
CHARAKTERYSTYKA

Konstrukcje niecek: żelbetowe, drewnia-

ne, żywiczne, murowane z bloczków be-

tonowych, pustaków, gotowe niecki

Wykończenie niecki: zbrojona i niezbro-

jona folia z PVC, płytki ceramiczne, mozai-

ka szklana, farby wodoodporne

Kształty niecki: prostokątne (kąty proste,

ostre i rozwarte), nieregularne (o falistych

liniach)

Kolory niecki: w zależności od wyboru

koloru folii lub ceramiki

Wymiary [m]:

� długość: od 6 do 50

� szerokość: od 3 do 25

� głębokość: od 0,4 do 2,2

Uzdatnianie wody: ręczne lub automa-

tyczne dozowanie przy użyciu urządzenia

kontrolno pomiarowego lub pompy do-

zującej środki chemiczne (chlor Benamin

Sporex, brom Benamin Dihalo, tabletki), ozonowanie wody

(BEWAZON 1), tlen aktywny (Benamin Fresh) lub przy użyciu

lampy ultrafioletowej VUER

Orurowanie: z twardego PVC lub PE oraz giętego PVC

Ogrzewanie wody: za pomocą elektrycznego podgrzewa-

cza wody, wymiennika ciepła wykorzystującego wodę

z obiegu c.o. lub z wykorzystaniem energii słonecznej

Pokrywy: foliowe, żaluzjowe, maty z gąbki, zadaszenie z po-

liwęglanu lub balon powietrzny

Czyszczenie basenu: ręcznie lub automatycznie (z wykorzy-

staniem pompy filtra lub samodzielnego napędu)

Wyposażenie dodatkowe: tester jakości wody, dysze do

masażu: skupionego, rozproszonego, wodno-powietrzne-

go, przeciwprąd, kaskady, grzybek, parasol (kurtyna wod-

na), gejzer, sztuczne fale, trampoliny, leżanki, zjeżdżalnie,

głośniki, oświetlenie podwodne, natryski, brodziki

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska, Szwecja, Wielka Brytania

Dystrybucja: sprzedaż detaliczna, raty

Gwarancja: 5 lat na konstrukcję niecki basenu

Usługi: montaż, serwis, realizacja nietypowych zamówień,

doradztwo techniczne, szkolenia, projektowanie, budowa

niecek betonowych wraz z uszczelnieniem i ułożeniem cera-

miki basenowej

POZOSTAŁA OFERTA

� sprzedaż i montaż wanien SPA skimerowych, z rynną prze-

lewową i masażami do użytku prywatnego i publicznego

� mozaika firmy OPIOCOLOR

� ceramika firmy FLOOR-GRES

� osuszacze basenowe

� zadaszenia basenów

� sprzedaż kamienia tarasowego i ogrodowego

� wykonywanie wszelkich mozaik, replik mozaik dawnych

� kamienne reprodukcje dzieł sztuki
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Baseny skimerowe i z rynną przelewową
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