prezentacja firmowa

Baseny kąpielowe i akcesoria
Niezależnie od obiektów publicznych (komunalnych i hotelowych) firma FUNAM ma bogatą ofertę dla inwestorów prywatnych w zakresie basenów krytych jak i ogrodowych zewnętrznych .
Oferta obejmuje:
 konsultacje w fazie projektu architektonicznego, a w tym:
- basen skimmerowy lub też z rynną przelewową,
- dobór wyłożenia niecki basenowej (ceramika - folia),
- rodzaj rynny przelewowej i sposób jej wyłożenia,
- wybór sposobu uzdatniania wody,
 wykonanie projektu budowlanego i instalacyjnego,
 kompletne kosztorysy,
 nadzór nad pracami przygotowawczymi,
 nadzór nad pracami budowlanymi niecek betonowych,
 wykonanie niecek w oparciu o technologię bloczków styropianowych,
 montaż gotowych basenów blaszanych z wkładami z folii
z PVC i ich wyposażenia:
- Sunny-pool - baseny okrągłe, ósemkowe i owalne o wymiarach od 4x3 m do 6x12 m i głębokie 1,2 i 1,5 m
- Sun-star baseny prostokątne o wymiarach do 8x16 m
 filtry zawieszane ze zintegrowanymi systemami filtracji,
 systemy kolektorów słonecznych,
 montaż gotowych basenów z żywic poliestrowych i z płyt PP,
 zbrojenie niecki w niezbędne elementy instalacyjne (np.
przejścia, obudowy, reflektory),
 wyłożenie niecek ceramiką lub wyklejenie folią PVC,
 wykonanie kompletnej instalacji uzdatniania wody, instalacji elektrycznej i układów automatyki,
 montaż urządzeń, akcesoriów i atrakcji basenowych,
 montaż układów automatycznego dozowania środków
chemicznych,
 rozruchy technologiczne,
 serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dostawy chemii basenowej.



środki chemiczne do uzdatniania i pielęgnacji wody basenowej oraz czyszczenia basenów i pomieszczeń basenowych,



EMEC (Włochy) w zakresie:
pomp dozujących,



IBG (Holandia) oferującej:
kształtki PVC-U i PVC-C,
 rury PVC-U



PRAHER (Austria) oferującej:
armaturę PVC, PP, PVDF,
 akcesoria basenowe,
 elementy zbrojenia niecki z tworzywa (skimmery, przejścia,
dysze)
 odkurzacze basenowe (ręczne i półautomatyczne)



Firma FUNAM jest autoryzowanym przedstawicielem następujących firm:

MAYTRONICS (Izrael) oferującej:
odkurzacze do basenów o dł. do 12 m serii Dolphin Plus,
Magic, 2001
 odkurzacze do basenów o dł. do 30 m serii Dolphin 3001 i
Dolphin Dynamic PRO,
 odkurzacze do basenów o dł. do 60 m serii Dolphin 2x2

BAYROL







(Niemcy) oferującej:
urządzenia pomiarowo-regulacyjne i dozujące do uzdatniania i automatycznej kontroli parametrów higieniczno-sanitarnych wody basenowej,




RIVIERA-POOL (Niemcy) oferującej:
gotowe baseny z żywic poliestrowych (typu family, classic,
superclassic),
 Whirlpoole
Firma FUNAM ma we Wrocławiu (ul. Mokronoska 2) hurtownię (kształtki, armatura, rury, środki chemii basenowej), magazyn części zamiennych oraz serwis do urządzeń kontrolno-pomiarowych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej, a także podstawowy asortyment gotowych basenów, akcesoriów basenowych, pomp
dozujących i odkurzaczy basenowych.

FUNAM Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław
tel. 071 364 37 57, faks 071 364 55 23
www.funam.pl
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