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Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

Informace podá MUDr. Rastislav ·u‰ol 
v urologické ambulanci.

www.urologieblansko.cz

Rehabilitujte svaly pánevního dna, které jsou uvolnûné a pokleslé.
Tyto svaly Vám zaji‰Èují udrÏení moãi.

VyuÏijte pfiístroj BIOCON 2000 W

Máte únik moãi? Chcete se toho zbavit a Ïít „v suchu”?

BLANSKO, K. H. Máchy 17 (budova záchranné sluÏby)
Tel.: 516 527 870, 
ordinaãní doba: ÚT, ST, PÁ 7.00 – 13.00 hod.
LETOVICE, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, 
ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.

❯ kompletní pfiezutí osobních, nákladních automobilÛ,
zemûdûlské a stavební techniky, vãetnû vyváÏení

❯ prodej nov˘ch a zpûtn˘ odbûr pouÏit˘ch pneumatik 
❯ opravy v‰ech druhÛ pneumatik 

Zakázkové ‰ití pracovních odûvÛ
tel.: 516 499 842

Pneuservis tel.: 516 499 827 

❯ ve‰ker˘ sortiment montérek,blÛz, vest, bund... 
❯ vyrábíme z kvalitního materiálu ze 100% bavlny
❯ ‰ijeme v nadmûrn˘ch i dûtsk˘ch velikostech
❯ vyrábíme funkãní odûvy z thermoúpletÛ a softshellu
❯ ‰ijeme téÏ odûvy z fleccu a maskáãoviny

Termální vodní SPA disponuje dvûma
venkovními a dvûma vnitfiní bazény, pfii-
ãemÏ ve vnitfiní ãásti se nachází whirlpool
a relaxaãní bazén, kter˘ je prÛplavem spojen
s venkovním termálním bazénem. 

Tímto prÛplavem vzniká 30 metrÛ dlouh˘
bazén s kapacitou 60 osob (80 osob). Ve
venkovní ãásti se dále nachází nejslanûj‰í
bazén v âeské republice (slanost 1 aÏ 3 %)

s kapacitou 14 osob. Venkovní bazény jsou
otevfieny za kaÏdého poãasí, teplota vody se
pfiizpÛsobuje venkovnímu poãasí (v létû je
voda chladnûj‰í kolem 30° aÏ 32° C, v zimû
teplej‰í aÏ 37 °C).

Pro relaxaci a slunûní je pfiipravena rozle-
hlá pfiírodní pobytová louka „Lada” s lehát-
ky o plo‰e 4 000 m2 a slunná terasa. K dis-
pozici je fresh bar s posezením, kde se 

mohou náv‰tûvníci obãerstvit ãi osvûÏit neal-
koholick˘mi nápoji a drobn˘m obãerstvením.

Infinit tímto vytvofiil novou kategorii
v oblasti wellness. Areál se nedá pfiirovnat
ke koncepci aquaparkÛ ãi lázní. I pfiesto, Ïe
je centrum dostateãnû veliké (letní kapacita
areálu 300 osob, saunov˘ svût 200 osob), ne-
jedná se o masovou záleÏitost jako napfiíklad
v aquaparcích. Centrum Infinit Maximus po-
skytuje náv‰tûvníkÛm pfiedev‰ím prostor pro
odpoãinek a relaxaci uprostfied pfiírody s vel-

k˘m mnoÏstvím men‰ích pobytov˘ch ploch,
kde si náv‰tûvníci mohou najít své klidné
místo pro relaxaci ãi ru‰nûj‰í místo u jedno-
ho z pûti fresh barÛ. 

Více informací o novém termálním vodním
SPA a letním saunovém svûtû najdete na:
www.termalnispa.cz
www.infinit-maximus.cz
www.facebook.com/InfinitBrno

Text: Michaela Matûjovská 
Foto: archiv Infinit s.r.o.

V Brnû vzniklo nové, termální 
vodní SPA s venkovními bazény

Venkovní wellness.

Vnitfiní relaxaãní bazén.

SíÈ wellness center Infinit otevfiela v ãervnu unikátní, termální vodní SPA se ãtyfimi vífiiv˘mi bazény a rozlehlou pobyto-
vou loukou pro opalování, která je zasazena do pfiírody u Brnûnské pfiehrady. Cel˘ wellness areál, umístûn˘ na JiÏní
Moravû, se spolu s letním saunov˘m svûtem s 12 druhy saun a privátní SPA zónou se nyní rozléhá na plo‰e 8 000 m2.


