut darbesiz çalışır,
yüksek kalori tüketimi sağlanır, karın (göbek) bölgesi kuvvetlenir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Yüksek kalite AISI316L paslanmaya karşı özel korumalı paslanmaz çelikten uluslar arası
standartlarda üretilmiştir. Pedallar reçine ve EVA ile üretilmiştir, çıplak ayakla kullanılabilir. Tam
döngüyü garantileyen yegane sistemdir. Ayarlanabilir pedal her ayak büyüklüğüne uyar ve çıplak
ayakla kullanımda çok rahattır.

Açıklama
Description
POOLBIKING ORBITAL

Ambalaj Boyutları
Yükseklik / Genişlik / Uzunluk
Packing Dimensions
Height/Width/Length
100 / 180/ 1250 mm

www.pooltec.com.tr

Ambalaj
Ağırlığı

Kod

Birim Fiyat

Packing Weight

P/N

Price

29,00 kg

POOLBIKING
ORBITAL
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HAVUZ BİSİKLETLERİ

• POOLTREKKING MIAMI & HOME
POOLTREKKING MIAMI & HOME
500 mm band genişliği ile uzun ömür ve dayanım garantisi sunan bu model, diğer profesyonel
POOLBIKING ve POOLTREKKING ürünleri gibi profesyonel kullanım için yapılmıştır. Tasarımda en
az alan kullanımı, sadelik ve kolay kurulum ön planda tutulmuştur. Önceliklere göre,
rehabilitasyon, kilo verme ve koşu çalışmaları için kullanım kılavuzu verilmiştir.

Açıklama
Description

Ambalaj Boyutları
Yükseklik / Genişlik / Uzunluk
Packing Dimensions
Height/Width/Length

Ambalaj
Ağırlığı

Kod

Birim Fiyat

Packing Weight

P/N

Price

POOLTREKKING MIAMI HOME
Profesyonel kilo kaybı /
Professional weight loss

1036 / 557 / 1130 mm

23,30 kg

POOLTREKKING
MIAMI HOME

POOLTREKKING MIAMI
Profesyonel kilo kaybı/
Professional weight loss

1036 / 657 / 1130 mm

28,30 kg

POOLTREKKING
MIAMI

www.pooltec.com.tr
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HAVUZ BİSİKLETLERİ

• POOLTREKKING ACAPULCO
POOLTREKKING ACAPULCO
POOLTREKKING ACAPULCO havuzlarda daha çok yoğun gurup çalışmaları için üretilmiştir. Kişisel
antrenman, profesyonel genel fitness ve rehabilitasyon için kullanılır. Gelecekte havuzlardaki
gurup aktivitelerinin suda yürüyüş bandlarına yöneleceğini öngörüyoruz. Aktivite
POOLTREKKING olarak isimlendiriliyor. Koşu bandının düzgün harekati kullanıcının kendisi
tarafından sağlanır. Koşu bandı oldukca stabildir, dayanıklıdır ve çok az tamir gerektirir. Su
dışında kolay muhafaza edilir. HAYDİ, HAVUZUNUZA BİR KOŞU BANDI KOYUNUZ.

UYGUNLUK
Su içi POOLTREKKING ACAPULCO özellikle fitness salonları, SPA ve otellerde profesyonel
kullanım için tavsiye olunur. Naturel bir direnç sağlanırken suyun kaldırma kuvvetiyle
eklemlerdeki basınç azalır.Herkesi, ister gurup seanslarında ister kişisel havuzlarda suda
egsersizine kavuşturan ACAPULCO ya teşekkürler. SUDA YÜRÜYÜŞ BANDIYLA FİZİKİ
DURUMUNUZU GÜÇLENDİRİNİZ!

AVANTAJLARI
Bu tür su aktivitesi oldukça kolaydır ve herkes için en iyi antrenmandır.POOLTREKKING
ACAPULCO uygun, yenilikci ve yumuşak antrenmanıyla suyun avantajlarını sunuyor. Diğer suda
fitness aletlerimiz POOLBIKING serisi gibi ACAPULCO kullanımı da kolay ve güvenlidir. Suda
eklem basıncının azalmasıyla yapılan yürüme ve Jogging en iyi kardiyo ve fit kalma çalışmasıdır.
Suda yürüyüş bandı, su bisikleti ve eliptikal su bisikleti kombinasyonu profesyoneller için en iyi
antrenmanı sunar.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Kullanım: Yoğun gurup seansları, fitness, bireysel antrenman, SPA, oteller.
Boyutları: 126,9x64,6x139,3 cm
Ağırlık: 35 kg
Malzeme: AISI 316L Paslanmaz Çelik, paslanmaya karşı elektro parlatma.
Kalori Harcama: 600 cal/saat e kadar.

Açıklama
Description
POOLTREKKING ACAPULCO
Profesyonel yoğun eğitim /
Top professional Intensive training

Ambalaj Boyutları
Yükseklik / Genişlik / Uzunluk
Packing Dimensions
Height/Width/Length
800 / 200/ 1270 mm

www.pooltec.com.tr

Ambalaj
Ağırlığı

Kod

Birim Fiyat

Packing Weight

P/N

Price

35,40 kg

POOLTREKKING
ACAPULCO
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HAVUZ BİSİKLETLERİ

• POOLTREKKING MEDICAL
POOLTREKKING MEDICAL
Özellikle suda rehabilitasyon içim üretilen ilk modeldir. Sökülebilir bariyerler kullanıcının
ihtiyacına göre ön arka ve yanlara takılabilir.

SUITABLE FOR
Bu model rehabilitasyonun başlangıcından sonuna kadar, ayak hareketinin ve yeniden kas
gücünün tümüyle kazanılmasına kadar kullanılır.Devamlı artan su direnci hareket hızına ve
fiziksel karşı koymaya dönüşür. Suyun kaldırma kuvveti ve direnci kullanıcının kendisinin
dengede kalmasını kolaylaştırır.

ADVANTAGES
İnatcı su direnci, yürüme ve koşmada eklem basıncı azalması kullanıcının rehabilitasyon süresini
kısaltır. Su direnci her iki ayak gücünü dengeler, zayıf taraf ritme uyar ve diğer ayağın kuvvetini
dengeler.

TECHNICAL FEATURES
Bu makine rehabilitasyonda en önemli olan stabilite (yerinden oynamama) ve tedavi için gerekli
faydaları esas alır.
Bandda yanlara kayma olmaz.
4 adet egim ayarlaması (11,13,15 ve 17) vardır.

Açıklama
Description
POOLTREKKING MEDICAL
Rehabilitasyon cihazı /
Full Equip Rehabilitation

Ambalaj Boyutları
Yükseklik / Genişlik / Uzunluk
Packing Dimensions
Height/Width/Length
800 / 200/ 1270 mm

www.pooltec.com.tr

Ambalaj
Ağırlığı

Kod

Birim Fiyat

Packing Weight

P/N

Price

39,80 kg

POOLTREKKING
MEDICAL
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HAVUZ BİSİKLETLERİ

• AKSESUARLAR

Ambalaj
Ağırlığı

Kod

Birim Fiyat

Packing Dimensions
Height/Width/Length

Packing Weight

P/N

Price

ŞİŞE TUTUCU KIT /
BOOTLE HOLDER KIT

-

-

BOOTLE HOLDER
KIT

PLAJ PLATFORM KIT
(Poolbike VERACRUZ için) /
BEACH PLATFORM KIT
(For Poolbike VERACRUZ)

-

-

BEACH PLATFORM
KIT

TEKERLEKLİ İLE BEACH PLATFORMU KIT
(Poolbike VERACRUZ için) /
BEACH PLATFORM KIT WITH WHEELS
(For Poolbike VERACRUZ)

150 / 270 / 620 mm

7,1 kg

BEACH PLATFORM
KIT WITH WHEELS

INOX RULMANLAR İLE TEKERLEKLİ KİT /
WHEEL KITS WITH INOX BEARINGS

-

-

WHEEL KITS WITH
INOX BEARINGS

DENİZ SUYU KORUNMA KİTİ /
SEAWATER PROTECTION KIT

-

-

SEAWATER
PROTECTION KIT

POOLBIKING EĞİTİCİ TEKNİK T-SHIRT /
POOLBIKING TRAINER TECHNICAL T-SHIRT

-

-

POOLBIKING
TRAINER
TECHNICAL TSHIRT

-

-

EXERCISE TABLE

POOLBIKING ROLL-UP /
POOLBIKING ROLL-UP

2000 / 800 mm

-

POOLBIKING ROLLUP

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ POOLBIKING ROLL-UP /
PERSONALIZED POOLBIKING ROLL-UP

2000 / 800 mm

-

PERSONALIZED
POOLBIKING ROLLUP

Açıklama
Description

EGZERSİZ TABLOSU /
EXERCISE TABLE

Ambalaj Boyutları
Yükseklik / Genişlik / Uzunluk

www.pooltec.com.tr
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HAVUZ BİSİKLETLERİ

• AKSESUARLAR

Ambalaj
Ağırlığı

Kod

Birim Fiyat

Packing Dimensions
Height/Width/Length

Packing Weight

P/N

Price

-

-

PVC FRONT
SUPPORT FOR
TENERIFE KIT

-

-

PERSONALIZED
PVC FRONT
SUPPORT FOR
TENERIFE KIT

ÇOKLU EGZERSİZ BARI /
MULTI-EXERCISE BAR

-

-

MULTI-EXERCISE
BAR

INOX TEMİZLEYİCİ (35ml) /
INOX CLEANER (35ml)

-

-

INOX CLEANER
(35ml)

INOX TEMİZLEYİCİ (250ml) /
INOX CLEANER (250ml)

-

-

INOX CLEANER
(250ml)

REVERSIBLE IMPACT DRIVER

-

-

REVERSIBLE
IMPACT DRIVER

THREAD-LOCKING ADHESIVE (3ml)

-

-

THREAD-LOCKING
ADHESIVE (3ml)

KONFOR SELE /
COMFORT SADDLE

-

-

COMFORT SADDLE

Açıklama
Description

TENERIFE KİTİ İÇİN PVC ÖN DESTEK /
PVC FRONT SUPPORT FOR TENERIFE KIT

TENERIFE KİTİ İÇİN KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ PVC
ÖN DESTEK /
PERSONALIZED PVC FRONT SUPPORT FOR
TENERIFE KIT

Ambalaj Boyutları
Yükseklik / Genişlik / Uzunluk

www.pooltec.com.tr
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