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baseny i wanny SPA AQUASTANDOOR
Nasza firma jest firmą rodzinna, która powstała w 1988 roku. W pierwszych
latach działalności zajmowaliśmy się
usługami, produkcją stolarską oraz renowacją antyków. Wykonując zlecenia dla
osób prywatnych oraz ośrodków wypoczynkowych spotykaliśmy się z zainteresowaniem inwestorów tematem SPA. Odpowiadając na te potrzeby zajęliśmy się
szerokim tematem basenów. Z roku na
rok baseny powoli stały się naszą główną
dziedziną działalności. Od 2000 roku stale poszerzamy naszą wiedzę i kwalifikacje
uczestnicząc w seminariach za granicą i w
Polsce. Ściśle współpracujemy z francuską firmą PIC Industry jak również

baseny kąpielowe
z hiszpańskim Astralem. Otwarcie Polski
na Unię Europejską unormowało rynek
współpracy z zagranicznymi dostawcami
Oferujemy:
Projektowanie techniki basenowej
 Budowa basenów wewnętrznych i zewnętrznych
 Wyposażanie niecek i pomieszczeń basenowych
 Akcesoria basenowe
 Atrakcje wodne
 Chemia basenowa
 Osuszanie i ogrzewanie powietrza w halach basenowych
 Urządzenia do oczyszczania wody basenowej
 Urządzenia do ogrzewania wody basenowej
 Zadaszenia basenów ogrodowych
 Obsługa serwisowa basenów prywatnych i publicznych
 Szeroka oferta wanien SPA
 Budowa i wyposażenie fontann
 Solary
 Pompy ciepła


Dziś posiadanie własnego basenu to już
nie tylko sfera marzeń. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, iż Polacy coraz częściej decydują się na własny „salon odnowy biologicznej”. Wiele inwestycji na etapie projektu przewiduje pomieszczenia hali basenowej z wbudowaną wanną SPA
i sauną. Baseny przydomowe powstają
w ogrodach w miejsce kwietników i wa-
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rzywnych grządek. Zastosowanie technik
podgrzewania wody i zadaszeń basenów
umożliwia znaczne wydłużenie sezonu kąpieli letnich. Coraz częściej właściciele domów nad jeziorami i nad morzem, aby
przedłużyć sezon decydują się na własny
basen. Nie można również zapomnieć
o komforcie bezpieczeństwa, jaki daje
nam możliwość stałej obserwacji dzieci
korzystających z kąpieli.
To Ty decydujesz jak będzie wyglądał twój
basen. Kształt, jaki możesz uzyskać zależy
głównie od Ciebie a potem od wielkości
i ukształtowania terenu. Ilość atrakcji i wyposażenie zależne są od oczekiwań i środków, które inwestor może na nie przeznaczyć. Firma nasza jest bardzo elastyczna
pod względem doboru oferowanego sprzętu
i wyposażenia, dlatego z łatwością dopasowujemy się do oczekiwań naszych klientów.
Aby powstał basen musi powstać niecka. Dwie najpopularniejsze metody wykończenia niecki basenowej to wykładzina basenowa PVC lub kafle basenowe. Obydwie
metody w pełni sprawdzają się w basenach
publicznych i prywatnych. Metoda z zastosowaniem kafli jest droższa, pozwala ona
jednak na uzyskanie rozmaitych efektów
wykończe-

niowych. Kafle można ułożyć w wybrany
i zaplanowany przez inwestora sposób lub
skorzystać z gotowych mozaik przygotowanych przez producentów. Wykładzina basenowa PVC zbrojona o grubości 1,5 mm dostępna jest w formie wzorzystej lub jednolitych kolorów. Spełnia ona najwyższe normy, a producent udziela 10- letniej gwarancji na trwałość i jakość. W tak przygotowanej niecce montujemy system filtracji
i uzdatniania wody, oświetlenie, drabinkę
lub schody. Od tego momentu możemy
rozpocząć korzystanie z naszego basenu.
Dodatkowe atrakcje takie jak przeciwprądy, kurtyny wodne, dysze masujące, podgrzewanie wody, zadaszenie stanowią wyposażenie dodatkowe i można je dobierać
zgodnie ze swoimi potrzebami i oczekiwaniami, nawet w późniejszym czasie. Dodatkowo lub zupełnie osobno możemy zmontować wannę SPA. Wanna SPA wyposażona w odpowiednią liczbę dysz masujących
oraz napowietrzających stanowi nieocenione źródło relaksu dla całej rodziny.
Basen można mieć już w 4 tygodnie
od podjęcia decyzji o jego posiadaniu.
Wielkimi krokami zbliża się okres
letniego wypoczynku, jeśli zastanawiasz
się nad posiadaniem basenu zgłoś się do
nas chętnie przygotujemy dla Ciebie ofertę i odpowiemy na pytania.
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