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Підводні прожектори
Подводные прожекторы
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Высококачественный материал     
для настоящего 
наслаждения бассейном

Проходи для стіни, обладнання 
для входу і виходу води

Стеновые проходки, 
оборудование для входа и слива 
воды

Ми покладаємось на наш досвід, 
бездоганний дизайн, досконалу 
професійну майстерність 
та найякісніші матеріали. 
Звичайна бронза та гарматна 
бронза – це міцні, стійкі до 
тріщин, метали, що гарантовано 
мають дуже довгий строк 
служби.

Мы полагаемся на наш 
опыт, безупречный дизайн, 
отличное профессиональное 
мастерство и материалы 
наивысшего качества. 
Обычная и пушечная бронза 
– это прочные, устойчивые к 
трещинам, металлы, которые 
гарантированно имеют 
длительный срок службы.

Обладнання для громадських та 
приватних басейнів

Оборудование для 
общественных и частных 
бассейнов

Зовнішні скімери
Скімери

Внешние скиммеры
Скиммеры

Високоякісний матеріал для справжнього 
задоволення басейном



Що таке бронза, що 
таке гарматна бронза?

Бронза – це мідний сплав на 
основі олова, що є стійким 
до корозії, навіть до морської 
води, а також солених ван. 
Гарматна бронза складається 
з цинку, що є складовим 
сплаву у доповненні до 
міді та олова. Обидва 
метали характеризуються 
формостійкістю та довгим 
строком експлуатації. 
Оптимальна металізація та 
міцність зчеплення у бетон 
гарантує максимальну 
надійність вже з початкового 
етапу будівництва. Поверхні 
фланців вмонтованих деталей 
є стійкими та з допусками 
у вузьких межах, саме тому 
вони придатні для басейнів з 
лайнером.
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Де і який метал 
використовується?
Фітинги з бронзи 
використовуються насамперед 
для морської води та солених 
ван. Гарматна бронза 
використовується для усіх 
басейнів, що під’єднані до 
постачання питної води.
Фітинги, що знаходяться 
ззовні басейну виробляються 
як зі звичайної бронзи, так 
і з гарматної бронзи або з 
нержавіючої сталі 3 I 6L / 3 I 6Ti.

Что такое бронза,
что такое пушечная 
бронза?

Бронза – это медный сплав на 
основе олова, который является  
устойчивым к коррозии, к 
морской воде, а также соленым 
ваннам. Пушечная бронза 
включает в себя цинк, который 
является состовляющим 
компонентом сплава в 
дополнению к меди и олову. 
Оба металла характеризуются 
формоустойчивостью 
и длительным сроком 
эксплуатации. Оптимальная 
металлизация и прочность 
сцепления в бетон гарантирует 
надежность уже на начальном 
этапе строительства. 
Поверхность фланцев 
встраиваемых деталей - 
сверхпрочна, имеет допуски в 
узких пределах, именно поэтому 
она подходит для бассейнов с 
лайнером.
Где и какой металл 
используется?
Фитинги из бронзы 
используются, в первую 
очередь, для морской воды и 
соленых ванн. Пушечная бронза 
используется для всех типов 
бассейнов, которые подключены 
к питьевому водоснабжению. 
Фитинги, которые находятся 
снаружи бассейна 
изготовляются как из бронзы

Високоякісний матеріал для нескінченного 
задоволення плаванням

Высококачественный материал для бесконечного 
наслаждения плаванием

Високоякісний матеріал для справжнього 
задоволення басейном



Водоспади

Вироблені з високоякісної сталі 3 I 6Ti.

Поверхні або гладенько відполіровані, або окремо 
покриті спеціальним гарячим емалюванням. 
Високопродуктивні насоси створюють справжній 
водоспад.

Водопады

Изготовлены из высококачественной 
стали 3 I 6Ti.

Поверхности или гладко отполированы, 
или индивидуально покрыты
специальной горячей эмалировкой.
Высокопроизводительные насосы 
создают настоящий водопад.

Аеро-масажні ліжаки

Це масаж усього тіла, що відповідає найвищим 
стандартам. Це отримання досвіду зовсім 
іншого – ексклюзивного масажу.

Аэро-массажные лежаки

Это массаж всего тела, который соответствует 
самым высоким стандартам.  Это совершенно 
другой – эксклюзивный массаж.
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Для здоров’я, задоволення та 
навіть розваг

Для здоровья, удовольствия и 
даже развлечений
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Обладнання 
для масажу

Анти-стресовий підводний масаж здатний 
відповісти на усі ваші особисті вимоги. З однією 
або більше стінних форсунок та з безліччю донних 
форсунок досягається ефект перемішування 
повітря. Знижується втома та знемога, 
заспокоюється біль у м’язах. 
Для фітнесу та гарного самопочуття.

Оборудование 
для массажа

Анти-стрессовый подводный массаж 
удовлетворит все Ваши индивидуальные 
потребности. При помощи одной или более 
стенных форсунок, а также при помощи 
множества донных форсунок достигается эффект 
смешивания воздуха. Снижается утомление и 
изнеможение, стихает боль в мышцах. 
Для фитнеса и хорошего самочувствия.

Системи Combi-Whirl
Системы Combi-Whirl

Форсунки swimming 
channel

Форсунки swimming 
channel



TAIFUN

X-STREAM

ESSENCE TAIFUN-DUO

EVOLUTION

Розваги у басейнах – це наша 
спеціалізація
Системи протитечій

Системи протитечій для усіх типів басейнів. Усі зовнішні частини виготовлені з нержавіючої 
сталі. 

Контроль за усіма функціями здійснюється безпосередньо з басейну.

Развлечение в бассейнах – это наша 
специализация
Системы противотоков

Системы противотоков для всех типов бассейнов. Все внешние части изготовлены из 
нержавеющей стали.

Контроль за всеми функциями осуществляется прямо из бассейна.



Fitstar ®– це система, що 
існує у багатьох варіантах, 
які мають наступні 
переваги:

l	 Придатні для усіх типів   
 басейнів

l		 Висока якість; сплави: бронза  
 або гарматна бронза, що  
 мають довгий строк служби

l		 Усі зовнішні частини   
 виготовлені з нержавіючої  
 сталі 3 І 6L / 3 I 6Ti.

Ми робимо усе можливе для 
Вашої життєздатності та 
фітнесу! Нам не має рівних у 
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трансформації ультрасучасної 
технології у задоволення Вашим 
басейном. Оберіть обладнання 
з довгим та надійним строком 
служби. Оберіть Fitstar®! Наші 
клієнти обирають нас не тільки 
за досвід, або наші новації чи 
бездоганний дизайн – вони 
обирають нас насамперед за 
дуже якісний матеріал.

Бронза та гарматна бронза є 
міцними металами, стійкими 
до тріщин та корозії. Іншими 
словами, завдяки цим металам 
можливий найвищий за 
надійністю, безпрограшно 
довгий строк служби 
обладнання.

Fitstar® – это система, 
которая существует 
во многих вариантах, 
которые имеют следующие 
преимущества:

l		 Подходят для всех типов  
 бассейнов 

l		 Высокое качество; сплавы:  
 бронза или пушечная бронза,  
 которые имеют длительный  
 срок эксплуатации

l		 Все внешние части  
 изготовлены из    
 нержавеющей стали   
 3 І 6L / 3 I 6Ti.

Мы делаем все возможное 
для Вашей жизнеспособности 
и фитнеса! Мы используем 
ультрасовременную технологию, 
чтобы Вы наслаждались Вашим 
бассейном по максимуму. 
Выбирайте Fitstar®! Наши 
клиенты выбирают нас не 
только за наш опыт, или 
новации, или безупречный 
дизайн – нас выбирают 
прежде всего за качественный 
материал.

Бронза и пушечная бронза 
являются прочными металлами, 
устойчивыми к трещинам и 
коррозии. Другими словами, 
благодаря этим металлам Вы 
получаете самый длительный 
по надежности срок службы 
оборудования.
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ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БАСЕЙНІВ – POOL  EQUIPMENT

Pr. Peremogy, 67. Korp. I. of.217,      
Kyiv  03062, Ukraine 

«Фітстар – Україна»
Україна, 03062, Київ, пр. Перемоги 67,корп. І , оф.217

+3 8 066 738 30 74 
 Info@lahme.com.ua

www.lahme.com.ua
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