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Skoro już do nas napisałeś, jesteś zdecydowany na zakup basenu
– teraz kwestia wyboru producenta oraz modelu niecki. W tym
miejscu warto się na chwilę zatrzymać i zgłębić swoja wiedzę:

WAŻNE !!!
Artykuły, które pojawiły się po kontrolach przeprowadzonych w styczniu 2020
roku – POKAZUJĄ JAK WAŻNE JEST SPRAWDZONE ŹRÓDŁO PRODUKCJI.

KLIKNIJ! Przeczytaj!
https://www.newsweek.pl/biznes/grozne-dla-zycia-i-zdrowia-baseny-z-niekontrolowanych-produkcji/xrc5588

KLIKNIJ! Przeczytaj!
https://www.forbes.pl/baseny-z-niekontrolowanych-produkcji-zagrazaja-zdrowiu-i-zyciu/e7pf910

1.

2.

Produkty niewiadomego albo podejrzanego
pochodzenia psują rynek, wprowadzając na
niego bezwartościowe produkty, które mogą
narazić na niebezpieczeństwo Ciebie i Twoich
bliskich. Czy któryś z konkurentów inwestuje
swój czas i pieniądze w Twoje poczucie bezpieczeństwa, pozwalając kontrolować swoja produkcje przez audytorów ISO i TÜV ?

Pseudo producenci. Dlaczego żadna z konkurencyjnych firm nie chwali się swoim zapleczem i zakładem? Ponieważ go nie posiada.
My zapraszamy Cię na zwiedzanie naszego zakładu oraz oglądanie ogromnej wystawy basenów, ułatwiającej wybór swojego wymarzonego basenu na żywo.

3.

4.

Ładne aukcje i słowa … to tylko wirtualny świat
– u Nas znajdziesz fachowe doradztwo, gamę
różnorodnych produktów pochodzących od legalnego i zaufanego dostawcy.

Chcesz dla siebie i swoich bliskich wszystkiego
co najlepsze? Wybieraj więc mądrze sprawdzone firmy, które przeszły kontrole i mają stały
nadzór nad produkcja. Nie należy, a wręcz nie
wolno oszczędzać, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie bliskich. Nie igraj ze zdrowiem
i życiem swoich bliskich.

5.
Najnowsze wiadomości ze świata donoszą, iż
tego lata temperatury w Europie będą rekordowe. Dokonujesz właściwego wyboru – basen
z laminatu od sprawdzonego i certyfikowanego producenta to doskonały i bezpieczny wybór. Nie kupuj u pośredników, nigdy
nie masz gwarancji, skąd pochodzi niecka. I co
znajduje się w jej konstrukcji.

Poznaj nas
Jesteśmy liderem. PoolsFACTORY GROUP to największy w Europie producent basenów poliestrowych. Z powodzeniem utrzymujemy pozycję lidera
szczególnie dzięki niezmiennie najwyższej jakości,
innowacyjności i profesjonalizmowi. Realizujemy
zobowiązania, które się z tym wiążą: dostarczamy
najwyższej jakości baseny i najwyższej jakości usługi. Tworzymy na podstawie własnych projektów
i wszystko powstaje w 100% w Polsce. Jesteśmy
z tego dumni. Wierzymy w siebie i w nasze produkty. Naszym głównym celem jest satysfakcja naszych
Klientów. Uważnie słuchamy wszystkich waszych
sugestii i są one najsilniejszą motywacją do dalszego rozwoju.
Nasze marki to exclusivePools, Starpool, Pool4You
i Economy Line.

Przed nami droga, która nigdy się nie kończy. W zupełności rozumiemy coraz wyższe wymagania dotyczące relaksu i odpoczynku. Dla was opracowujemy
nowe komponenty naszych basenów i ulepszamy
technologię. Uparcie i z determinacją udoskonalamy własny warsztat projektowy i technologiczny
aby spełniać Wasze życzenia.
Nie polegamy na innych, samodzielnie szukamy
sposobów na ulepszenie i innowacje. Nasze baseny
są funkcjonalne i nowoczesne, niezmiennie w czołówce najnowszych technologii w tej dziedzinie. To
właśnie dzięki ciągłym innowacjom pchamy nasze
produkty, firmę i cały sektor do przodu. Pod wieloma względami jesteśmy pionierami. Wyznaczamy
trendy. Konkurencja to wyzwanie, które podejmujemy z radością.

Ostatnie miesiące bardzo pozytywnie nas zaskoczyły – Nasza firma została zauważona
przez jedno z najpoważniejszych czasopism w Polsce – Forbes. Zachęcamy
serdecznie do przeczytania artykułu:

KLIKNIJ! Przeczytaj!
https://www.forbes.pl/basen-nie-jest-juz-synonimem-luksusu-czy-warto-inwestowac-w-baseny-z-laminatu/18hftmm
Jesteśmy wyjątkowym zespołem. Odwiedź nas, poznaj nas i rozgość się. Poczujesz wyjątkową atmosferę i przekonasz się, że wkładamy serce w naszą
pracę. Stoimy przy naszych produktach. Znamy je
w najdrobniejszych szczegółach. Każdy basen przechodzi przez nasze ręce. Każdy jest przemyślany
i odzwierciedla nasze bogate doświadczenie.
Nie przez przypadek baseny naszej produkcji są
doskonałe. Kształt, kolor, rozmiar, technologia, ergonomia, liczba schodów... każdy element ma znaczenie i jest ważny. Rozważamy każdy aby osiągnąć
basen doskonały, dla twojej satysfakcji, relaksu
i odpoczynku. Wiemy jak osiągnąć perfekcję. Profesjonalny zespół i ponad 20-letnie doświadczenie to
mocne argumenty.

Jesteśmy wyjątkowo czuli. Rozumiemy, że decyzja
o inwestycji w basen jest znacząca. Często jest to
decyzja na całe życie. Szanujemy to i tym bardziej
doceniamy zaufanie naszych Klientów. Z tego powodu oferujemy znacznie więcej niż gwarancję.
Kupując nasz basen kupujesz jednocześnie ponadstandardową opiekę, którą będzie nam miło Cię
otoczyć. Zapewnimy skrupulatne wskazówki dotyczących wstępnej instalacji. Jesteśmy również gotowi doradzić w zakresie prawidłowego montażu oraz
przygotowania odpowiednich materiałów. Doradzimy w doborze odpowiedniej chemii basenowej
oraz akcesoriów. Zapewnimy prosty dostęp do informacji i wsparcie. To, co nasi konkurenci uważają
za maksimum do zaoferowania, dla nas to dopiero
początek.

OBECNIE POSIADAMY CZTERY ZAKŁADY PRODUKCYJNE ORAZ TRZY HOTELE
PRACOWNICZE PRZY SWOICH ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH, KTÓRE ŁĄCZNIE ZAPEWNIAJĄ 670 MIEJSC NOCLEGOWYCH.

Spacer
wirtualny
KLIKNIJ!

Spacer
wirtualny
KLIKNIJ!

Certyfikaty

Produkcja basenów PoolsFACTORY GROUP została sprawdzona przez niezależną, uznaną na całym świecie, jednostkę certyfikacyjną TÜV Rheinland i uzyskała certyfikat „Bezpieczeństwo, Produkcja Kontrolowana” – ID 0000043751.
Certyfikat ten potwierdza zgodność naszych działań z europejską normą EN 16582-1, która dotyczy weryfikacji produktów pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz normami przedmiotowymi dotyczącymi
określonych grup funkcjonalnych.
Testy przeprowadzono pod kątem: trwałości, wytrzymałości i odporności na wstrząsy, stabilności, bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego oraz antypoślizgowości.
Daje to naszym Klientom pewność, że nasze produkty są bezpieczne w użytkowaniu oraz cechują się najwyższą jakością wykonania.

Certyfikaty

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015.
Wdrożyliśmy i stosujemy system zarządzania jakością zgodny z wymogami normy
PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów z laminatu.

Certyfikaty

Baseny naszej produkcji posiadają specjalne zabezpieczenie przed poślizgiem zgodnie
z wymogami normy DIN 51097, co jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa i zdrowia
osób użytkujących basen. Badania oraz próby zostały przeprowadzone przez renomowaną i niezależną jednostkę certyfikującą TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI
PRAHA, potwierdzają fakt, że antypoślizg stosowany na stopniach naszych basenów
spełnia wszystkie wymogi prawidłowego wykonania, trwałości oraz bezpieczeństwa.

JOIN THE ELITE!
Czy luksus musi mieć granice?
W dziedzinie designu, wyposażenia i ekskluzywności zdefiniowaliśmy luksus na nowo, czego efektem jest
marka ExclusivePools!
ExclusivePools nie ma aspiracji być marką masową. Jej filozofia jest zupełnie inna. To baseny absolutnej
klasy premium. Baseny ExclusivePools dla wielu ludzi na całym świecie stały się synonimem doskonałości,
wręcz dziełami sztuki. Dla większości są marzeniem, dla wybranych – CELEM.

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

12.50M

3.70M

1.55M

103 299 ZŁ

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

9.20M

5.00M

1.55M

83 999 ZŁ

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

7.50M

3.70M

1.55M

53 899 ZŁ

Carbon-Aramid
technology

Baseny marki STARPOOL posiadają wzmocnienie konstrukcji niecki z wykorzystaniem
technologii CARBON / ARAMID !

LUNA

KILE

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

7.40M

3.45M

1.40M

7.40M

3.25M

1.55M

33 127 ZŁ

33 127 ZŁ

LAOFI

DOUBLE VENUS

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

8.70M

3.70M

1.55M

8.70M

3.70M

1.55M

47 962 ZŁ

47 962 ZŁ

ONTARIO

DELLA

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

6.20M

3.25M

1.55M

6.30M

3.25M

1.50M

28 676 ZŁ
8.25M

3.25M
47 467 ZŁ

28 676 ZŁ
1.55M

7.50M

3.25M
33 127 ZŁ

1.50M

VENUS

HELIOS

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

5.00M

3.25M

1.55M

6.30M

3.25M

1.55M

26 204 ZŁ
6.00M

3.25M

28 676 ZŁ
1.55M

7.50M

28 182 ZŁ
7.00M

3.25M

3.25M

1.55M

33 127 ZŁ
1.55M

8.50M

32 632 ZŁ

3.70M

1.55M

47 962 ZŁ
9.30M

3.25M

1.55M

44 500 ZŁ
9.95M

3.70M

1.55M

53 896 ZŁ

ATALIA
DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

4.80M

2.4M

1.40M

18 292 ZŁ
6.70M

Carbon-Aramid
technology

3.25M
30 654 ZŁ

1.55M

MONZA

NAVARA

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

7.50M

3.20M

1.55M

7.50M

3.70M

1.55M

27 193 ZŁ

31 643 ZŁ

MODENA

EMPORIO

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

8.50M

3.20M

1.55M

8.50M

3.70M

1.55M

31 149 ZŁ

36 588 ZŁ

OZZY

ERIS
DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

5.00M

3.00M

1.50M

2.85M

2.30M

0.85M

17 797 ZŁ

8 896 ZŁ

HERA deLUXE

ASTRA

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

7.50M

3.20M

1.55M

4.00M

2.40M

1.25M

27 193 ZŁ

13 347 ZŁ

ARES

NERO

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

4.50M

2.40M

1.40M

4.50M

2.40M

1.40M

14 830 ZŁ

14 830 ZŁ

ROMA II

HEBE

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

9.30M

3.25M

1.55M

2.35M

2.35M

0.86M

33 621 ZŁ

7 413 ZŁ

KING

AMUR

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

6.20M

3.20M

1.55M

6.20M

3.20M

1.55M

23 237 ZŁ
6.20M

3.20M

23 237 ZŁ
1.20M

6.20M

3.70M

20 764 ZŁ

25 709 ZŁ

KLEO

HERA

1.55M

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

5.00M

3.20M

1.55M

5.30M

3.20M

1.55M

17 797 ZŁ
6.00M

3.20M

17 797 ZŁ
1.55M

6.30M

23 237 ZŁ
7.00M

3.20M

3.20M

1.55M

23 237 ZŁ
1.55M

7.50M

26 698 ZŁ

3.20M

1.55M

27 193 ZŁ
8.30M

3.20M
30 160 ZŁ

1.55M

ROMA

ROMA 6

DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ GŁĘBOKOŚĆ
5.00M

3.00M

1.45M

DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ GŁĘBOKOŚĆ
6.00M

16 804 ZŁ
7.00M

3.00M

ROMA +

3.00M

1.40M

DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ GŁĘBOKOŚĆ
6.00M

3.00M

19 277 ZŁ

19 277 ZŁ

GOCTA

CERES

1.40M

1.50M

23 487 ZŁ

ROMA S
DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ GŁĘBOKOŚĆ
8.00M

3.00M
27 683 ZŁ

1.50M

DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ GŁĘBOKOŚĆ
4.43M

2.61M
12 848 ZŁ

1.03M

DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ GŁĘBOKOŚĆ
6.00M

3.00M
19 277 ZŁ

1.50M

// NIEZBĘDNE RZECZY DLA TWOJEGO BASENU
Nabywając przedmioty w naszym życiu wydajemy nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim swoje
życie – czas i energię, którą poświęciliśmy na zarobienie tych pieniędzy. Nieprzemyślany zakup basenu bez niezbędnego osprzętu często wiąże się jedynie z rozczarowaniem oraz straconymi nerwami
i czasem. Szanuj siebie! Podejmij świadomą decyzję! Poniżej znajdziesz wskazówki w co wyposażony
musi być Twój basen, aby spełniał wszystkie Twoje oczekiwania:

PO PIERWSZE I NAJWAŻNIEJSZE
– ZAKUP WYDAJNIEJSZEJ POMPY
Filtracja w basenie jest jak silnik w samochodzie - jest jego sercem! Zapewne dbasz o swój samochód,
więc zadbaj również o Twój basen. Z doświadczenia wiemy, że nie warto oszczędzać na filtracji basenowej,
bo w późniejszym czasie wydasz dwa razy tyle i stracisz bardzo dużo czasu. Zamiast cieszyć się swoim basenem będziesz czuł rozczarowanie. Przy wyborze właściwego systemu filtracji, niezbędne jest jego dostosowanie do wielkości basenu, odległość w jakiej będzie znajdować się on od basenu oraz jego wydajność.

ZAKUP POMPY CIEPŁA ORAZ PRZYKRYCIA
DLA BASENU
Skoro poświęcasz już czas na zakup basenu zapewne nie będziesz chciał marnować go na czekanie, aż
w końcu będzie jakiś słoneczny dzień, abyś mógł z niego skorzystać. Dlatego kolejnymi niezbędnym elementami wyposażenia basenu są pompa ciepła oraz jego przykrycie. Posiadanie tych elementów pozwoli
Ci na wydłużenie sezonu o kilka miesięcy, pochmurne dni nie będą Ci straszne a woda będzie miała zawsze idealną temperaturę. Dzięki przykryciu zanieczyszczenia nie dostają się do basenu i zaoszczędzisz na
ilości używanej chemii. Dodatkowo dzięki zadaszeniu będziesz miał pewność, że Twoje dzieci i zwierzaki
domowe są bezpieczne. Bez tych elementów będziesz się czuł jakbyś jeździł samochodem bez klimatyzacji….

AUTOMATYCZNY ODKURZACZ
O swój basen musisz dbać tak jak o Twój samochód. Nie chcesz, aby był brudny i miał rdze. Raz w tygodniu
basen wymaga czyszczenia. Możesz wykonać je za pomocą odkurzacza manualnego i ręcznie wyczyścić
ściany i dno basenu… zmęczyć się, poirytować i zmarnować kilka godzin. Możesz również podłączyć automatyczny odkurzacz, położyć się na leżaku i poczytać ulubioną gazetę, a w tym czasie ściany oraz dno
basenu będą czyszczone. Odkurzacze pracują samodzielnie, cicho oraz dokładnie.

ZAPEWNIJ SOBIE CODZIENNY TRENING I RELAKS KUP PRZECIWPRĄD
Twój samochód musi spełniać podstawowe i najważniejsze zadanie czyli jeździć, a Ty w Twoim basenie
musisz móc pływać! Nie chcesz zbyt długiego basenu w ogrodzie? To nie oznacza, że nie będziesz mógł
w pełni korzystać z jego funkcji. Przeciwprąd ( maszyna pływacka) umożliwi Ci trening pływacki jak w basenie olimpijskim! Dodatkowo funkcja sterowania natężenia strumienia wody pozwoli Ci na przyjemny
relaks po treningu.

Akcesoria

// COMFORT TECHNIC BOX

Innowacyjne pomieszczenie na całą technikę filtracyjną oraz akcesoria niezbędne do obsługi basenu.
Wykonany w najwyższej jakości i z dbałością o szczegóły praktyczne i wizualne. Comfort Technic Box
to również najwyższa ochrona urządzeń przed czynnikami pogodowymi oraz redukcja hałasu o 80%.

Obsługa urządzeń w niewygodnych pozycjach to już przeszłość. Podnieś swój komfort i zyskaj swobodny
dostęp i obsługę urządzeń w wygodnej stojącej pozycji.
Dzięki zamontowanym półkom to również idealne miejsce na chemię basenową oraz inne akcesoria.
Comfort Technic Box to zakup na całe życie.

Wykonany jako monolit, brak łączeń to 100%
szczelność. Wnętrze jest jasne, naturalne
i przyjemne dzięki naturalnej sklejce zabezpieczonej lakierem.
Wykonany z wytrzymałego materiału i dodatkowo
wzmocniony stelażem stalowym. Klapa wejściowa
dwuwarstwowa wyposażona w zamek z kluczem
to kolejny element podnoszący bezpieczeństwo
użytkowników. Montaż jest prosty i szybki. Stała
temperatura wewnątrz bez względu na panujące
warunki atmosferyczne dzięki izolacji pianą PUR.

COMFORT TECHNIC BOX

24 750 zł

Akcesoria

// COMFORT TECHNIC BOX

COMFORT TECHNIC BOX

24 750 zł

// ZESTAWY FILTRACYJNE

Akcesoria

FILTR BATORY II
620mm

2 045 zł

750mm

2 990 zł

Filtr poliestrowy klasy Premium, przeznaczony do basenów kąpielowych. Tebas
Batory II to laminowany filtr wykonany
z poliestru wzmocnionego ogromną ilością
włókna szklanego, zapewniającego sztywność konstrukcji. Produkowany w Europie
przez specjalistów, zajmujących się produkcją filtrów od 30 lat!
Filtr może być montowany przy basenach
z wodą słoną. Ciśnienie pracy wynosi 0,60,8 bar.

SKRZYNIA FILTRACYJNA

3 870 zł

Bez wyposażenia

Kompaktowa skrzynia poliestrowa o wymiarach zewnętrznych 146 x 112 x 100 cm.
Służy jako minimalistyczne pomieszczenie
techniczne na podstawową technikę basenową. Wystarczająco miejsca na zestaw filtracyjny o maksymalnej średnicy 500mm i
półką na pompę do przeciwprądu.
Skrzynia nie posiada otworów, co powoduje, że skrzynia może mieć uniwersalne zastosowanie.

// ZESTAWY FILTRACYJNE

Akcesoria

POMPA AMERICA
13m3/h

1 470 zł

17m3/h

1 550 zł

Pompa przeznaczona do pracy z wodą basenową i wodą słoną (do 3,5% soli). Charakteryzują się cichą pracą, odpornością na
korozję, solidnym uszczelnieniem cylindrowym zabezpieczającym silnik przed wodą
basenową. Pompy do filtrów wyposażone
są w łapacz włókien (koszyk). Złącze klejone na rurę 50mm. Brak kabla zasilającego
w zestawie.

POMPA DISCOVERY
17m3/h

1 720zł

21m3/h

2 110zł

25m3/h

2 365 zł

ZESTAW FILTRACYJNY STAR

1 400 zł

Zawór 4-drogowy 10m3/h - timer

FILTRACJA HYDRO-S FSP 500

3 080 zł

Zawór 6 - drogowy 12m3/h

Akcesoria

Pompa przeznaczona do pracy z wodą basenową i wodą słoną (do 3,5% soli). Charakteryzują się cichą pracą, odpornością na
korozję, solidnym uszczelnieniem cylindrowym zabezpieczającym silnik przed wodą
basenową. Pompy do filtrów wyposażone
są w łapacz włókien (koszyk). Złącze z gwintem wewnętrznym 2”. Brak kabla zasilającego w zestawie.

Formowany
wtryskowo,
polietylenowy
zbiornik filtra z zaworem 4-funkcyjnym,
pompą odśrodkową i filtrem wstępnym.

Formowany
wtryskowo,
polietylenowy
zbiornik filtra z zaworem 6-funkcyjnym,
pompą odśrodkową i filtrem wstępnym.

// ZESTAWY FILTRACYJNE

DYSZA CYRKULACYJNA ABS

260 zł

Odwracalna dysza do łączenia z rurą o średnicy
50 mm. Regulują kierunek przepływu wody i zwiększają przepływ wody w basenie. Dysza cyrkulacyjna (wykonana z tworzywa) jest niezbędnym elementem wyposażenia basenu w procesie filtracji wody basenowej.
Woda po przefiltrowaniu wraca dyszami do basenu.

DYSZA CYRKULACYJNA WHITE STEEL EDITION
Nakładka ze stali nierdzewnej

400 zł

Dysza z serii WHITE STEEL EDITION daje niepowtarzalny efekt w basenie. Białe elementy z tworzywa, z wykończeniem ze stali nierdzewnej najwyższej jakości
AISI 316.

SKIMMER ABS

300 zł

Klasyczny, biały skimmer wykonany z twardego i trwałego tworzywa sztucznego. Za pomocą skimmera
woda basenowa jest pobierana i kierowana do filtra.
Skimmer montowany jest przy górnej krawędzi basenu.

SKIMMER ABS SZEROKI

450 zł

Standardowy skimmer wykonany z twardego i trwałego tworzywa sztucznego. Szersze światło skimmera
pozwala na jeszcze bardziej efektowny zbieranie zanieczyszczeń z powierzchni lustra wody.

SKIMMER ABS SZEROKI EURONORM

855 zł

Najlepszy skimmer w swojej klasie podwyższający poziom wody w niecce basenu. Skimmer jest zgodny z
europejską normą EN13451-1-3.

SKIMMER WHITE STEEL EDITION
Nakładka ze stali nierdzewnej

1 935 zł

Skimer z serii WHITE STEEL EDITION daje niepowtarzalny efekt w basenie. Białe elementy z tworzywa,
z wykończeniem ze stali nierdzewnej najwyższej jakości AISI 316.

// OŚWIETLENIE

Akcesoria

HALOGEN MINI 50W/12V

470 zł

Mała lampa halogenowa o wymiarach
2x1,5mm wykonana z trwałego plastiku.
Lampa do Ozzy.

HALOGEN MINI 50W
WHITE STEEL EDITION
Nakładka ze stali nierdzewnej

800 zł

Halogen basenowy z serii WHITE STEEL
EDITION daje niepowtarzalny efekt w basenie. Białe elementy z tworzywa, z wykończeniem ze stali nierdzewnej najwyższej jakości AISI 316. Nakładka ze stali nierdzewnej.

LAMPA LED BIAŁA ABS
12V/15W

1 050 zł

Lampa basenowa - światło białe, wykonana
z białego, trwałego plastiku.

LAMPA LED BIAŁA
WHITE STEEL EDITION
aaaaaa

1 430 zł

Lampa LED z serii WHITE STEEL EDITION
daje niepowtarzalny efekt w basenie. Białe
elementy z tworzywa, z wykończeniem ze
stali nierdzewnej najwyższej jakości AISI 316.

LAMPA LED RGB ABS DIAMOND
40W/12V

1 420 zł

Lampa basenowa wykonana z białego,
trwałego plastiku ze zmiennym kolorem
światła. Wymaga sterowania (brak w zestawie).

// OŚWIETLENIE

Akcesoria

LAMPA LED RGB
WHITE STEEL EDITION
1 510 zł

Nakładka ze stali nierdzewnej

Lampa LED, ze zmiennym kolorem światła
z serii WHITE STEEL EDITION daje niepowtarzalny efekt w basenie. Białe elementy
z tworzywa, z wykończeniem ze stali nierdzewnej najwyższej jakości AISI 316. Wymaga sterowania (brak w zestawie).

TRANSFORMATOR
350 zł

100W/12V
TRANSFORMATOR
300W/12-14V

560 zł

Transformator basenowy do lamp halogenowych oraz lamp Led. Dobry transformator w atrakcyjnej cenie zapewniający prawidłową pracę oświetlenia basenowego.

STEROWANIE PILOTEM LAMP LED
120V

1 300 zł

Sterownik lamp kolorowych może być kontrolowany przez aplikację na smartfona, wifi
(podłączony do sieci lokalnej) lub Bluetooth®. Brio Wil umożliwia również sterowanie światłami za pomocą asystentów głosowych, takich jak Alexa®.

Akcesoria

// SYSTEMY GRZEWCZE

HYDROPRO INVERTER
Typ 7

6 900 zł

Typ 10

8 900 zł

Typ 13

10 500 zł

Inwerterowa pompa ciepła oferuje możliwość zmiany wydajności w zależności od
warunków pogodowych i nastawy temperatury.
Dzięki trybom Power/Smart/Silent, prędkość pracy sprężarki i wentylatora można
zmieniać w celu zmniejszenia hałasu i zużycia energii do 30%.

POMPA CIEPŁA TYP 5 230V

4 890 zł

POMPA CIEPŁA TYP 7 230V

5 700 zł

POMPA CIEPŁA TYP 10 230V

7 300 zł

POMPA CIEPŁA TYP 13 230V

8 700 zł

POMPA CIEPŁA TYP 18 230V

12 000 zł

Pompa ciepła do basenu Hydro-Pro z działu Technika basenowa to przyrząd, który jest praktyczny w użyciu,
łatwy w montażu, wykonany z trwałych materiałów, przyjazny dla środowiska oraz bardzo wydajny i ekonomiczny, jeśli chodzi podgrzewanie wody basenowej. Podczas użytkowania pompa ciepła do basenu Hydro-Pro
może zaoszczędzić do 80% kosztów ogrzewania basenu.

// PRZECIWPRĄD

PRZECIWPRĄD STP-2200, 2,2KW/400V

6 165 zł

PRZECIWPRĄD TAJFUN JET

20 000 zł

Przeciwprąd jest niezwykle praktycznym urządzeniem, zwłaszcza przy basenach o niewielkich rozmiarach.
Urządzenie to łączy w sobie m. in. takie funkcje jak:
• możliwość pełnego treningu pływackiego nawet w basenach o nie dużych wymiarach,
• bardziej intensywny trening niż przy pływaniu bez użycia przeciwprądu,
• hydromasaż,
• dzięki możliwości intensywnego treningu pływackiego oraz hydromasażu, urządzenie pozwala wspaniale
modelować sylwetkę.
Urządzenie basenowe jakim jest przeciwprąd działa na zasadzie wytwarzania sztucznego prądu wody dzięki, któremu nawet osoby zaawansowane w treningach pływackich będą mogły efektywnie taki trening wykonać już nie
tylko na basenie o wymiarach olimpijskich, ale również w zaciszu własnego domu. Intensywność pływania możemy regulować po przez pływanie w różnych odległościach od urządzenia, im ciało ustawimy bliżej przeciwprądu
tym mocniejszy trening wykonamy. Urządzenie to pomaga również rozbijać tkankę tłuszczową oraz modelować
sylwetkę. Podczas przyjemnego spędzania czasu w basenie wystarczy nakierować strumień wody na te partie ciała, które chcielibyśmy wymodelować i gotowe.

// ODKURZACZE

Akcesoria
Odkurzacz basenowy Dolphin S100 – cechy:

• Kosz filtracyjny z wkładami siatkowymi dostępny od góry,
• Duża pojemność kosza zgrubnego umożliwia zebranie wszystkich zanieczyszczeń (liści)
podczas jednego cyklu,
• Możliwość zastosowania kosza ultradokładnego,
• Szybkie opróżnianie odkurzacza z wody po wyjęciu, z basenu
• Doskonała skuteczność czyszczenia – aktywna szczotka usuwa większość skupisk glonów
i bakterii.

ODKURZACZ AUTOMATYCZNY
DOLPHIN S100
4 000 zł

Dane techniczne i zawartość pudełka:
Klasyfikacja wg Maytronics: MASS, Możliwości czyszczenia: Dno i wjeżdżanie na ściany,
Napęd: Pojedynczy DIAGNOSTIC, Cykl pracy (czyszczenia): 2 godz., Wydajność pompy:
17 m3/h, Przewód zasilający: 2-żyłowy o długości 15 m, System filtracji: Zgrubny siatkowy
kosz filtracyjny, Pojemność kosza filtracyjnego: 3 000 cm3, Dokładność filtracji: 100 μm,
Szczotka aktywna: PVC niebieska, Zasilacz Uniwersalny cyfrowy: BASIC 2015, Napięcie zasilania pierwotne: 220 – 240 V, 50-60 Hz, 2 A, Napięcie zasilania wtórne = 29 V, Moc znamionowa: 120 W, Stopień ochrony zasilacza: IP54, Zdalne sterowanie: Brak, Masa (bez przewodu):
6,5 kg, Wózeczek: Brak, Gwarancja: 24 miesiące + instrukcja obsługi.

Odkurzacz basenowy Dolphin S200 – cechy:
• Kosz filtracyjny zgrubny siatkowy i ultradokładny kartuszowy dostępny od góry – szybkie
i łatwe płukanie obu koszy,
• Możliwość oddzielnego zastosowania kosza zgrubnego siatkowego bądź ultradokładnego
kartuszowego, a także obu koszy jednocześnie,
• Duża pojemność obu koszy umożliwia zebranie wszystkich dużych zanieczyszczeń (liści)
podczas jednego cyklu pracy,
• Niska masa bardzo ułatwia transport i operowanie,
• Szybkie opróżnianie z wody po wyjęciu odkurzacza z basenu,
• Dwustopniowa filtracja przy wykorzystaniu obu koszy filtracyjnych,
• Doskonała skuteczność czyszczenia – aktywna szczotka usuwa większość skupisk glonów
i bakterii,
• System sterowania ruchami PowerStream zapewnia całkowite pokrycie dna basenu i efektywne czyszczenie linii wodnej.

ODKURZACZ AUTOMATYCZNY
DOLPHIN S200
5 300 zł

CHWILOWO
NIEDOSTĘPNY

Dane techniczne:
Klasyfikacja wg Maytronics: BASIC, Możliwości czyszczenia: Dno, wjeżdżanie na ściany i linia wodna, Napęd: Pojedynczy DIAGNOSTIC, Cykl pracy (czyszczenia): 2 godz., Wydajność
pompy: 17 m3/godz., Przewód zasilający: 2-żyłowy o długości 18 m, System filtracji: Zgrubny
siatkowy kosz filtracyjny oraz ultradokładny kosz kartuszowy, Pojemność kosza siatkowego:
3 000 cm3, Dokładność filtracji: 100 μm, Pojemność kosza kartuszowego: 3 500 cm3, Dokładność filtracji: 50 μm, Szczotka: zwykła i aktywna PVC niebieska, Zasilacz: Uniwersalny cyfrowy BASIC 2015, Napięcie zasilania pierwotne: 220 – 240 V, 50-60 Hz, 2 A, Napięcie zasilania
wtórne: = 29 V, Moc znamionowa: 120W, Stopień ochrony zasilacza: IP 54, Zdalne sterowanie:
Brak, Masa (bez przewodu): 7,5 kg, Wózeczek: Brak, Gwarancja: 24 miesiące.

Odkurzacz basenowy Dolphin S300i jest najbardziej zaawansowanym technicznie odkurzaczem z rodziny S-Line. Wyposażony jest w mikroprocesorowy układ sterowania i diagnostyki z oprogramowaniem zapewniającym niezawodne skanowanie całego dna i ścian basenu
w trakcie cyklu pracy. Odkurzacz pracuje w pełni automatycznie w basenach o różnej wielkości i różnym kształcie, włącznie z basenami posiadającymi wypłycenia (plaże).
Można zaprogramować następujące parametry pracy :
• zegar tygodniowy (powtarzalne rozpoczęcie pracy o wybranej godzinie w wybranym dniu
tygodnia), długość cyklu pracy (1,5/2/2,5 godz.),
• zwłokę włączenia odkurzacza (od 1 do 6 godz.) umożliwiającą opadnięcie zanieczyszczeń
na dno basenu po wyłączeniu pompy basenowej.
Rodzaje skanowania (czyszczenia):
• regularny – czyszczenie dna i ścian basenu,
• ultra czyszczenie – czyszczenie tylko dna basenu
• tylko dno – zwykłe czyszczenie dna i narożników basenu,
• tylko linia wodna – czyszczenie tylko ścian i linii wodnej.

ODKURZACZ AUTOMATYCZNY
DOLPHIN S300I
6 800 zł

Dane techniczne:
Klasyfikacja wg Maytronics: CLASSIC, Możliwości czyszczenia: dno, ściany i linia wodna, Napęd: Pojedynczy DIAGNOSTIC, Cykle pracy (czyszczenia): 1,5/2/2,5 godz., Wydajność pompy:
17 m3/godz,. Przewód zasilający: 3-żyłowy o długości 18 m, System filtracji: Zgrubny siatkowy
kosz filtracyjny oraz ultradokładny kosz kartuszowy, Pojemność kosza siatkowego: 3 000
cm3, Dokładność filtracji: 100 μm, Pojemność kosza kartuszowego: 3 500 cm3, Dokładność
filtracji: 50 μm, Szczotka: zwykła i aktywna PVC niebieska, Zasilacz Cyfrowy ADVANCED 2015
Full, Napięcie zasilania pierwotne: 220 – 240 V, 50-60 Hz, 2A, Napięcie zasilania wtórne: =
29 V, Moc znamionowa: 120W, Stopień ochrony zasilacza: IP 54, Zdalne sterowanie: tak, za
pośrednictwem smarfona i aplikacji MyDolphinTM, Masa (bez przewodu): 7,5 kg, Wózeczek:
PRO, Gwarancja: 24 miesiące.

// INNE BASENOWE

Akcesoria

KASKADA - WYLEWKA miniBALI
Stal nierdzewna

5 200 zł

PORĘCZ FX-11 1000mm, STAL AISI-316

100cm, montaż do ściany

870 zł

PORĘCZ FX-3, STAL AISI-316

montaż do podłoża

960 zł

Wylewka daje strumień wody, który
jest zarówno masażem jak i wizualną
atrakcją basenu ogrodowego. Wszystkie
elementy ze stali wymagają specjalnej
konserwacji, aby zapobiec niszczeniu
stali. Obowiązkowo należy je uziemiać.

Poręcz została tak zaprojektowana aby
była funkcjonalna i bezpieczna. Specjalnie dobrany do jej produkcji materiał –
stal nierdzewna kwasoodporna typu 316
jest odpowiednią dla basenów stalą austenityczną chromowo-niklowo-molibdenową, odporną na działanie wysokich
temperatur i o wyjątkowej odporności
na korozję.

Poręcz została tak zaprojektowana aby
była funkcjonalna i bezpieczna. Specjalnie dobrany do jej produkcji materiał –
stal nierdzewna kwasoodporna typu 316
jest odpowiednią dla basenów stalą austenityczną chromowo-niklowo-molibdenową, odporną na działanie wysokich
temperatur i o wyjątkowej odporności
na korozję.

TYCZKA TELESKOPOWA

SZCZOTKA DO ŚCIAN

PIASEK KWARCOWY DO FILTRA

2x120cm

150 zł

Tyczka teleskopowa wykonana z aluminium pomaga utrzymać basen w czystości. Dzięki swojej uniwersalności pasuje do wszystkich szczotek z naszej
oferty.

ODPŁYW BOCZNY
Przyłącze węża EURO

45cm

85 zł

Lekka i szeroka szczotka pomoże w usunięciu glonów i innych zanieczyszczeń
za ścian basenu. Kompatybilna z aluminiową tyczką teleskopową z naszej
oferty.

TERMOMETR

25 zł

0.4-0.8 25kg

50 zł

1-1.25 25kg

50 zł

Piasek, który oferujemy jest specjalnie
wyselekcjonowany z odpowiednich
frakcji i przeznaczony wyłączenie do
filtrów. Zawartość SiO₂ wynosi 98,73%,
czystość wg normy DIN.

SIATKA RĘCZNA DO ZBIERANIA
ZNIECZYSZCZEŃ MEGAPOOL

130 zł

50 zł
Termometr basenowy prosty pozwala
na monitorowanie temperatury wody
w basenie. Jest nieodzownym elementem wyposażenia basenowego.

Siatka do zbierania zanieczyszczeń
z powierzchni wody w basenach oraz
nieckach kąpielowych.

ODPŁYW DENNY

AKTYWNE ZŁOŻE SZKLANE

WĄŻ DO ODKURZACZA RĘCZNEGO

Cena za mb

25 zł

10cm
ODKURZACZ DNA

Szczotka półokrągła

130 zł

240 zł

Regulowana ilość wypływu wody do
12 m3/h.

0.4-1 21kg

172 zł

1-2 21kg

172 zł

// INSTALACJE

Akcesoria

ZESTAW PRZECIWPRĄDU

Klej GRIFFON

1 szt

Czyściwo odtłuszczacz TANGIT

1 szt

Mega Redukcja krótka PVCU

1 szt

Rura ciśnieniowa PVCU

1 szt

Mega Kolano 45° PVCU

4 szt

390 zł

ZESTAW POMPA CIEPŁA

Kolanko PVC 90°

6 szt

Mufa PVC

2 szt

Rura PVC

1 szt

Trójnik PVC 90°

2 szt

Wąż PVC

1 szt

Klej GRIFFON

1 szt

Zawór kulowy

3 szt

Czyściwo odtłuszczacz TANGIT

1 szt

790 zł

ZESTAW PODSTAWOWY BASENOWY

Czwórnik PVC

1 szt

Klej GRIFFON

1 szt

Czyściwo odtłuszczacz TANGIT

1 szt

Kolano PVC 90°

10 szt

Mufa PVC

4 szt

Rura PVC

1 szt

Wąż PVC

1 szt

Zawór kulowy PCV

2 szt

Nypel PVC

3 szt

Trójnik PVC

3 szt

1 550 zł

// FOLIA SOLARYCZNA

Akcesoria

FOLIA SOLARYCZNA SZER. 3m
1mb = 3m2 (cena za mb)

195 zł

FOLIA SOLARYCZNA SZER. 3,5m
1mb = 3.5m2 (cena za mb)

215 zł

Zalety przykrycia lustra wody folią solarną:
zwiększa temperaturę wody w basenie, redukuje parowanie i ochładzanie wody nocą, ogranicza zużycie środków chemicznych, zmniejsza zużycie energii, ogranicza parowanie wody
o ponad 98%, ma wpływ na oszczędności finansowe, chroni wodę przed dostawaniem się do
niej zanieczyszczeń z powietrza, zmniejsza ślad węglowy dla basenu.
Ochrona przed parowaniem:
Folia solarna wykonana, jest z materiału, który zmniejsza straty wody wynikające z parowania, stanowiąc barierę pomiędzy powierzchnią wody a powietrzem. Parowanie jest odpowiedzialne za utratę ciepła z basenu aż w 70%, co skutkuje nie tylko wychładzaniu się wody
basenowej ale również zwiększeniu zapotrzebowania na energię.

// ROLKI
ROLKA ZWIJAJĄCA
Stalowa na kółkach

1 860 zł

Do 5m szerokości basenu

ROLKA ZWIJAJĄCA ABS
Tworzywo

900 zł

Mocowanie do podłoża

ROLKA ZWIJAJĄCA TEBAS
Stalowa mocowana do podłoża

1 860 zł

Do 5m szerokości basenu

Ręczna rolka zwijająca posiadająca statywy z polerowanej stali nierdzewnej,
teleskopowe aluminiowe rury zwijające, paski mocujące folię mocowane
wkrętami do rury. Dzięki kółkom można ją bez problemu przestawić. Wysokość 50 cm.

Ręczna rolka zwijająca w kolorze białym. Statywy wykonane z tworzywa
ABS, aluminiowe rury zwijające łączone teleskopowo. Paski mocowane do
rury za pomocą wkrętów, a z folią solarną łączone są za pomocą specjalnych
mocowań.

Ręczna rolka zwijająca posiadająca statywy z polerowanej stali nierdzewnej,
teleskopowe aluminiowe rury zwijające
o zwiększonej średnicy, pozwalają na
stosowanie na dużych basenach, paski
mocujące folię. Wysokość 50 cm.

// DEZYNFEKCJA

Akcesoria

Lampę zakłada się w instalacji filtrującej za filtrem. Aby proces dezynfekcji przebiegał skutecznie woda powinna posiadać mętność nie większą niż 15 mg/dm3.
Nadmierne zmętnienie wody ogranicza skuteczność naświetlania. Należy więc stosować skutecznie środki flokujące. Proces bakteriobójczy wykonywany z pomocą
lamp UV powinno się wspomagać dozowaniem chloru i regulacją wartości pH, aby
uzyskać właściwy efekt polepszenia jakości wody i wydłużyć czas działania procesu.
Zaletą stosowania lamp UV jest redukcja nawet do 80% ilości dozowanego chloru,
skuteczne niszczenie bakterii, podczas kąpieli żadnych problemów z oczami i reakcjami alergicznymi.

LAMPA UV

230V/75W

2 500 zł

Zalety programatora lampy UV-C:
• Do 35% większa wydajność urządzenia UV-C dzięki odbijaniu
promieni ultrafioletowych,
• Wyposażony w lampę UV-C Tech,
• Wykonana ze stali nierdzewnej obudowa o pojemności 316L,
• Łatwość instalacji i konserwacji,
• 2-letni okres gwarancji uwzględniający błędy fabryczne,
• Dostępna również w wersji do wody słonej.

ELEKTROLIZER SOLI LIMPIDO XC
12-15g, pomiar pH + pompa dozująca

6 840 zł

18-26g, pomiar pH + pompa dozująca

8 265 zł

Jednym z coraz częściej zadawanych pytań w obszarze techniki basenowej jest zapytanie o alternatywną metodę uzdatniania wody.
Taką alternatywą do tabletek z chlorem może być elektroliza soli, aczkolwiek nie jest to metoda bezchlorowa.
Zasadnicza różnica polega na sposobie uzyskania i wprowadzenia chloru do wody. Podczas procesu elektrolizy, do podłączonego
do instalacji basenowej elektrolizera wpływa woda basenowa, która miesza się z solą. Następnie, naładowana prądem specjalna
elektroda powoduje wydzielanie się z soli chloru gazowego. W wyniku tego procesu woda w basenie jest lekko słona, aczkolwiek nie
powoduje żadnego dyskomfortu dla skóry (poziom zasolenia utrzymuje się w granicach 0,2 – 0,5 %, czyli jest dużo mniejszy niż choćby w ludzkiej łzie), a wręcz w krajach jak Australia czy Stany Zjednoczone, gdzie elektrolizę soli stosuje się praktycznie w 90% przypadków, promuje się kąpiele w takiej zasolonej wodzie podkreślając jej dobroczynne i zdrowotne właściwości dla całego organizmu.

Nasze realizacje

