
Prezentacja firmowa

BUDUJEMY DOM 4/2009 143

Konstrukcje niecek: elbetowe, drewnia-

ne, ywiczne, murowane z bloczków betono-

wych, pustaków, gotowe niecki z polimerów

Wyko czenie niecki: zbrojona i niezbrojo-

na folia z PVC, p ytki ceramiczne, mozaika 

szklana, farby wodoodporne

Kszta ty niecki: prostok tne (k ty proste, 

ostre i rozwarte), nieregularne (o falistych 

liniach)

Kolory niecki: w zale no ci od wyboru kolo-

ru folii lub ceramiki

Wymiary [m]: d .: od 6 do 50; 

szer.: od 3 do 25; g .: od 0,4 do 2,2

Uzdatnianie wody: r czne lub automatycz-

ne dozowanie przy u yciu urz dzenia kon-

trolno-pomiarowego lub pompy dozuj cej 

rodki chemiczne (chlor, brom, tlen aktyw-

ny, koagulant, korekta pH), ozonowanie 

wody (BEWAZON 1), tlen aktywny (Benamin 

Fresh) lub przy u yciu lampy ultrafioletowej

Orurowanie: z twardego PVC lub PE i gi te-

go PVC

Ogrzewanie wody: za pomoc  elektrycznego 

podgrzewacza wody, wymiennika ciep a wy-

korzystuj cego wod  z obiegu c.o. lub z wy-

korzystaniem energii s onecznej

Pokrywy: foliowe, aluzjowe, maty z g b-

ki, zadaszenie z poliw glanu lub balon po-

wietrzny

Czyszczenie basenu: r cznie lub automa-

tycznie (z wykorzystaniem pompy filtra lub 

samodzielnego nap du)

Wyposa enie dodatkowe: tester jako ci 

wody, dysze do masa u: skupionego, rozpro-

szonego, wodno-powietrznego, przeciwpr d, 

kaskady, grzybek, parasol (kurtyna wodna), 

gejzer, sztuczne fale, trampoliny, le anki, 

zje d alnie, g o niki, o wietlenie podwodne, 

natryski, brodziki

Wyk adzina basenowa LINER – jest to wy-

trzyma a folia PVC gr. od 0,55 do 1,5 mm, 

która nadaje szczelno  konstrukcji i jest 

bardzo odporna na promienie UV; folia 

LINER jest zgrzewana pod wymiar basenu

NOWO
Pompa ciep a ALTO najta sze rozwi zanie 

ogrzewania basenu. Zalety: szybko  i a-

two  pod czenia; ca a automatyka w jednej 

obudowie pompy ciep a z elektronicznym 

automatycznym sterowaniem temperatury 

wody basenowej. Ekologiczna, atwa w u y-

ciu i prosta w monta u.

Informacje dodatkowe
Kraj produkcji: Polska, Szwecja, Wielka 

Brytania, Hiszpania (ASTRAL)

Dystrybucja: sprzeda  detaliczna, raty

Gwarancja: 5 lat na konstrukcj  niecki ba-

senu

Us ugi: monta , serwis, realizacja nietypo-

wych zamówie , doradztwo techniczne, 

szkolenia, projektowanie, budowa niecek be-

tonowych wraz z uszczelnieniem i u o e-

niem ceramiki basenowej

Pozosta a oferta
 sprzeda  i monta  wanien SPA skimero-

wych, z rynn  przelewow  i masa ami do 

u ytku prywatnego i publicznego,

 mozaika firmy OPIOCOLOR,

 ceramika firmy FLOOR-GRES,

 osuszacze i zadaszenia basenów,

sprzeda  kamienia tarasowego 

i ogrodowego,

wykonywanie wszelkich mozaik, replik 

mozaik dawnych,

kamienne reprodukcje dzie  sztuki.
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– Świat basenów i– Świat basenów i SPA SPA
Baseny skimerowe i z rynn  przelewow
oraz nowe wanny SPA za rozs dn  cen
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