
MINIBASENY SPA I BASENY 
Z PRZECIWPRĄDEM WODY 
– WYJĄTKOWE ROZWIĄZANIA 
DO DOMU I OGRODU  
Firma Meadow Group Polska już od 16 lat 
działa na polskim rynku w branży spa i well-
ness. Oferuje produkty i kompleksowe usługi 
zarówno dla klientów indywidualnych, jak 
i obiektów komercyjnych.
Dzięki wyjątkowym urządzeniom i rozwiąza-
niom z oferty Meadow Group można stwo-
rzyć swoją własną wymarzoną całoroczną 
strefę relaksu w domu lub w ogrodzie.
Minibaseny spa to urządzenia dla osób ce-
niących relaks i odpoczynek w wodzie – moż-
na w nich między innymi korzystać z funkcji 
hydromasażu i systemu aromaterapii.
Z kolei baseny z przeciwprądem wody: 
Aquatrainer Swim Spa – wersja wyczynowa 
oraz Aquasport Swim Spa – wersja rekreacyj-
na to urządzenia, które łączą w sobie zalety 
minibasenu spa i basenu do pływania i stwa-
rzają wiele możliwości aktywnego wypoczyn-
ku w wodzie: można w nich pływać, ćwiczyć 
aqua aerobik i grać w gry zespołowe. Są do-
skonałym rozwiązaniem dla całej rodziny.
Minibaseny spa i baseny z przeciwprądem 
wody dzięki swoim optymalnym wymiarom 
sprawdzą się jako idealne atrakcje wodne za-
równo w pomieszczeniu przeznaczonym na 
przydomową strefę rekreacyjną, jak i w ogro-

dzie bądź na tarasie. Sama instalacja urzą-
dzenia jest łatwa i nie wymaga przygotowy-
wania dodatkowych pomieszczeń technicz-
nych. 
Większość minibasenów spa i basenów 
z przeciwprądem z oferty Meadow Group jest 
produkowana w całości w Kanadzie przez fir-
mę Hydropool – jednego z liderów na świato-
wym rynku spa od 35 lat.
Zastosowane w tych urządzeniach unikatowe 
technologie, takie jak system podwójnej filtra-
cji ciśnieniowej Self Clean Plus czy system 
podwójnej termoizolacji Double Thermal Loc 
gwarantują niezawodność działania oraz ła-
twość użytkowania i niskie koszty utrzymania 
urządzeń. 
Meadow Group oferuje również szeroki wy-
bór saun i łaźni projektowanych indywidual-
nie na zamówienie klienta. Ponadto uzupeł-
nieniem oferty są eleganckie meble do stref 

spa i wellness charakteryzujące się nowocze-
snym wzornictwem oraz najwyższą jakością 
wykonania. 
Dzięki rozwiązaniom proponowanym przez 
Meadow Group każdy dom, ogród i taras 
będzie jedyny w swoim rodzaju.
Meadow Group – jesteśmy z Tobą 
od pomysłu do realizacji!
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