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Firma LEPSOD od ponad 40 lat specjalizuje się w produkcji basenów oraz SPA ze stali 
nierdzewnej. Jesteśmy liderem na światowym rynku. Cechuje nas profesjonalizm, 
doświadczenie oraz indywidualne podejście do każdej realizacji, dzięki czemu nasi 
klienci realizują swoje wizje. Możemy stworzyć każdy kształt i wymiar, basenu czy 
SPA, odpowiadający potrzebom danej inwestycji. Baseny i SPA możemy wyposażyć w 
akcesoria wyprodukowane przez naszą firmę m.in. w maszyny pływackie, ławki z masażem 
powietrznym, bicze wodne, oświetlenie czy dysze masażu. Kolekcje basenów Lepsod 
Physio oraz Lepsod Sport to nowa odsłona możliwości naszej firmy.

For more than 40 years the Lepsod company is specializing in stainless steel pool’s and 
SPA’s manufacturing. We are the worldwide leader on the market. Our main advantages 
are product customization, customer orientation and professionalism. Based on this we 
are able to fulfil even the most unusual customer expectation. We are able to produce each 
shape of pool or SPA corresponding to the each investment needs. Our pools and SPA’s 
can be equipped with any additional accessories produced by us, like swimming counter 
current, air massage pool bench, water jets, lighting or massage jets. Lepsod Physio and 
Lepsod Sport collections are a new level of our company’s possibilities.
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Rehabilitation Pool
Basen Rehabilitacyjny

Basen rehabilitacyjny Lepsod Physio to nowa kategoria 
produktu w naszej firmie, która powstała by odpowiedzieć na 
szczególne potrzeby, związane z szeroko pojętym zdrowiem, 
leczeniem urazów, rekonwalescencją oraz powrotem do 
sprawności. Liczne badania udowodniły, że fizjoterapia wodna 
po zabiegach ortopedycznych jest ogromnie skuteczna w 
leczeniu bólu, obrzęków, zwiększaniu zakresu ruchu we 
wczesnym okresie pooperacyjnym. Nie występuje przy 
tym ryzyko działań niepożądanych. Basen Lepsod Physio 
możemy rozbudować o akcesoria takie jak chowana w ścianie 
basenu ławka z dyszami masującymi, bieżnia podwodna 
czy Aquabike. Lepsod Physio występuje w dwóch wersjach, 
skimmerowej i z rynną przelewową, montowany zarówno w 
formie wolnostojącej jak i zagłębionej. Każdy basen Lepsod 
Physio może zostać spersonalizowany, dzięki czemu klient 
dopasuje go do swojego stylu życia i indywidualnych potrzeb 
treningowych.

The rehabilitation pool Lepsod Physio, it is a new product 
category in our company, which was made to fulfil the 
most specific customer requirements related to the broadly 
understood healthy, treatment of injuries, convalescence 
and recovery. It was proven by lots of research that water 
physiotherapy after orthopaedic procedures, it is extremely 
effective in treating pain, swelling, increasing the range of 
motion in early postoperative period. What is more important, 
there is no risk of any side effects. The Lepsod Physio pool 
can be expanded about our additional accessories, starting 
with wall hidden massage bench, underwater treadmill or 
Aquabike. The Lepsod Physio pool is offering in two versions 
with overflow channel or skimmer one, assembled as self-
standing or underground level pool. Each Lepsod Physio pool 
can be personalized, due to this fact each customer might use 
it according his own life style..
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Main assumptions
Główne Założenia

Projektując basen rehabilitacyjny Lepsod Physio 
skupiliśmy się na dwóch ważnych aspektach, 
wizualnym i funkcjonalnym. Pragnęliśmy by jego 
forma była lekka, a design elegancki, by sam 
produkt kojarzył się z produktem luksusowym 
i przyjemnym w użyciu. Wiemy, jak ważnym 
podczas leczenia i rekonwalescencji jest komfort 
psychiczny pacjenta. Dlatego Lepsod Physio 
został zaprojektowany tak, by lekkość i prostota 
formy kojarzyły się ze sportem i dobrostanem, 
a luksus z przyjemnością rekreacji. By proces 
leczenia i rehabilitacji były przyjemnym efektem 
ubocznym. Ważnym aspektem była wspomniana 
już funkcjonalność. W tym przypadku to co 
niewidoczne, co ukryte wewnątrz bryły, pozostaje 
kluczowym. Przeciwprąd, ruchome dno, bezpieczne 
poręcze, dysze masujące oraz akcesoria dodatkowe 
w postaci bieżni czy rowerka wodnego - tak 
niezbędne w rehabilitacji i leczeniu urazów oraz 
powrocie do sprawności.

Designing our Lepsod Physio we focused on visual 
and functional aspects. The purpose was to create 
a light form with sublime design. The product itself 
was associated with luxury and comfortable to 
use. We are fully aware how the mental comfort of 
patient is important during convalescence. That is 
why Lepsod Physio pool was designed in that light 
and simple form, combining luxury with well-being 
and recreation taking pleasure to rehabilitation 
and treatment process was a just nice side effect. 
Functionality is an important aspect because in this 
case what is invisible, what is hidden inside the solid, 
remains crucial. The counter-current, movable pool 
bottom, safe handrails, massage jets and additional 
accessories like a treadmill or Aquabike – are so 
necessary in rehabilitation and treatment of injuries 
and returning to health.
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Dimensions - Rehabilitation Pool
Wymiary - Basen rehabilitacyjny

Basen Lepsod Physio występuje w trzech rozmiarach niecki dzięki 
czemu klient ma możliwość dopasowania wymiaru produktu 
do swoich potrzeb. Rozmiary niecek oraz wymiar basenu 
przedstawiono na wizualizacji poniżej. Nie ograniczamy się 
wyłącznie do standardowych wymiarów basenów, jesteśmy w 
stanie stworzyć każdy wymiar produktu.

The Lepsod Physio pool is available in three different sizes that is 
why the customer can adjust the size of the product to own needs. 
The dimensions of the pools and pool shells are shown in the 
visualization below. We do not limit ourselves only for the standard 
sizes of pools, we are able to create any dimension of the product 
according your expectation.
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2.8m

2.4m

1.4m
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1.8m
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Schemat działania systemu ruchomego dna / Diagram of the operation of the moving bottom system

Przeciwprąd turbinowy / Turbine counter current

Functionalities - Rehabilitation Pool
Funkcjonalności - Basen rehabilitacyjny

Basen Lepsod Physio jest funkcjonalnym i 
uniwersalnym w swoim zastosowaniu produktem. 
System ruchomego dna pozwala w prosty i 
intuicyjny sposób modyfikować głębokości 
zanurzenia w trakcie zabiegu oraz służy jako 
winda dla osób mających problemy z poruszaniem. 
Nowy regulowany przeciwprąd turbinowy 
umożliwia pływanie w miejscu, pomaga zwiększyć 
zakres ruchów wykonywanych pod wodą oraz 
pozwala zmniejszyć ból mięśni występujący w 
trakcie rehabilitacji. Dodatkowymi akcesoriami 
uzupełniającymi Basen Lepsod Physio są bieżnia 
i rowerek. Zastosowanie bieżni podwodnej to 
bezpieczna forma ćwiczeń dla osób zmagających 
się z reumatyzmem i innymi chorobami stawów, 
dystrofią mięśniową czy urazami kończyn dolnych. 
Jednoczesne zastosowanie bieżni wodnej i 
generatora przeciwprądu zróżnicuje intensywność 
treningu wpływając na ogólną sprawność fizyczną. 
Trening przy użyciu rowerka wodnego Aquabike 
skutecznie wpływa na zmniejszenie obrzęków, 
polepsza krążenie, wpływa na polepszenie 
oddychania – nauka poprawnego oddechu nie 
zapominając o tym, że ćwiczenia w wodzie nie 
powodują rozległych mikrouszkodzeń mięśni 
kwasem mlekowym potocznie zwanych zakwasami. 
Niemniej ważnym elementem jest składana ławka 
z dyszami masującymi oraz poręcze do ćwiczeń, 
okalające nieckę. Praca dysz masujących przyniesie 
ulgę mięśniom, zredukuje bóle stawowe oraz 
poprawi cyrkulację krwi żylnej. Zabieg przy użyciu 
dysz masujących jest zabiegiem z zakresu odnowy 
biologicznej, przyczyniającym się do regeneracji po 
ciężkim dniu. Skutecznie zmniejsza bóle głowy, a 
jego właściwości sprzyjają także pielęgnacji ciała – 
są pomocne m.in. w walce z cellulitem.

The Lepsod Physio pool is a functional and universal 
in usage product. The moving bottom system allows 
you to simply and an intuitive way to modify the 
immersion depth during the procedure and can be 
used as a lift for people with mobility problems. 
New adjustable turbine counter current allows to 
swim in place, helps to increase range of movements 
performed under water and allows to reduce the 
muscles pain which can occur during rehabilitation. 
The additional accessories we offer are Aquabike 
and underwater treadmill. The usage of the 
underwater treadmill is very safe form of exercise 
for people struggling with rheumatism and other 
joint diseases, muscular dystrophy or injuries of the 
lower limbs. Simultaneous usage of a underwater 
treadmill and the counter current generator, varies 
an intensity of training and affecting overall physical 
fitness. Training with the Aquabike effectively 
reduces swelling, improves blood circulation and 
breathing - learning how to breathe correctly, 
without forgetting that water exercises are not 
cause extensive muscle microdamage. Last but not 
least is a folding bench with massage nozzles and 
safety safe handrails around the pool. The working 
massage jets brings relief to the muscles, reduces 
joint pain and improves blood circulation. The 
treatment with usage of massage jets is a biological 
regeneration treatment which helps to regenerate 
after a hard day. Effectively reduce headaches and 
its properties are also conducive to body care - they 
are helpful in the fight against cellulite.
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Sport Pool
Basen Sportowy

Basen sportowy Lepsod Sport to kolejna odsłona 
innowacyjnego produktu naszej firmy. Lepsod Sport powstał 
by zaspokoić potrzeby osób uprawiających sport zawodowo 
i amatorsko. Nasz basen posiada elementy zwiększające 
jego funkcjonalność, a jednym z nich jest nowy regulowany 
przeciwprąd turbinowy dzięki któremu pływanie w miejscu 
staje się rzeczywistością. Lepsod Sport pozwala na efektywny 
trening na każdym poziomie aktywności i zaawansowania. 
Lepsod Sport występuje w dwóch wersjach, skimmerowej 
lub z rynną przelewową. Montowany jest zarówno w formie 
wolnostojącej jak i zagłębionej. Może zostać spersonalizowany 
i uzupełniony o akcesoria takie jak chowana, w ścianie basenu, 
ławka z dyszami masującymi, bieżnia podwodna czy rowerek 
Aquabike, dzięki czemu klient dopasuje go do swojego stylu 
życia i indywidualnych potrzeb treningowych.

The Lepsod Sport pool is the next innovative product of our 
company. Lepsod Sport was created to meet the needs of 
people practicing sports professionally and amateurish. Our 
pool has enhancement elements, one of which is the new 
adjustable turbine counter current which allows you to swim 
in place. From now swimming in place becomes reality. Lepsod 
Sport pool allows you to have effective training at every 
level of activity and advancement. The Lepsod Sport pool is 
offering in two versions with overflow channel or skimmer 
one, assembled as self-standing or underground level pool. 
Each Lepsod Sport pool can be personalized, by additional 
accessories, starting with wall hidden massage bench, 
underwater treadmill or Aquabike. Each Lepsod Sport pool can 
be personalized, due to this fact each customer might use it 
according his own individual training needs.
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Main assumptions
Główne Założenia

Projektując basen sportowy Lepsod Sport 
chcieliśmy stworzyć produkt dedykowany 
miłośnikom sportu. Produkt, który wizualnie 
będzie przyciągał swoją nowoczesnością, luksusem 
i minimalizmem. Zależało nam by nasz basen 
spełniał oczekiwania zarówno zawodowych 
sportowców jak i tych, którzy używać go będą 
rekreacyjnie jako dopełnienie podstawowych 
treningów. Naszym marzeniem było stworzenie 
doskonałych warunków dla poszczególnych 
elementów treningów triathlonowych. Udało się! 
Nasz Lepsod Sport pozwala pływać, biegać i jeździć 
na rowerze w jednym miejscu bez znaczenia na 
warunki atmosferyczne i porę roku. Lepsod Sport 
nie ogranicza się tylko i wyłącznie do sportów 
triathlonowych to produkt uzupełniający każdy 
trening na siłowni. Zadbaliśmy również o to, by 
Lepsod Sport zapewniał odprężenie po ciężkim 
wysiłku sportowym dzięki chowanej ławeczce 
z dyszami masującymi. Akcesoria dodatkowe w 
postaci bieżni czy rowerka Aquabike w dwóch 
wersjach dopełniają i tworzą jeden doskonały i 
niezastąpiony produkt.

Designing our Lepsod Sport we wanted to create a 
product dedicated to sports enthusiasts. A product 
which visually attract with its modernity, luxury and 
minimalism. We wanted our Lepsod Sport pool met 
the expectations of professional athletes and those 
who will use it recreationally as complementing 
basic training. We had a dream to create the perfect 
conditions for each individual element of triathlon 
training, and we did it! Our Lepsod Sport allows you 
to swim, run and ride a bike in one place no matter 
of time of the year and weather conditions. Lepsod 
Sport pool is not limited only to triathlon events. It is 
a product which contains all types of trainings in the 
gym. We made sure that Lepsod Sport pool provide 
relaxation after a hard training, thanks to the wall 
hidden massage bench. Additional accessories 
like a treadmill or Aquabike bike (in two versions) 
complete the  form of one perfect irreplaceable 
product.
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6.4m

2.4m

1.4m

Dimensions - Sport Pool
Wymiary - Basen sportowy

Basen Lepsod Sport występuje w trzech rozmiarach niecki dzięki 
czemu klient ma możliwość dopasowania wymiaru produktu 
do swoich potrzeb. Rozmiary niecek oraz wymiar basenu 
przedstawiono na wizualizacji poniżej. Nie ograniczamy się 
wyłącznie do standardowych wymiarów basenów, jesteśmy w 
stanie stworzyć każdy wymiar produktu.

The Lepsod Sport pool is available in three different sizes that is 
why the customer can adjust the size of the product to own needs. 
The dimensions of the pools and pool shells are shown in the 
visualization below. We do not limit ourselves only for the standard 
sizes of pools, we are able to create any dimension of the product 
according your expectation.
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Przeciwprąd turbinowy / Turbine counter current

Poręcze do ćwiczeń / Handrails for exercises Drabinka ukryta w ścianie / Ladder hidden in the wall

Functionalities - Sport Pool
Funkcjonalności - Basen sportowy

Basen Lepsod Sport posiada szereg funkcjonalności i został stworzony dla osób na różnych poziomach zaawansowania 
sportowego. Zakres działania przeciwprądu turbinowego jest szerszy od ludzkiego ciała i sięga głębiej niż ramiona pływaka. 
Regulowana moc przeciwprądu w zakresach od 1,6m/s do 5m/s daje nam możliwość dopasowania prędkości pływania do 
naszego tempa, a równomierny nurt pozwala na ustabilizowanie i wypracowanie idealnej techniki. Dodatkowe wyposażenie w 
postaci bieżni podwodnej pozwala na trening biegowy z minimalnym obciążaniem stawów. Bieg w wodzie pozwala spalić taką 
samą ilość kalorii co bieg klasyczny, jednakże bez narażania się na urazy, które są częste przy tradycyjnym bieganiu. Połączenie 
regulowanego przeciwprądu i rowerka Aquabike daje nam możliwość dostosowanie intensywności treningu. W ofercie 
posiadamy dwa modele rowerków Aquabike. Aquabike wolnostojący z siodełkiem oraz montowany do ścianki basenu, celowo, 
nieposiadający siodełka, który w sposób szczególny angażuje mięśnie nóg i pozwala na wykonywanie ćwiczeń mięśni klatki 
piersiowej oraz rąk.

The Lepsod Sport pool has a lots of functionalities and it is dedicated for people of different sport skill levels. The working 
range of turbine counter current is wider than the human body and goes deeper than the swimmer’s arms in the water. The 
counter current power adjustable range is between 1.6m/s 5m/s and allows to adjust the swimming speed, stabilize swimmer 
position and refined perfect technique. Additional equipment like a underwater treadmill allows for running with minimal strain 
on the joints. Running in water burns the same amount of calories as a classic run, but without the injuries that are common 
with traditional running.  Adjustable counter current and the Aquabike connection, give us the ability to adjust the intensity of 
training. In our offer you can find two models of Aquabikes. Freestanding Aquabike with a saddle and Aquabike without saddle 
(on purpose) pool wall assembled, engages the legs muscles and allows to exercise the chest muscles chest and arms muscles.
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Accessories
Akcesoria

Rowerek wodny - wolnostojący / Self-standing Aquabike

Rowerek wodny - montowany do boku ściany / Aquabike - mounted to the side of the wall Składana ławka z dyszami masującymi / Folding bench with massage jets

Bieżnia podwodna / Underwater treadmill
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Types of Pools
Typy Basenów

Basen wolnostojący z rynną przelewową / Self-standing pool with overflow channel

Basen wolnostojący ze skimmerem / Self-standing pool with skimmer Basen zagłębiony ze skimmerem / Underground level pool with a skimmer

Basen zagłębiony z rynna przelewową / Underground level pool with a overflow channel
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Counter current- cover
Przeciwprąd - Maskownica

Każdy z naszych basenów w standardzie posiada technologię filtrowania, uzdatniania 
i podgrzewania wody. Technologia ta choć niewidoczna, jest kluczowym elementem 
każdego basenu i może być w pełni dostosowana do potrzeb nawet najbardziej 
wymagającego klienta.

Each of our pools, as standard, has been equipped on its own technology of filtering, 
treating and heating the water. The technology, although invisible, is a key element of 
each pool and can be fully adapted to the needs of even the most demanding customers.

Pool Technology
Technologia Basenowa
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Biel kojarzy się z nieskazitelnością, ale również z nowoczesnością i minimalizmem. W tej 
propozycji kolorystycznej połączyliśmy wszystkie te elementy. 

White is associated with impeccability, but also with modernity and minimalism. In this 
colour proposal, we have combined all these elements.

Stal to propozycja dla klientów lubiących surowość metalu, jej higieniczność, 
długowieczność i odporność na różne warunki atmosferyczne.

Steel colour is an offer for customers who like the rawness of metal, its hygiene, longevity 
and various weather resistance conditions.

Czerń kojarzy się z profesjonalizmem i pewnością siebie. Baseny w tym kolorze będą 
idealne dla sportowców, którzy codziennie pokonują swoje ograniczenia.
 
Black is associated with professionalism and self-confidence. Pools in this colour will be 
perfect for athletes who overcome their limits every day.

Baseny tworzymy w dowolnym kolorze, np. w barwach klubu lub marki. Możliwe jest 
również umieszczenie dowolnego logo czy herbu na tylnej części obudowy.

We can create pools in any colour, e.g. club colours or brand. It is also possible to place any 
logo or coat of arms on the back of the pool.

Color - White Color - Steel

Color - Black Club colors

Kolorystyka - Biel Kolorystyka - Stal

Kolorystyka - Czerń Barwy klubowe
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