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Ett komplett sortiment av pooler, så att du kan hitta den som passar ditt liv.



En fristad inomhusEn oas utomhus
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Inspirationen till Endless Pool uppstod för mer ön 80 år sedan i Arizona. 
När jag var liten brukade min pappa simma på stället mot strömmen, i 
bevattningskanalerna som förde Coloradoflodens vatten till Phoenix. Han och 
jag pratade i många år om att bygga en maskin för att simma hemma – en 
maskin som kunde simulera simning i öppet vatten i små utrymmen.

Jag byggde min första Endless Pool på pooldäcket på Columbia Universi-
ty 1985. Trots att det bara var en ofärdig prototyp fascinerade den ändå 
simmarna när de insåg att det verkligen gick att simma på stället. Fördelarna 
för dem och deras tränare som den omedelbara feedbacken innebar var up-
penbara redan då.

Vi insåg även tidigt vilka terapeutiska användningsområden poolen kunde 
få. Min första kund förklarade för mig hur vattenträning kunde vara till 
nytta för människor med multipel skleros. Senare köpte hans granne vår 
fjärde pool, för sin ledgångsreumatism.

Över 20 000 Endless Pools-pooler senare ser vi fortfarande dessa fördelar, sam-
tidigt som vi har upptäckt nya. Längs med vägen har vi utvecklat designen, 
som svar på våra kunders olika behov och budgetar. Poolerna och fitnessyste-
men som presenteras på de följande sidorna kan anpassas utseendemässigt för 
att passa alla preferenser och kan hjälpa dig att nå nästan vilket mål du vill inom 
områdena träning, välmående och livsstil. Samtliga installeras på det enkla och 
smidiga sätt som vi är så stolta över.

För min far innebar möjligheten att simma på stället frihet och enkelhet. Vilken 
som helst av våra Endless Pools-pooler kan erbjuda just det – och mer därtill – 
till ditt hem: en kompakt, privat pool uppvärmd till den temperatur du väljer, till-
räckligt flexibel för att passa nästan var som helst och tillräckligt tålig för att du 
ska kunna njuta av god hälsa, skön träning och härlig avkoppling i många år.

Med vänliga hälsningar,

James Murdock 
Grundare
Endless Pools



När träning är skönt
  är det lätt att hålla sig i form 

Endless Pool kombinerar det 

härliga med simning och 

vattenträningmed det bekväma 
med att kunna vara hemma – 
inne eller ute.

Både våra modulära pooler 
och våra ”två-i-ett”-fitnessystem 
kan anpassas till nästan alla 
stilar och preferenser, från villa 

på landet till takvåning i stan. 

Du kommer att vara stolt över 

att kunna visa upp din Endless 

Pool … och resultaten du får 

genom att använda den!
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M O D U L Ä R A  P O O L E R

•  Kompakt modulkonstruktion gör att du kan installera den inne eller ute, t.o.m. i befintliga 
utrymmen. Alla komponenter går lätt att få igenom dörröppningar eller nerför trappor.

•  Ekonomisk att använda året runt, tack vara den energieffektiva pumpen och den kompak-
ta konstruktionen.

•  Vacker – eftersom du bestämmer utseendet. Välj mellan flera olika modeller, med en 
mängd olika storlekar, djup och olika ytalternativ så att du hittar den som passar din 
smak och budget.

Innovativ design  
som kan installeras i stort sett var 
som helst

Perfekt för små utrymmen utomhus

Passar i trånga källare

Lock håller nere uppvärmningskost-
naden
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” T V Å - I - E T T ” - F I T N E S S Y S T E M
•  Två-i-ett-designen gör att du kan njuta både av en uppfriskande massage och en helt 

justerbar simström för simning eller motståndsträning.

•  Enkel installation på alla stabila, jämna ytor. Perfekt utomhus, i ett ombyggt  garage 
eller i ett nybyggt utrymme.

• Flera olika modeller gör att det finns en för i stort sett alla utrymmen.

   Elegant enkelhet  
 för träning och avkoppling

Plats för gäster

Koppla av i skålade jetstrålesitsar

Snabbare resultat av behandling och 
rehabilitering

4www.endlesspools.se • +1 800 732 8660



O R I G I N A L  E N D L E S S  P O O L ®

Drömmen om att simma hemma börjar här!

Tack vare att vår signaturpool är så kompakt blir det enkelt att 
sköta den  och överkomligt att hålla den uppvärmd året om. 
Samtidigt gör den toppmoderna strömmen att poolen känns 
lika lång som en flod, du kan simma ”i oändlighet” utan att 
någonsin behöva vända. Det är den största pool du någonsin 
kommer att behöva.

Installera den inomhus eller ute, i trädgården eller källaren, i 
ett växthus eller garage, på en innergård eller i ett hörn.

Eftersom storleken kan anpassas i steg om 2,5 cm kan Endless 
Pool anpassas till de krav som just ditt utrymme ställer.

Med vårt utbud av simströmmar (se nästa sida för mer informa-
tion) kan du få precis den simupplevelse du vill ha. Strömmen 
är helt justerbar så att den kan anpassas efter de målsättningar 
du och övriga i hushållet har.

M O D U L Ä R A  P O O L E R

Ta med dig drömmen hem
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Original Endless Pool®

Specifikationer:
•  Simområde på 2,13 m x 3,66 m till 3,05 m x 4,88 m

•  Standardvattendjup på 1 m, alternativa djup på  
1,14 cm och 1,30 m

• Modulär stålkonstruktion

•  5 hk simströmsgenerator med trådlös fjärrkontroll

• Vattenutloppsgaller: 53 cm x 41 cm

•  Invändiga returkanaler och framdrivningssystem

•  Vattenflödes- och vattenbehandlingssystem i förstärkt akryl

• Digitala kontroller bredvid poolen

• Högeffektiv cirkulationspump

•  Slaggavskiljningsfilter (borttagbar kassettyp)

• 4 kW elektrisk värmare

•  Strömkrav: 220 V, 30 A, jordfelsbrytare

•  Invändig poolyta: 2 färger, 10 mönster tillgängliga

Alternativ
•  Manuellt och automatiskt indragbara lock

• Murkrön i aluminium eller syntetmaterial

• Permawood™-lister

• Undervattensbelysning

• Hydroterapijetstrålar

• Heldjupa trappor, hörntrappor

• Simspeglar

• Undervattenslöpband
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M O D U L Ä R A  P O O L E R

En större ström för bättre motstånd
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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®

Gå upp till nästa nivå, till en jämnare, mer 
mångsidig ström.

Vår Performance-ström är både jämnare och, vid 
maxhastigheten, snabbare än strömmen i Original Endless 
Pool. Det specialdesignade tvåpropellersystemet ger en 
överlägsen simström:

Den är större. Systemet förflyttar mer vatten, med ett 
utloppsgaller på 61 cm x 46 cm – nästan 30 % större än 
i Original-modellen! Den bredare, djupare strömmen ger 
rörelseutrymme för nybörjare.

Den är snabbare (eller inte). Dra igång den på den 
krävande topphastigheten på 1:11/100 m eller sakta ner 
strömmen till maklig fart med bara en knapptryckning.

Den är jämnare. Många simmare säger t.o.m. att den 
är mjuk. Vi kan gå in på det tekniska om propellrarnas 
motrotation och hur invändiga styrskovlar mildrar turbulensen, 
men i slutändan handlar det faktiskt om det här: strömmen 
känns helt enkelt bättre!

Performance Endless Pool är helt klart på en annan nivå än 
vår Original-ström och erbjuder större mångsidighet för alla 
typer av användare.

Oavsett om du är en god simmare eller relativt ny i vattnet 
anpassar sig poolen till var du befinner dig just nu, och ger dig 
den perfekta miljön för att du ska kunna utveckla teknik och fysik.
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PERFORMANCE Endless PooL®

Performance Endless Pool har alla standardfunk-
tionerna som en Original Endless Pool har.  

Dessutom kan vår Performance Endless Pool 

också skryta med:

•  5 hk simströmsgenerator med två propellrar, 
trådlös fjärrkontroll

•  Utloppsgaller på 61 cm x 46 cm  
– nästan 30 % större

Alla alternativ som finns tillgängliga för vår Origi-
nal Endless Pool (se s. 6).



HIGH PERFORMANCE ENDLESS POOL ® 

Poolen på tävlingsnivå för den tävlingsinriktade 
atleten.

Vår High Performance-ström lanserades i samband IRONMAN™-
världsmästerskapen i Kona på Hawaii och ger en maxad ström 
för en hastighet på tävlingsnivå, 1:00/100 m.

High Performance Endless Pool använder samma dubbla 
propellersystem som vår Performance-modell men är dessutom 
förstärkt med en motor på 7,5 hk och en uppgraderad pump, 
vilka båda är standard för modellen. Resultatet är en tystare 
och kraftfullare simström. Den tysta, starka typen helt enkelt.

Precis som havsströmmarna i Kona är High Performance-
strömmen jämn, klar, rejäl och varm. Men till skillnad från 
Konas strömmar kan du kontrollera strömmens hastighet med 
ett knapptryck.

Alla Endless Pool-modeller kan installeras inomhus eller ute, 
anpassas utseendemässigt till att passa överallt och har en 
justerbar ström som fungerar för nybörjarsimmare eller lättare 
vattengympa. Men High Performance-modellen kan ställas in 
högre, för en intensivare utmaning!

Anta utmaningen. Ring idag. 
+1 800 732 8660

M O D U L Ä R A  P O O L E R

Optimera ditt simtag
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Ring för att beställa ett KOSTNADS-
FRITT planerings-kit!
I vårt  planerings-kit ingår: en dvd med hundratals installation-
sidéer, planeringsprogram för design inomhus och utomhus, 
en planeringsguide, Endless Pool-broschyren med tillgängli-
ga alternativ och ett kit för pool-layout. Det här omfattande 
paketet hjälper dig att planera din Endless Pool-installa-
tion! Ring oss idag på + 1 800 732 8660 för att prata 
med en designrepresentant.
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High Performance Endless Pool®

High Performance Endless Pool har alla standard-
funktionerna som en Original Endless Pool har.  
Strömmen på tävlingsnivå erbjuder även:

•  7,5 hk simströmsgenerator med två  
propellrar, trådlös fjärrkontroll

•  Utloppsgaller på 61 cm x 46 cm  
– nästan 30 % större

•  Strömkrav: 220 V, 50 A, jordfelsbrytare

Alla alternativ som finns tillgängliga för vår  
Original Endless Pool (se s. 6).



E L I T E  E N D L E S S  P O O L ®  När bara det 
bästa duger.

Vad är det som gör Elite Endless Pool så revolutionerande? 
Det börjar med själva konstruktionen. En motor på 7,5 hk 
driver två specialdesignade propellrar som förflyttar mer än 
dubbelt så stor vattenvolym som det kraftfulla originalström-
systemet. Genom att propellrarna befinner sig längre från 
utloppsgallret (som i sig är hela 61 cm x 46 cm) får ström-
men mer tid för att räta upp sig, så att du kan njuta av en 
extremt jämn och stabil simupplevelse, i hastigheter upp till 
0,60/100 m.

Universitet och utbildningar som University of Michigan, 
USC, Harvard, Auburn University, Penn State University 
och SwimMAC Carolina har denna pool för simtagsträning 
installerad. Nu finns den tillgänglig för installation i hemmet.

Kraft utan turbulens, precision med hög volym … det är vad 
som gör Elite Endless Pool till förstavalet för topptränare, de 
bästa simmarna och de simmare som strävar efter att bli riktigt 
bra.

Förbättra ditt personbästa. Ring idag.  

+1 800 732 8660

M O D U L Ä R A  P O O L E R

Den perfekta träningspoolen
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Elite Endless Pool®

Elite Endless Pool har alla standardfunktionerna som 
en Original Endless Pool har.

Vår bästa ström blir möjlig genom följande 
uppgraderingar:

•  Sidmonterad simströmsgenerator med två motorer 
och två propellrar på 7,5 hk med trådlös fjärrkon-
troll

• Vattenutloppsgaller på 61 cm x 46 cm

•  3 st 1,5 m x 45,7 cm insugsgaller i rostfritt stål (i 
överensstämmelse med amerikansk VGB-lagstift-
ning)

•  Strömkrav: 220 V, 50 A, jordfelsbrytare

• Bredd: 2,44 m till 3,05

Alla alternativ som finns tillgängliga för vår Original 
Endless Pool (se s. 6).



E N DLESS  P OO L  ME D DU B B E L  DR I F T ®

För par som vill hålla sig i form tillsammans och för familjer 
som vill ha en mer aktiv fritid ger Endless Pool med dubbel 
drift alla möjligheter.

Med två simströmmar kan du och din partner simma eller träna 
samtidigt, med var sin individuellt inställda hastighet. Ni som 
gillar att tävla kan utmana varandra varje gång ni simmar!

Simma ihop, håll ihop. Ring idag.  
+1 800 732 8660

Som på tv

NBC:s populära tv-serie om viktminskning, The Biggest 
Loser, använde en Endless Pool med dubbel drift till sina 
tävlande. Komplett med sina två hydrauliskt drivna undervat-
tenslöpband ger strömmen – med justerbar hastighet – en 
skonsam men gradvis alltmerutmanande träning. 

Poolen med dubbel drift har två statio-
ner vilket gör att ni kan träna bredvid 
varandra, så att ni kan dra nytta av 
hur kul det kan vara att komma i form 
tillsammans med en vän!

M O D U L Ä R A  P O O L E R

En simmaskin gjord för två
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Endless Pool med dubbel drift®

Specifikationer:
•  Simområde: 3,96 m x 4,27 m till 4,88 m x 4,88 m

•  Standardvattendjup på 1 m, alternativa djup på 1,14 cm och 

1,30 m

• Modulär stålkonstruktion

•  Två 5 hk simströmsgeneratorer med trådlös fjärrkontroll

• Vattenutloppsgaller: 53 cm x 41 cm

•  Vattenflödes- och vattenbehandlingssystem i förstärkt akryl

• Digitala kontroller bredvid poolen

•  Högeffektiv cirkulationspump

•  Slaggavskiljningsfilter (borttagbar kassettyp)

• 4 kW elektrisk värmare

•  Två nätaggregat med 220 V, 30 A och jordfelsbrytare krävs

Alternativ
•  Manuellt och automatiskt indragbara lock

• Murkrön i aluminium eller syntetmaterial

• Permawood™-lister

• Undervattensbelysning

• Hydroterapijetstrålar

• Heldjupa trappor, hörntrappor

• Simspeglar

• Undervattenslöpband
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WAT E R W E L L ® B E H A N D L I N G S -
B A S S Ä N G

Varför ska du som behöver utnyttja vattnets flytkraft för träning 
eller behandling vara tvungen att stå ut med långa resor till 
bassängen, massa folk, den fräna klorlukten och kallt vatten?

WaterWell är designad specifikt för att ta fördelarna med vat-
tenträning hem till dig. Den erbjuder:

•  En invändig bänk/träningsstation

•  Total temperaturkontroll

•  Vattenkvalitetssystem med låg klorhalt

•  Storleken kan anpassas för ge ett vattendjup upp till 
midje- eller brösthöjd.

•  Hydroterapijetstrålar (valbart)

•  Ett undervattenslöpband för skonsam gång jogging eller 
löpning.

WaterWell är en mångsidig behandlingspool för många olika 
åkommor med samma pålitliga konstruktion som en Endless 
Pool® men utan simströmmen. Tack vare samma modulära 
design passar WaterWell nästan var som helst, inne eller ute, 
t.o.m. i befintliga utrymmen.

För att gå ner i vikt, lindra långvarig smärta och muskelry-
ckningar, förbättra rörligheten och bygga styrka utan att be-
lasta lederna – WaterWell finns till hands året om, smidigt och 
bekvämt i ditt eget hem.

Ta hand om dig själv hemma. Ring idag. 
+1 800 732 8660

M O D U L Ä R A  P O O L E R

Tyngdlös träning
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WaterWell® behandlingsbassäng
Specifikationer:
•  Stålpanel med vinylduk som mö-

jliggör en mängd olika storlekar 
från 1,83 x 1,83 m till 3,05 x 
4,88 m

•  Standardvattendjup på 1 m, 
alternativa djup på 1,14 cm och 
1,30 m

•  Vattenkvalitetssystem (220 V, 30 A 
med jordfelsbrytare) 
   – slaggavskiljare 
   – elektrisk värmare/styrenhet 
   – filter av kassettyp 
   – koppar/silverjoniseringssystem

•  Invändig poolyta: 2 färger, 10 
mönster tillgängliga

• Invändig bänksits

• Invändig trappa

Alternativ
•  Manuellt och automatiskt 

indragbara lock

• Undervattenslöpband

• Murkrön i aluminium eller syntet-
material

• Permawood™-lister

• Undervattensbelysning

• Hydroterapijetstrålar

• Heldjupa trappor, hörntrappor
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E N D L E S S  P O O L  F A S T L A N E ®

Med Fastlane kan du få en Endless Pool-simström i vilken 
vanlig trädgårdspool som helst.

Utan Fastlane är det frustrerande att försöka simma i en van-
lig pool: fem simtag, framme vid kanten, fem simtag, framme 
vid kanten ... Voltvändningar försvårar simträning, uthållighet-
sträning och helt enkelt möjligheten att komma in i och njuta 
av simrytmen.

Med Fastlane kommer din pool, oavsett form, att erbjuda den 
bästa tillgängliga simströmmen. Strömmen är jämn, generöst 
tilltagen i storlek och helt justerbar med hjälp av den praktiska, 
vattentåliga fjärrkontrollen.

Med alternativ för däck- eller väggmontering kan Fastlane 
förankras stabilt i nya eller befintliga pooler. Alla anslutningar 
och slangar hålls dolda under pooldäcket.

För simning, träning, avkoppling eller bara lite variation nästa 
gång du tar dig ett dopp ... Låt Fastlane ge din gamla pool 
nya möjligheter.

Skapa något utöver det vanliga, ur det 

vanliga Ring idag. +1 800 732 8660

E N D L E S S  P O O L  F A S T L A N E

Kul för hela familjen
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Fastlane®, specifikationer:
• Vattendjup på 89 cm krävs

•  I överensstämmelse med amerikansk 
VGB-lagstiftning från 2008

•  220 V, 30 A, jordfelsbrytare krävs

• Finns i platina eller safir

• Simströmsgenerator på 5 hk

•  Konstruktion i akryl eller  
rostfritt stål (1.4401)



VA T T E N L Ö P B A N D

Våra hydrauliska löpband förvandlar din Endless Pool® till ett 
mångsidigt hemmagym.

Sätt på simströmmen för att höja intensiteten på din promenad, 
jogging- eller löptur – strömmens motstånd hjälper dig även 
att bygga upp din bålstyrka. Både löpbandet och strömmen 
har justerbara hastigheter som gör att du kan skräddarsy din 
träning och successivt öka intensiteten.

Det hydrauliska löpbandet har ett rejält bälte på 51 cm. Med 
motorn på 5 hk kan det nå en topphastighet på 8,9 km/h. 
Den praktiska, vattentåliga fjärrkontrollen ger dig möjlighet 
att kontrollera kraften och hastigheten. Ett manuellt löpband 
finns också tillgängligt.

Maximera potentialen hos din Endless Pool. Fråga din 
designrepresentant för mer information om hur du kan 
inkludera ett löpband.

VA R F Ö R  U N D E R  VA T T N E T ?

Forskning visar att, jämfört med löpband på land, låter 
undervattenslöpband dig:

• bränna fler kalorier.

• uppleva ett ökat rörelseomfång.

•  lida mindre av ömma muskler och belastning på leder.

•  starta rehabiliteringsövningar tidigare så att du kan 
återhämta dig snabbare.

Och rehabiliteringsövningarna kan vara till stor nytta för 
de som inte kan träna på land, exempelvis p.g.a. skador, 
kirurgiska ingrepp, artrit eller andra medicinska tillstånd.

V A T T E N L Ö P B A N D

Återhämta dig snabbare
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Löpbandsträning – en fallstudie
Alistair Brownlee, olympisk guldmedaljör

Från en hälsenebristning i februari till OS-guld i augusti 
– det är den resa den brittiska triatleten Alistair Brownlee 
gjorde under 2012. Och mycket av den tillryggalades till 
fots på ett undervattenslöpband från Endless Pools®!

”När jag skadade hälsenan tänkte jag ’Jag kommer att be-
höva göra något utöver det vanliga för att komma i form 
så snabbt som möjligt’ berättade världens främste triatlet. 
Hans fysioterapeut, Emma Deakin, lät honom träna på End-
less Pools’ hydrauliska löpband, där han fick möjlighet att 
springa i en ickebelastnade miljö.

”Så snart jag började använda Endless Pool blev inte min 
hälsena stel längre. Det var verkligen en enorm fördel”, 
mindes Brownlee. ”Poolen gjorde en jättestor skillnad.”

Fördelarna med Endless Pools var faktiskt så stora att 
Deakin lät Brownlee fortsätta sin vattenträning ända fram 
till OS – även efter att han kunde springa på torra land 
igen.

När det var dags att tävla – bara sex månader efter skadan 
– tog Brownlee täten efter första varvet och tittade aldrig 
tillbaka.

Tack vare sin obevekliga träningsdisciplin och de unika för-
delarna som Endless Pool erbjöd lyckades han med det 
som han kanske annars aldrig klarat.

Brownlee firar sitt OS-guld.
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ENDLESS POOLS®- FITNESSYSTEM
Hydromassagelyx Endless Pools-effektivitet. 
Varför välja?

Ett vackert utformat akrylmassagebad kan förvandla ditt hem 
till en härlig oas året runt. Men fitnessystemet Endless Pools 
är förstås mycket mer än ett massagebad. Ni kan simma, 
träna, leka och umgås med gäster – det är den perfekta 
lösningen för umgänge och träning med familj, vänner och 
på egen hand.

Fitnessystemet Endless Pools levereras med förinstallerat 
rörarbete och är redo för installation på alla stabila, plana 
ytor: du kan förvandla din uteplats, omvandla ditt garage till 
en uppfriskande tillflyktsort eller bygga något helt nytt för att 
ta hand om dig och din framtida hälsa.

Sjunk bara ner i våra ergonomiskt formgivna vattenmassagesitsar, 
med enkel tillgång till tryckknappsreglagen. Vrid upp 
vattenmassagejetstrålarna för att låta din stress smälta undan, 
eller skapa stämning med undervattensbelysningen.

Med branschens bästa simström, Endless Pools-strömmen, 
får du dessutom träningsmöjligheter som gör poolen 
ännu mer mångsidig. Du kan justera hastigheten från lugn 
bröstsimstakt till en utmanande simhastighet på 1,14 s/100 
m. Vill du ha flexiblare träning är det bara att lägga till vårt 
undervattenslöpband (se s. 19 för mer information).

Vårt träningssystem SwimCross kombinerar en ny ström med 
jetstrålemotstånd med smarta funktioner som ger ett komplett 
träningsprogram för alla åldrar.

Alla modeller stoltserar med vår eleganta, smakfulla design med 
en tålig stålramskonstruktion under de skötselfria kabinettets 
eleganta konturer. Med tillgängliga tillval som vårt Bluetooth-

” T VÅ - I - E T T”- F I T N E SS YS T E M

Undervattenslöpband
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Alla Endless Pools-Fitnessystem 
erbjuder:

•  Endless Pools simström

•  Valmöjlighet mellan två karfärger: Alpine 
White och Ice Gray

•Skötselfria kabinett

• Miljövänlig desinfektion med UV-C och ozon

•Hydroterapijetsitsar

• 2 upplysta vattenfall

•  LED-kontrollpanel bredvid poolen och ytterlig-
are reglage

•Utvändig LED-belysningslist

• Energieffektivitet i enlighet med CEC

• Filtreringsyta på 18,58 m²

Modellerna med ett djup på 1,47 m 
(standarddjup: 1,32) kan uppgraderas med 
vårt integrerade löpband som kan användas till 
skonsam gång, jogging och löpning.
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VÄLJ DIN MODELL
Våra allt-i-ett-system för fitness och 
hydromassage ger dig maximalt med 
möjligheter för att ta hand om dig och 
din hälsa hemma.

Alla modeller erbjuder 3 jetstråleförsedda sitsar, inte-
grerade ledstänger, vattenrening med UV-C och ozon, 
LED-belysning upplyst vattenfall, 1,6 mm stålram med 
ABS-basskål.

ENDLESS POOLS®-FITNESSYSTEM
E2000: Endless Pools-fitnessystem på 6 m
Separata massagebads- och fitnessområden gör 
det möjligt för vissa i familjen att njuta av upp till 
34 hydromassagejestrålar i lyxiga 40 °C sam-
tidigt som andra kan träna i behagliga 29 °C.

E700: Endless Pools-fitnessystem på 5 m
Femmetersmodellen kan skryta med det största simom-
rådet av alla våra modeller, och gör seriösa (och långa) 
simmare som gärna njuter av en hydromassage efter 
träningen nöjda, med 27 jetstrålar.

E500 – Endless Pools-fitnessystem på 4,6 m 
Njut av den världsberömda Endless Pools-simströmmen! 
Fitnessystemen på grundnivå kan skryta med två 
upplysta vattenfall och 27 hydromassagejetstrålar. 

SWIMCROSS™-TRÄNINGSSYSTEM
X500: SwimCross-träningssystem på 4,6 m
E500, som fortfarande är kompakt och har alla fitness-
funktioner som X200 har, gör det möjligt för fler att ses 
och träna tillsammans, med 3 sitsar och 27 hydromas-
sagejetstrålar.

X500: SwimCross-träningssystem på 3,7 m
Vår mest kompakta modell har 5 simjetstrålar och totalt 
27 hydromassagejetstrålar. Tillvalen motståndslina och 
roddkit gör att du får fler valmöjligheter för träningen.

” T VÅ - I - E T T”- F I T N E SS YS T E M
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Kabinettfärger

Dark Mocha Gray Oak

Karfärger

Ice Gray Alpine White

E700: Endless Pools-fitnessystem på 5 m i Ice Gray

E500: Endless Pools-fitnessystem på 4,6 m i Ice Gray

X500: SwimCross-träningssystem på 4,6 m i Apine White

X200: SwimCross-träningssystem på 3,7 m i Alpine White

E2000: Endless Pools-fitnessystem på 6 m i Alpine White



Alla SwimCross-träningssystem 
erbjuder:

• 5 simjetstrålar

• Djup på 1,27 m

• Inbyggt ankare för tillvalet motståndslina

•  Valmöjlighet mellan två karfärger: Alpine 
White och Ice Gray

• Skötselfria kabinett

• Miljövänlig desinfektion med UV-C och ozon

• Hydromassagesitsar

• Inbyggda, heldjupa trappor

• 1 upplyst vattenfall

• LED-kontrollpanel bredvid poolen

• Energieffektivitet i enlighet med CEC

• Filtreringsyta på 100 m²
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Befintliga garage 

GÖ R V I LKE T  RUM DU V I L L  T I L L 
P OO LRUM

Detta är den mest platsvänliga poolen på marknaden. Tack vare 
den modulära pooldesignen går det enkelt att ta alla delar genom 
dörröppningar och ner för trappor. Installationsmöjligheterna 
är lika ändlösa som simströmmen!

Du kan installera en Endless Pool i ett utrymme på bara 2,74 m 
x 4,57 m. Vår WaterWell tar så lite plats som 2,44 m x 2,74 m!

Alternativet för hörninstallation ger dig ännu större flexibilitet. 
Vattenreningen med låg klorhalt gör att även små poolrum luktar 
fräscht, medan de säkra lockalternativen gör det uppfriskande 
enkelt att kontrollera fukt!

Det är enkelt att komma igång: bestäm dig för en plats och välj 
ut en pool så bygger vi den enligt dina specifikationer.

UTERUM
Låt din pool bada i dagsljus för en känsla av att vara ute i det 
fria medan du befinner dig i ditt trygga hem. Under fallande 
snö eller i månens sken känns din Endless Pools varma vatten 
ännu mer välkomnande.

KÄLLARE
Ett lite överraskande platsval som också är överraskande 
kostnadseffektivt, i synnerhet om du redan har ett betonggolv. 
Tänk dig att bara behöva gå några trappsteg ner till din egen 
privata simgrotta!

GARAGE
Flytta på gräsklipparen och de dammiga kartongerna och vips 
så har du en smidig och bekväm plats för din Endless Pool. 
Precis som när det gäller källare gör betonggolv detta till en 
perfekt förberedd plats.

Installationer i uterum

R U N D T U R
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Endless Pools passar nästan 
var som helst

Vår kompakta Endless Pool kan enkelt instal-
leras på uteplatsen, i trädgården, uterum-
met, källaren eller garaget.



E N  O A S  U T A N F Ö R  D Ö R R E N

En kompakt Endless Pool får plats i nästan alla trädgårdar, 
oavsett storlek.

Jämfört med traditionella pooler kräver Endless Pool mindre 
underhåll, är billigare att värma upp och lämnar mer yta över 
för trädgårdsskötsel och andra aktiviteter.

TRÄDGÅRD
En pool i trädgården är många villaägares dröm. Med Endless 
Pool kan du förverkliga den drömmen, med fler möjligheter för 
simning och träning på en mindre yta, så att du kan få ut så 
mycket som möjligt av resten av trädgården.

Tack vare den kompakta storleken och möjligheten att 
superisolera kabinettet kan du njuta av att simma ute i en varm, 
energieffektiv pool året runt – även i kallare klimat!

DÄCK/UTEPLATS
Den perfekta samlingspunkten på en nybyggd eller befintlig 
uteplats – Endless Pool gör att du kan skapa en underbar tillflykt 
hemma, för träning eller umgänge.

Genom att den tar så lite plats ökar valmöjligheterna. Bygg 
ett däck runt poolen för att skapa en känsla av en nedgrävd 
pool, utan att behöva betala för grävarbete. Eller sänk ner 
poolen i ett däck och lägg till extra breda murkrön för att skapa 
sittplatser runt poolen.

PLACERING
Något som gör poolerna än mer flexibla är att de kan installeras  
ovan jord, delvis nedgrävda eller helt nedgrävda.

Trädgårdsinstallationer

Nya uteytor

Helt nedgrävt

R U N D T U R

Delvis nedgrävdOvan jord
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Designad för enkel installation

Original Endless Pool får plats i stort sett var 
som helst. Det modulära panelsystemet kan 
enkelt monteras inne eller ute och kan installeras 
nedgrävt, delvis nedgrävt eller ovan jord.

Våra fitnessystem levereras förkopplade 
och med förinstallerat rörarbete  och är helt 
listförsedda – endast enklare montering och 
elarbete krävs.

Det första steget är att fundera på är var i ditt 
hem en pool skulle passa bäst. Sedan slår du 
din designrepresentant en signal på +1800 
732 8660 så kan vi tillsammans komma fram 
till vilken Endless Pool-produkt som passar dig.
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S W I M  A T  H O M E™

Simning är inte bara skönt, det är dessutom ett av de bästa 
som sätten som finns att träna på.

• Ingen annan träningsform använder lika många 
muskelgrupper.

•  Simning ger både bättre styrka och uthållighet, utan 
slitsam belastning på leder eller senor.

• Det ger fantastisk konditionsträning.

I en Endless Pool® blir simningen ännu bättre!

• Eftersom du slipper vändningar, kan du simma 20–30 
% effektivare.

•  Du simmar mot en ström som kan justeras för att passa 
simmare på alla nivåer – när du blir starkare är det 
bara att trycka på en knapp för att göra strömmen 
snabbare.

Se ditt simtag i realtid.
Med våra speglar kan du granska och förbättra din sim-
teknik. Den här återkopplingen i realtid är ett måste 
för seriösa simmare.

•  Golvspegeln på 61 cm x 91 cm gör att du kan se hela 
kroppen och hur handen bryter vattenytan.

•  Tack vare vår vinklade simspegel kan du både se 
hur handen bryter ytan och går genom vattnet samt 
axelrörelsen. Dessutom hjälper den dig att hålla dig 
centrerad i poolen.

•  Ryggsimsspegeln ovanför poolen ger dig en 
helkroppsvy av detta utmanande simtag.

Undervattensspeglarna, tillverkade i polerat rostfritt stål vilket 
gör dem säkra och hållbara, är lätta att se i den jämna, 
bubbelfria Endless Pools-simströmmen.

ENDLESS POOLS ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Träna i din egen takt
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Den trygga poolen

Endless Pool erbjuder den perfekta miljön för nya 
och ovana simmare.

Den är grund (vattendjup mellan 1 m och 1,3 m), så 
de flesta kan stå med huvudet ovanför vattenytan. 
För barn ger sitsar och bänkar i närheten säkerhet 
bara några steg bort.

Den justerbara strömmen erbjuder 
grundnivåhastigheter på nästan noll. Du kan få en 
så lugn simning som du behöver (och allteftersom 
du blir mer erfaren även göra den så utmanande 
du klarar!).

Dessutom hjälper Endless Pools varma vatten nya 
simmare att slappna av – det är inte så lätt att känna 
sig självsäker när man huttrar!

När det gäller säkerhet, mångsidighet och komfort 
finns det inget bättre ställe att lära sig simma på än 
i en Endless Pool.
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M A G I N  M E D  VA T T E N T R Ä N I N G

För människor i alla åldrar och på alla träningsnivåer har 
regelbunden vattenträning visat sig kunna:

• öka rörligheten och ge starkare muskler

• lindra symtomen vid många medicinska tillstånd

• förbättra balans och smidighet

• lindra ledsvullnad och minska smärta

• möjliggöra skonsam träning

Det finns flera skäl till detta. För det första kan vattnets flytkraft 
minska kroppsvikten med upp till 90 % vilket dramatiskt 
minskar spänning och eliminerar belastning på leder och 
muskler. För det andra ger vattnets naturliga motstånd (som 
kan förstärkas med tillval i form av simström eller jetstrålar) 
ordentligt utmanande träning.

Och slutligen kan vattnets temperatur främja läkning. Vår 
temperaturreglerade Endless Pool kan värmas upp för att 
bidra till muskelavslappning och ökad blodgenomströmning. 
Detta är särskilt gynnsamt vid muskelryckningar, ryggsmärta, 
artrit eller fibromyalgi. Svalare vatten kan ofta ge lindring vid 
multipel skleros eller andra problem.

Må bättre hemma. Ring idag. 
+1 800 732 8660

Gå och spring
För många människor kan det vara ohyg-
gligt smärtsamt att springa eller t.o.m. gå. 

Med vårt undervattenslöpband kan du träna 
smärtfritt.

Varmvattenbehandling
Varmt vatten hjälper musklerna att slappna 
av och ökar blodflödet till skadade område 
medan uthållighet och kondition förbättras.

Justerbart motstånd
Vattnets naturliga motstånd kombinerat med 

vår simström ger dig utmanande träning.

15%

35%

50%

75%

90%

Percentage of body weight off-loaded 
with increading immersion depth

Varför vattenbehandling 
fungerar

Ju djupare vatten, desto mer 
flyter din kropp. Och flytkraften 
leder till att dina fotleder, knän 
och höfter behöver bära upp 
mindre vikt, så dessa leder utsätts 
för mindre smärta och belastning.

Du kan skräddarsy djupet på din 
Endless Pool för att skapa den 
perfekta miljön för vattenträning 
och -behandling hemma. Be din 
designrepresentant från Endless 
Pools om hjälp.

ENDLESS POOLS ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
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Vilka rekommenderar vatten-
träning som ett säkert, skonsamt 
sätt att för att dra nytta av för-
delarna med fysisk aktivitet?

• AARP

• American Diabetes Association

• Arthritis Foundation

• American Chronic Pain Association

•  Multiple Sclerosis Association of America
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K V A L I T E T S P R O D U K T I O N

Endless Pools är världsledande inom teknik för 
motströmssimning. Sedan 1988 har Endless Pools installerat 
över 20 000 simmaskiner i hela USA och över 100 länder.

2015 blev Endless Pools en del av Watkins Manufacturing-
familjen. Watkins är världens största tillverkare av massagebad 
och en del avMasco Corporation, ett Fortune 500-företag, 
vars varumärken omfattar ® faucets, Behr® paint, Kraftmaid® 
cabinets och Milgard® windows. Föreningen har avsevärt 
utökat Endless Pools möjligheter att skapa swimspan med vår 
branschledande simström till konkurrenskraftiga priser.

Endless Pools har sitt huvudkvarter i Philadelphia med 
ytterligare anläggningar i Vista i Kalifornien. Under mer än 
ett fjärdedels sekel har vi arbetat för att göra det möjligt för 
dig att simma hemma – Swim at Home™.

Besök vår fabrik och utställningslokal
Vår research- och utställningsanläggning är alltid 
tillgänglig om du vill komma på besök och prova 

någon av poolerna vi har på plats.

O M  O S S
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Endless Pools-teamet

På Endless Pools använder vi det vi tillverkar. Många av våra medarbetare 
simmar dagligen i de sex modellerna som finns tillgängliga i vår fabrik och 
utställningslokal i Philadelphia, för sin hjärthälsa, för att gå ner i vikt eller 
för triathlonträning. Vissa av våra medarbetare har t.o.m. en egen Endless 
Pool hemma. På så sätt får vi förstahandsinformation om kundupplevelsen.

Vi tror på det vi bygger och stöttar det vi levererar. Varje dag strävar vi 
efter att leverera oöverträffad yrkesskicklighet, designrådgivning och 
kundservice. Vi vet vilket frihet och glädje det ger att kunna simma hemma, 
och vi är stolta över att kunna dela den upplevelsen med dig.
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Byggd på beställning

Du kan skräddarsy din Endless Pool eftersom 
vi bygger varje pool på beställning, helt efter 
kundens specifikationer. Vår rigorösa interna 
inspektion säkerställer att din pool kommer 
så som du har beställt den och i korrekt 
funktionellt skick.

Energieffektiv

Endless Pool kräver avsevärt mindre vatten än 
en traditionell pool och använder därför även 
mindre energi för uppvärmning och rening. Vi 
erbjuder en mängd olika lockalternativ så att 
du kan kontrollera värmeförlust och fuktighet. 
Vår supereffektiva cirkulationspump kräver 
mindre energi än en 120 W-glödlampa!



E N DLESS  P OO L S ® –  E N  ÖVE RB L I C K

•  Smidig tillgång året runt till möjligheter att simma, träna, ha kul 
med familjen och njuta av spabehandlingar – enkelt och bekvämt 
hemma.

•  Prisvärd jämfört med en traditionell pool.

•  Energieffektiv,  kräver mindre vatten, energi och kemikalier

•  Mångsidig, kan installeras inomhus eller utomhus, i nybyggda 
eller befintliga utrymmen

•  Perfekta förutsättningar för simning, med 
temperaturkontroll med tryckknappar och en ström som kan justeras 
så att den passar alla, från småbarn till triatleter

•  Över 20 000 installationer i över 100 länder

T A  N Ä S T A  S T E G  . . .

Ring en av Endless Pools designrepresentanter.

Vi finns här för att hjälpa dig att planera din perfekta pool. Vår  
erfarna personal med designer, arkitekter och ingenjörer finns  
här för att vägleda dig genom varje steg i processen, från val  
av modell till din första simtur! (Därefter kan du ringa vår  
kundservicetelefon.)

Skicka ett foto till oss med ditt förslag på plats för poolen så kan  
vi skapa en realistisk återgivning av hur utrymmet skulle se ut med  
din drömpool – skräddarsydd för ditt liv, din budget och din plats.

Testa en Endless Pool nära dig.

Du tror det inte förrän du simmar i den! Det bästa sättet för att uppleva  
Endless Pools simström är att testa en pool i närheten av dig.  
Fråga din designrepresentant om vårt internationella nätverk med  
demonstrationspooler eller vår fabrik och utställningslokal i  
Philadelphia-området. Ta en simtur – du kommer att älska det!

Ring +1 800 732 8660 för att ta nästa steg,  
utan några förpliktelser, idag!

Endless Pools  •  1601 Dutton Mill Road  •  Aston, PA 19014-2831, USA 
www.endlesspools.se  •  swim@endlesspools.com
USA: +1 800 732 8660  •  Lokalt: +1 610 497 8676  •  Fax: +1 610 497 9328

Endless Pools fabrik och utställn-
ingslokal

Endless Pools är ett dotterbolag till Masco 
Corporation, ett Fortune 500-företag.

ENDLESS POOLS
®

S W I M  A T  H O M E™

ENDLESS POOLS
®

Ett komplett sortiment av pooler, så att du kan hitta den som passar ditt liv.


