
MASZYNA PŁYWACKA QUATRO
SWIMMING COUNTER CURRENT QUATRO

Maszyna Pływacka Quatro ze stali nierdzewnej AISI 316 z czterema dyszami
zapewniającymi niezwykły masaż, charakteryzujący się szerokim polem dzia-
łania oraz silnym szerokim prądem wody, który stanowi wyzwanie nawet dla
najlepszych pływaków.

Swimming Counter Current Quarto, made of stainless steel AISI 316, with four 
nozzles for extraordinary massage that characterizes a wide ield of action and a 
strong wide current of water that is a challenge even for the best swimmers.

Pompa Ebara ze stali
nierdzewnej o mocy
od 4 kW do 5,5 kW

Pump Ebara made of
stainless steel
(4 kW to 5.5 kW)

Opaski mocujące ze
stali nierdzewnej

Fixing bands of
stainless steel

Front wykonany
ze stali nierdzewnej
o grubości 3 mm

Front panel made of
3 mm stainless steel

Płynna regulacja pompy
falownikiem

Smooth adjustment of the
pump by the inverter

Możliwość
wyboru: przycisk
piezoelektryczny
/ pneumatyczny

Possibility
of choice of
piezoelectric
/ pneumatic
button

Cztery dysze
kierunkowe

Four directional
nozzles

Cały uchwyt oraz końcówki
wykonane są ze stali
nierdzewnej

The whole grip and
the endings are made of
stainless steelPodstawa (rama)

wykonana ze stali nierdzewnej

Base (frame) made of stainless steel



ATRAKCJE WODNE

Maszyna pływacka wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316 z czterema
dyszami zapewniającymi niezwykły masaż, charakteryzujący się szero-
kim polem działania oraz silnym szerokim prądem wody, który stano-
wi wyzwanie nawet dla najlepszych pływaków. Składa się z zestawu
montowanego w ścianie oraz z zestawu końcowego. Zestaw monto-
wany w ścianie zawiera: wkład przedni z polerowanej stali nierdzewnej
z uchwytem półokrągłym, potencjometr do regulowania siły wypływu
strumienia wody, regulator powietrza, wyłącznik piezoelektryczny
lub pneumatyczny, cztery dysze kierunkowe. W zestawie zawarta jest
nisza do basenów betonowych i foliowych z uszczelkami oraz kołnie-
rzem uszczelniającym.

*Przy zamówieniu zestawu montażowego do basenów prefabrykowa-
nych prosimy o informację w celu przygotowania niszy z dłuższymi śru-
bami. W skład zestawu końcowego wchodzą: pompa ze stali nierdzew-
nej, skrzynka sterująca, zawory zamykane, stelaż pod pompę ze stali
nierdzewnej, falownik, wibroizolatory oraz komplet króćców pozwa-
lający podłączyć pompę do zestawu montowanego w ścianę. Montaż
możliwy jest w każdym typie basenów.

The counter current is made of AISI 316 stainless steel with four nozzles
for extraordinary massage that characterizes a wide ield of action and
a strong wide current of water that is a challenge even for the best
swimmers. It consists of a set installed in the wall, and the inal set. The
set installed in the wall includes: polished stainless steel front insert with
semi-circular grip, a potentiometer for regulating the low of water, air
regulator, piezoelectric / pneumatic switch, four directional nozzles. The
set includes a niche for concrete and foil pools with gaskets and sealing
lange.

*When ordering the set for prefabricated pools, please inform us in order
to prepare the niche with longer bolts. The inal set includes: a pump
made of stainless steel, control box, closed valves, pump rack made of
stainless steel, inverter, vibro isolators and a set of connectors to connect
the pump to the wall installation set. Installation is possible in all types
of pools.



WATER ATTRACTIONS

MODEL
KOD
CODE

Zestaw montowany w ścianę z przyciskiem piezoelektrycznym
Set installed in the wall with piezoelectric switch

70007

Zestaw montowany w ścianę z przyciskiem pneumatycznym
Set installed in the wall with pneumatic switch

70008

Maszyna pływacka kompletna z przyciskiem piezoelektrycznym,
z pompą Ebara odśrodkową monoblokową 3LM 50-125/4,0
Swimming counter current complete with piezoelectric switch,
Ebara pump centrifugal monoblock 3LM 50-125/4,0

70036

Maszyna pływacka kompletna z przyciskiem piezoelektrycznym,
z pompą Ebara odśrodkową monoblokową 3LM 50-125/5,5
Swimming counter current complete with piezoelectric switch,
Ebara pump centrifugal monoblock 3LM 50-125/5,5

70037

Maszyna pływacka kompletna z przyciskiem pneumatycznym,
z pompą Ebara odśrodkową monoblokową 3LM 50-125/4,0
Swimming counter current complete with piezoelectric switch,
Ebara pump centrifugal monoblock 3LM 50-125/4,0

70038

Maszyna pływacka kompletna z przyciskiem pneumatycznym,
z pompą Ebara odśrodkową monoblokową 3LM 50-125/5,5
Swimming counter current complete with pneumatic switch,
Ebara pump centrifugal monoblock 3LM 50-125/5,5

70039
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ATRAKCJE WODNE

Maszyna pływacka wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316 z czterema
dyszami zapewniającymi niezwykły masaż, charakteryzujący się szero-
kim polem działania oraz silnym szerokim prądem wody, który stano-
wi wyzwanie nawet dla najlepszych pływaków. Składa się z zestawu
montowanego w ścianie oraz z zestawu końcowego. Zestaw monto-
wany w ścianie zawiera: wkład przedni z polerowanej stali nierdzewnej
z uchwytem półokrągłym, potencjometr do regulowania siły wypływu
strumienia wody, regulator powietrza, wyłącznik piezoelektryczny
lub pneumatyczny, cztery dysze kierunkowe z podświetleniem RGB.
W zestawie  zawarta jest nisza do basenów betonowych i foliowyc h
z uszczelkami oraz kołnierzem uszczelniającym.

*Przy zamówieniu zestawu montażowego do basenów prefabrykowa-
nych prosimy o informację w celu przygotowania niszy z dłuższymi śru-
bami. W skład zestawu końcowego wchodzą: pompa ze stali nierdzew-
nej, skrzynka sterująca, zawory zamykane, stelaż pod pompę ze stali
nierdzewnej, falownik, wibroizolatory oraz komplet króćców pozwa-
lający podłączyć pompę do zestawu montowanego w ścianę. Montaż
możliwy jest w każdym typie basenów.

The counter current is made of AISI 316 stainless steel with four nozzles
for extraordinary massage that characterizes a wide ield of action and
a strong wide current of water that is a challenge even for the best
swimmers. It consists of a set installed in the wall, and the inal set. The
set installed in the wall includes: polished stainless steel front insert with
semi-circular grip, a potentiometer for regulating the low of water, air
regulator, piezoelectric / pneumatic switch, four directional nozzles with
backlight RGB. The set includes a niche for concrete and foil pools with
gaskets and sealing lange.

*When ordering the set for prefabricated pools, please inform us in order
to prepare the niche with longer bolts. The inal set includes: a pump
made of stainless steel, control box, closed valves, pump rack made of
stainless steel, inverter, vibro isolators and a set of connectors to connect
the pump to the wall installation set.Installation is possible in all types
of pools.

MASZYNA PŁYWACKA QUATRO RGB
SWIMMING COUNTER CURRENT QUATRO RGB



WATER ATTRACTIONS

MODEL
KOD
CODE

Zestaw montowany w ścianę z przyciskiem piezoelektrycznym z podświetleniem RGB
Set installed in the wall with backlight RGB with piezoelectric switch

70009

Zestaw montowany w ścianę z przyciskiem pneumatycznym z podświetleniem RGB
Set installed in the wall with backlight RGB with pneumatic switch

70010

Maszyna pływacka kompletna z przyciskiem piezoelektrycznym,
z pompą Ebara odśrodkową monoblokową 3LM 50-125/4,0 z podświetleniem RGB
Swimming counter current complete with backlight RGB with piezoelectric switch,
Ebara pump centrifugal monoblock 3LM 50-125/4,0

70040

Maszyna pływacka kompletna z przyciskiem piezoelektrycznym,
z pompą Ebara odśrodkową monoblokową 3LM 50-160/5,5 z podświetleniem RGB
Swimming counter current complete with backlight RGB with piezoelectric switch,
Ebara pump centrifugal monoblock 3LM 50-160/5,5

70041

Maszyna pływacka kompletna z przyciskiem pneumatycznym,
z pompą Ebara odśrodkową monoblokową 3LM 50-125/4,0 z podświetleniem RGB
Swimming counter current complete with backlight RGB with pneumatic switch,
Ebara pump centrifugal monoblock 3LM 50-125/4,0

70042

Maszyna pływacka kompletna z przyciskiem pneumatycznym,
z pompą Ebara odśrodkową monoblokową 3LM 50-160/5,5 z podświetleniem RGB
Swimming counter current complete with backlight RGB with pneumatic switch,
Ebara pump centrifugal monoblock 3LM 50-160/5,5

70043
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