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Zapraszamy do zapoznania siê z naszym katalogiem Techniki Basenowej.

Przedstawiamy Pañstwu kolejn¹ edycjê katalogu techniki basenowej, w którym znajdziecie praktycznie wszystko, co jest

potrzebne do zbudowania i wyposa¿enia w³asnego basenu. Katalog ukazuje siê od 14 lat, a nasze 20 letnie doœwiad-

czenie pozwala na zaoferowanie Pañstwu w³aœciwych towarów i rozwi¹zañ.

Szeroki wybór pozwala na korzystne skonfigurowanie potrzebnych elementów, które bêd¹ odpowiada³y Pañstwa

potrzebom i mo¿liwoœciom. W tym katalogu znajdziecie Pañstwo szerok¹ gamê towarów, z których ka¿dy mo¿e wybraæ

coœ dla siebie. Do wszystkich oferowane s¹ czêœci zamienne.

Oferowane s¹ tylko sprawdzone, najlepsze urz¹dzenia zarówno z tych tañszych, jak i te¿ z tych dro¿szych. Musicie mieæ

Pañstwo wybór, bo dylematów jest wiele, a decyzja jedna. Na www.basenhurt.pl/kontakt.php mo¿ecie siê Pañstwo z

nami skontaktowaæ. Przeka¿emy Wasz¹ informacjê do firmy monta¿owej najbli¿szej Waszego miejsca zamieszkania,

bêd¹cej naszym partnerem.

W obecnym czasie, kiedy patrzy siê g³ównie na cenê, chcemy Pañstwa zachêciæ to bardziej wnikliwej analizy

otrzymywanych ofert. Aby Wasz wybór by³ œwiadomy i trafny, powinien zostaæ dokonany przy wziêciu pod uwagê wielu

czynników, a nie tylko ceny. Zasady s¹ proste: im towar tañszy, tym gorszy, im praca tañsza, tym gorsza. O tych

konserwatywnie prostych zasadach trzeba pamiêtaæ, wybieraj¹c towar i firmê monta¿ow¹. Trzeba wnikn¹æ w istotê

produktu, jego szczegó³owe i pozytywne cechy. Maj¹c tak¹ pe³n¹ wiedzê mo¿na porównywaæ. Zawsze warto zdaæ siê

na wiedzê i doœwiadczenie firmy monta¿owej dzia³aj¹cej od wielu lat. Ludzie z takiej firmy przybli¿¹, wyjaœni¹ i

zaproponuj¹ najlepsze towary i rozwi¹zania, odpowiadaj¹ce Pañstwa oczekiwaniom i mo¿liwoœciom finansowym.

Pokazane na zdjêciach towary mog¹ ró¿niæ siê od oferowanych w przypadku zmiany modelu lub asortymentu danego

towaru. Katalog nie jest ofert¹ handlow¹ w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Basenhurt jest znakiem prawnie chronionym.

Kopiowanie, powielanie i wykorzystanie materia³ów z niniejszego katalogu bez pozwolenia zabronione.
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W katalogu znajdziecie Pañstwo

towary nastêpuj¹cych firm i marek:

Tebas

Basen Hurt

Bunger&Frese

Rainbow

AllFit

FitStar

Speck Pumpen

IML

Renolit

Peraqua

IBG

Flexinox

Fluidra

MKT

Coraplax

Kripsol

i innych

W niniejszym opracowaniu wykorzystano

zdjêcia za zgod¹ i wiedz¹ w/w firm.
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Przekrój basenu

Gotowy basen po monta¿u

Sposób zawieszenia folii

Dodatki

Podk³ad pod foliê 1 m2 - kod 16050
Zestaw do naprawy folii - kod 16070

Baseny okr¹g³e stalowe

Œred. w m 120 cm Kod Poj. w m3 150 cm Kod Poj. w m3

3,0 17110 8 040305 10
3,5 17112 11 17130 14
4,2 17114 15 17132 19
4,5 17116 19 17134 24
5,0 17118 22 17136 28
5,5 17120 26 17138 33
6,0 17122 31 17140 39
7,0 040030 42 040330 53
8,0 040035 55 040335 70
9,0 040040 70 040340 89

Idealne baseny do ogrodu i wewn¹trz domu. Prosta konstrukcja, szybki monta¿, który mo¿na wykonaæ samodzielnie,
d³ugoletnie u¿ytkowanie, okr¹g³a forma, niski koszt instalacji s¹ atutami tych basenów, które decyduj¹ o ich wyborze
przez wielu ludzi. Basen stawiany jest na twardej, równej i wypoziomowanej posadzce. Œciana montowana jest
w profilach dolnych i górnych. £¹czona jest ze sob¹ specjalnym profilem aluminiowym. Wnêtrze wyk³adane jest
niebiesk¹ foli¹ PCW. Nadaje ona kolor wodzie. Foliê mo¿na te¿ zamówiæ w innych kolorach. Wyposa¿ona jest
w specjalny wa³ek, który montuje siê w profil zawieszany na œcianie basenu. Dziêki temu w przysz³oœci przy wymianie
folii, nie ma potrzeby demontowania kamieni brzegowych, znajduj¹cych siê na brzegu basenu.
Trwa³oœæ œciany basenu wynosi w zale¿noœci od iloœci w roku wód gruntowych 15-20 lat. Trwa³oœæ folii w zale¿noœci
od rodzaju i stopnia u¿ycia œrodków chemicznych wynosi 8-12 lat.
Na komplet sk³ada siê: œciana stalowa z blachy zabezpieczonej ogniowo i pokrytej tworzywem, profile górne i dolne,
folia PCW 0,6 mm w kolorze niebieskim.
Ka¿dy basen stalowy trzeba wyposa¿yæ w filtr piaskowy z pomp¹, skimmer, dysze, oœwietlenie.
Warto wzbogaciæ swój basen o ogrzewanie, automatykê dozowania chemii, kamienie brzegowe, urz¹dzenie
do masa¿u, atrakcje wodne, przykrycie tafli wody, robot czyszcz¹cy basen.
Elementy te znajdziecie w dalszej czêœci katalogu.

Baseny okr¹g³e stalowe
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Najbardziej efektowny kszta³t basenu. Niesamowite jest to, ¿e basen dostarczany jest na plac budowy w 2-3
kartonach. Nie wymaga u¿ycia dŸwigu do posadowienia basenu w miejscu przeznaczenia.
Nale¿y najpierw wykonaæ wykop, a w nim tward¹ posadzkê. Na niej postawiæ dwa murki oporowe. Monta¿ jest prosty,
nale¿y postêpowaæ wg instrukcji lub skorzystaæ z wyspecjalizowanej firmy. Po monta¿u ociepliæ œciany basenu
i obsypaæ chudym betonem. Instalacja basenu jest szybka i zajmuje 1 dzieñ.
Baseny pod³u¿ne (owalne) dostêpne s¹ w dwóch g³êbokoœciach: 120 i 150 cm. Trwa³oœæ œciany basenu wynosi
w zale¿noœci od iloœci w roku wód gruntowych 15-20 lat. Trwa³oœæ folii w zale¿noœci od stopnia u¿ycia i rodzaju
œrodków chemicznych wynosi 8-12 lat.
Na komplet sk³ada siê: œciana stalowa z blachy zabezpieczonej ogniowo i pokrytej tworzywem, profile górne i
dolne, folia PCW 0,6 mm w kolorze niebieskim. Foliê mo¿na te¿ zamówiæ w innych kolorach. Ka¿dy basen stalowy
trzeba wyposa¿yæ w filtr piaskowy z pomp¹, skimmer, dysze, oœwietlenie. Warto wzbogaciæ swój basen o
ogrzewanie, automatykê dozowania chemii, kamienie brzegowe, urz¹dzenie do masa¿u, atrakcje wodne,
przykrycie tafli wody, robot czyszcz¹cy basen.
Elementy te znajdziecie w dalszej czêœci katalogu.

Dodatki

Podk³ad pod foliê 1 m - kod 160502

Zestaw do naprawy folii - kod 16070

Baseny pod³u¿ne stalowe

Baseny pod³u¿ne stalowe
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Najbardziej elegancki kszta³t basenu. Tylko ten kszta³t ma swoj¹ niepowtarzaln¹ ekskluzywnoœæ. Basen najpiêkniej
prezentuje siê, gdy jest ca³y zag³êbiony w ziemi, ale basen o g³êbokoœci 120 cm mo¿na ustawiæ na ziemi.
Przy g³êbokoœci 150 cm nale¿y wkopaæ w ziemiê minimum 75 cm. Basen na plac budowy dostarczany jest
w 2-3 kartonach. Samodzielny monta¿ sprawia wiele problemów i efekt koñcowy nie jest zadowalaj¹cy, dlatego
monta¿ trzeba powierzyæ fachowej firmie. Pracê zaczyna siê od precyzyjnie wykonanego wykopu i wykonania
posadzki, w której montuje siê konstrukcjê wsporcz¹. Po wyschniêciu posadzki mo¿na przyst¹piæ do monta¿u basenu.
Po monta¿u basenu nale¿y ociepliæ œciany basenu i obsypaæ chudym betonem. Instalacja basenu jest szybka i zajmuje
1 dzieñ. Baseny dostêpne s¹ w dwóch g³êbokoœciach: 120 i 150 cm. Trwa³oœæ œciany basenu wynosi w zale¿noœci
od iloœci w roku wód gruntowych 15-20 lat. Trwa³oœæ folii w zale¿noœci od stopnia u¿ycia i rodzaju œrodków
chemicznych wynosi 8-12 lat. Na komplet sk³ada siê: œrodkowa konstrukcja wsporcza, wykonana jest z masywnej
ocynkowanej ogniowo stali (jedna szyna pozioma i dwie pionowe podpory), œciana stalowa z blachy zabezpieczonej
ogniowo i pokrytej tworzywem, profile górne i dolne, folia PCW 0,6 mm w kolorze niebieskim. Foliê mo¿na te¿
zamówiæ w innych kolorach.
Ka¿dy basen stalowy trzeba wyposa¿yæ w filtr piaskowy z pomp¹, skimmer, dysze, oœwietlenie. Warto wzbogaciæ swój
basen o ogrzewanie, automatykê dozowania chemii, kamienie brzegowe, urz¹dzenie do masa¿u, atrakcje wodne,
przykrycie tafli wody, robot czyszcz¹cy basen itp. Elementy te znajdziecie w dalszej czêœci katalogu.

wymiary w cm 120 cm Kod Poj. w m3 150 cm Kod Poj. w m3

szer. xd³ug.

320 x 525 cm* 17800 15 17850 19
350 x 540 cm 17805 17 17855 22
360 x 625 cm* 17810 20 17860 26
420 x 650 cm 17815 17 17865 29
460 x 725 cm* 17820 24 17870 31
500 x 770 cm 17825 34 17875 44
500 x 855 cm* 17830 38 17880 49
600 x 920 cm* -------- --- 17882 63

* baseny z 3-czêœciow¹ szyn¹ poziom¹

Dodatki

Podk³ad pod foliê 1 m - kod 160502

Zestaw do naprawy folii - kod 16070

Baseny ósemkowe stalowe

Baseny ósemkowe stalowe
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Wk³ad foliowy basenu mo¿na u¿ytkowaæ przez 8-12 lat. Po tym okresie nale¿y wk³ad wymieniæ.
Przy mechanicznych lub chemicznych uszkodzeniach, wymianê nale¿y przeprowadziæ wczeœniej. Folie zapasowe
dostarczane s¹ standardowo w kolorze b³êkitnym, w wymiarze na konkretny basen. Gruboœæ folii wynosi 0,6 mm.
Folia wyposa¿ona jest w specjalny wa³ek, który montuje siê w profil zawieszany na œcianie basenu.
Dziêki temu rozwi¹zaniu przy wymianie folii w przysz³oœci, nie ma potrzeby demontowania kamieni brzegowych,
znajduj¹cych siê na brzegu basenu.

Baseny okr¹g³e Baseny pod³u¿ne

œrednica
basenu

basen
d³. x szer.

iloœæ
profili

iloœæ
profili

120 cm
kod

120 cm
kod

150 cm
kod

150 cm
kod

3,00
3,50
4,20
4,50
5,00
5,50
6,00
7,00
8,00
9,00

8
10
11
12
14
15
16
19
21
24

040705
040710
040715
040718
040720
040723
040725
040730
040735
040740

040905
040910
040915
040918
040920
040923
040925
040930
040935
040940

5,70 x 3,00
6,20 x 3,50
6,30 x 3,60
7,00 x 3,00
7,50 x 3,50
8,00 x 4,00
8,20 x 4,20
9,00 x 5,00
9,50 x 4,20

10,30 x 5,00

13
14
14
15
16
18
18
20
20
23

056405
056415
056412
056410
056425
056428
056440
056455
056445
056460

056805
056815
056807
056810
056825
056835
056840
056855
056845
056860

basen
d³. x szer.

iloœæ
profili

120 cm
kod

150 cm
kod

5,25 x 3,20
5,40 x 3,50
6,25 x 3,60
6,50 x 4,20
7,25 x 4,60
7,70 x 5,00
8,55 x 5,00
9,20 x 6,00

13
13
15
16
19
19
20
22

045703
045705
045707
045710
045712
045715
045717
045720

045903
045905
045908
045910
045912
045915
045917
045920

Baseny ósemkowe Folie PCW do wykonania wk³adów w innych kolorach

kolor kod
niebieska 0,6 mm 02001
niebieska 0,8 mm 02002
bia³a 0,8 mm 02003
jasnoniebieska 0,8 mm 02004
piaskowa 0,8 mm 02006
niebieska z dekorem 0,8 mm 02011
Marble 0,8 mm 02034
mozaika niebieska 0,8 mm 02035
mozaika piaskowa 0,8 mm 02036
arktyczny b³êkit 0,8 mm 02037

Carrara 0,8 mm 02038

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Profil zawieszany
na œcianie basenu.

D³ugoœæ 1 szt. = 1,2 m
kod 02025 1 2 3 4

6 7

8 9 10
5

Wk³ady foliowe
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Modu³owe baseny Isotherm

Basen ISOTHERM to wyj¹tkowa i ekskluzywna propozycja dla tych, którzy chc¹ mieæ basen trwa³y, solidny, szybko
i perfekcyjnie zrobiony. Doceniaj¹ przy tym jakoœæ wykonania i oszczêdnoœæ. Baseny ISOTHERM stworzone zosta³y
przez fachowców i tym ró¿ni¹ siê od innych basenów oferowanych na rynku. W porównaniu z tradycyjn¹ technologi¹
basenu betonowego, basen ISOTHERM wygrywa pod ka¿dym wzglêdem. Basen ISOTHERM mo¿e mieæ dowolny,
prostok¹tny kszta³t i wielkoœæ ograniczon¹ posiadanym przez Pañstwa miejscem.
Baseny ISOTHERM to najlepsze obecnie rozwi¹zanie na basen w naszej strefie klimatycznej, wyró¿niaj¹ce siê
nastêpuj¹cymi zaletami: minimum prac betonowych, nowoczesna technologia, rewelacyjna dok³adnoœæ wykonania
elementów, niskie koszty inwestycji, monta¿ ca³ego basenu w 1-2 dni = skrócenie czasu inwestycji, wysokie w³aœciwoœci
termoizolacyjne, rewelacyjna wytrzyma³oœæ œcian ok. 37 lat, równa i g³adka powierzchnia œcian, bardzo niskie koszty
transportu = basen dostarczany jest na 2-3 europaletach, znakomita odpornoœæ na warunki atmosferyczne,
nadzwyczajna, wysoka odpornoœæ przeciwko naprê¿eniom mechanicznym.

Basen montowany jest z pojedynczych elementów œcian. Maksymalna wysokoœæ to 150 cm. Element œciany ma 110 cm
d³ugoœci. Betonowa posadzka musi byæ prosta i g³adka, wiêksza o 25 cm od zewnêtrznych wymiarów basenu. Na niej
stawiana jest œciana. Elementy œcian wykonane s¹ z blach stalowych, wype³nionych izolacyjn¹, tward¹ piank¹. Montuje
siê je w profilach górnych i dolnych. Ca³oœæ ³¹czona jest aluminiowymi nitami. Wnêtrze basenu wyk³ada siê foli¹
basenow¹. Dostêpne s¹ gotowe wk³ady foliowe z PCW wielu kolorach. Basen mo¿na te¿ wy³o¿yæ foli¹ zbrojon¹ 1,5 mm.
Po monta¿u, przestrzeñ miêdzy œcian¹ basenu a gruntem wype³nia siê suchym betonem. Czynnoœæ tê
przeprowadza siê w trakcie nape³niania wody do basenu. Basen mo¿e wystawaæ do 50 cm ponad powierzchniê
ziemi. Zalecany jest jednak, wtedy betonowy wieniec.
Na kompletn¹ œcianê basenu sk³ada siê:
- dpowiednia iloœæ zamówionych elementów w zale¿noœci od wielkoœci basenu, których warstwê podstawow¹
(wewnêtrzn¹) tworzy twarda pianka poliuretanowa (PUR) (bez FCKW i HFCKW), znajduj¹ca siê pomiêdzy pow³okami
wierzchnimi, z galwanizowanej i pokrytej stopem cynku i dodatkowo wy³o¿onej pow³ok¹ z tworzywa sztucznego
stalowej blachy. Wymiar pojedynczego elementu œciany wynosi: szerokoœæ 1.100 mm, wysokoœæ 1.500 mm, gruboœæ
60 mm.

rofile dolne/profile górne. Ocynkowane profile s³u¿¹ do po³¹czenia i utrzymania elementów.
otwy udarowe. Do mocowania profili dolnych.
ity jednostronnie zamykane. Potrzebne do zamocowania elementów oraz profilu zaczepowego do folii.
rofile z pianki polietylenowej. Profile s¹ wklejane w prostopad³e naro¿niki zbiornika, k¹ty (90%).

o

- p

- k

- n

- p



.pl

11

BASENY

1 2 3 4

6 7

8 9 10
5

Gotowe zestawy basenów ISOTHERM w kszta³cie prostok¹ta, wys. 150 cm.
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Drewniane baseny Tebas NATURA

Tak samo, jak konstrukcja dachu Twojego domu, mo¿esz wybraæ basen zrobiony z takiego samego materia³u.
Basen Natura przy dobrej konserwacji drewnianej œciany, takiej samej jak innych wyrobów galanterii ogrodowej,
s³u¿y Wam kilkadziesi¹t lat. Warto wiêc kupowaæ rozs¹dnie i mieæ basen Natura.
Baseny Tebas Natura stanowi¹ idealne dope³nienie krajobrazu Twojego ogrodu. Promieniuj¹ harmoni¹
doskonale uformowanego basenu. Naturalne piêkno drewna i czysta, b³êkitna woda zapewni¹ Ci pe³ny relaks
i odpoczynek. Prostota formy w po³¹czeniu z natur¹ tworz¹ wspania³¹ atmosferê k¹pieli.
Baseny Tebas Natura s¹ wykonane z naturalnych i ekologicznych materia³ów. Twój basen Tebas Natura jest
œwiadectwem Twojego dobrego gustu i przychylnego podejœcia do problemów ochrony œrodowiska.
Stworzone przez profesjonalistów kompletne zestawy basenów k¹pielowych s¹ gotowe do u¿ytku natychmiast po
monta¿u.

nazwa towaru NATURA 240 NATURA 550 NATURA 700
kod kod kod

kompletny basen Tebas - NATURA 240 teb 550 teb 700 teb
z foli¹ niebiesk¹ i wyposa¿eniem
konstrukcja basenu Tebas - NATURA teb 240 teb 550 teb 700
bez folii i wyposa¿enia
folia do basenu Tebas NATURA teb 240 folia teb 550 folia teb 700 folia

NATURA 240

NATURA 240

NATURA 550

NATURA 550

NATURA 700

NATURA 700

Drewniane baseny Tebas NATURA

* Tylko ten basen zapewnia najwy¿szy komfort u¿ytkowania
* Drewniana œciana basenu jest NIE do zniszczenia
* W ka¿dej chwili, bez problemu basen Natura mo¿na zdemontowaæ i przenieœæ w inne miejsce
* Nie szpeci ogrodu tak, jak konstrukcje z tworzywa
* Basen stworzony przez profesjonalistów i praktyków
* Wykonany z ekologicznych materia³ów
* Solidna drewniana konstrukcja z impregnowanych ciœnieniowo monobloków
* Odpowiedni filtr piaskowy i pompa wodna, trwa³a, gruba folia 0,6 mm odporna na niekorzystne warunki
atmosferyczne: s³oñce, œnieg, temperaturê
* Solidna drabinka ze stali nierdzewnej
* Basen mo¿na stawiaæ na powierzchni ziemi lub wkopaæ na dowoln¹ g³êbokoœæ
* Drewno mo¿na pomalowaæ na dowolny kolor lub lakierem bezbarwnym, zachowuj¹c naturaln¹ fakturê drewna
* Wszystkie baseny oferowane s¹ z kompletnym wyposa¿eniem, umo¿liwiaj¹cym u¿ytkowanie basenu od razu po
monta¿u
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Schody akrylowe

Schody stanowi¹ najpiêkniejszy element basenu, zmieniaj¹c jego kszta³t nadaj¹ mu elegancki wygl¹d.
Nasze schody pokryte s¹ w 100% akrylem. Dziêki przemys³owej (nie rêcznej produkcji), schody s¹ ca³kowicie
odporne na osmozê, czyli przenikanie wody przez strukturê œciany po pewnym czasie. Tym ró¿ni¹ siê od tradycyjnych
schodów poliestrowych pokrytych ¿elkotem. Dziêki u¿yciu do produkcji akrylu ABS, nasze schody maj¹
zwiêkszon¹ odpornoœæ na zarysowania. 20 lat produkcji i 6000 sztuk rocznie jest potwierdzeniem wysokiej
jakoœci wyrobu. Schody, wyposa¿one w 3-czêœciowy ko³nierz uszczelniaj¹cy, nadaj¹ siê do ka¿dego rodzaju
basenu, zarówno p³ytkowego, jak i wy³o¿onego foli¹. Szeroka gama kszta³tów i wielkoœci pozwala na wybór
w zale¿noœci od Waszych upodobañ. Schody dostêpne s¹ w kolorach: niebieski ciemny i jasny, bia³y,
piaskowy, zielony, szary.

Schody Roman Classic

Schody Roman Transat

Schody Roman Coccon

Schody Roman prefabrykowane

,
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BASENY

Schody akrylowe

Schody stanowi¹ najpiêkniejszy element basenu, zmieniaj¹c jego kszta³t nadaj¹ mu elegancki wygl¹d.
Nasze schody pokryte s¹ w 100% akrylem. Dziêki przemys³owej (nie rêcznej produkcji), schody s¹ ca³kowicie
odporne na osmozê, czyli przenikanie wody przez strukturê œciany po pewnym czasie. Tym ró¿ni¹ siê od tradycyjnych
schodów poliestrowych pokrytych ¿elkotem. Dziêki u¿yciu do produkcji akrylu ABS, nasze schody maj¹ zwiêkszon¹
odpornoœæ na zarysowania. 20 lat produkcji i 6000 sztuk rocznie jest potwierdzeniem wysokiej jakoœci wyrobu.
Schody, wyposa¿one w 3-czêœciowy ko³nierz uszczelniaj¹cy, nadaj¹ siê do ka¿dego rodzaju basenu,
zarówno p³ytkowego, jak i wy³o¿onego foli¹. Szeroka gama kszta³tów i wielkoœci pozwala na wybór w zale¿noœci
od Waszych upodobañ. Schody dostêpne s¹ w kolorach: niebieski ciemny i jasny, bia³y, piaskowy, zielony, szary.

Schody Roman Carre

Schody Roman Cascade

Schody Roman Angle

Schody Roman Carre skoœne

350L 15560 350 x 110 4
350P 15562 350 x 110 4

150 15526 150 x 120 3
200 15528 200 x 120 4
325 15530 325 x 120 4

300 15534 300 x 120 4
300H 15542 300 x 120 5

175 15536 175 x 120 3
200 15538 200 x 150 4
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Folia basenowa Ocean de Luxe

Pierwszy krok do Twojego wymarzonego basenu to zastosowanie wyk³adziny basenowej Ocean de Luxe.
Producent ma 40 lat doœwiadczenia w projektowaniu, wykonaniu i produkcji technicznych wyrobów
basenowych. Ocean de Luxe wykonana jest z PCW wzmocnionego w³óknem poliestrowym i pokryta jest warstw¹
lakieru ochronnego. U¿yte specjalne materia³y zapewniaj¹ anty-mikrobakteryjne wykoñczenie. Gruboœæ
wyk³adziny wynosi 1,5 mm i posiada najwy¿sz¹ odpornoœæ na rozdarcia. Wyk³adzina nie zawiera o³owiu
i kadmu, odporna na gnicie, odporna na zimno, odporna na promieniowanie UV, nadaje siê do recyklingu.
Poszczególne pasy folii ³¹czone s¹ ze sob¹ termicznie.
Folia basenowa Ocean de Luxe wyró¿nia siê wœród innych wyk³adzin ekonomik¹ zastosowania. Obni¿a znacznie
koszty Twojego basenu.

Wyk³adziny Ocean de Luxe

Podlegaj¹ certyfikowanej walidacji narodowego instytutu normalizacji AFNOR metodami wg norm
1850-2, 1848-2, 1849-2, 12311-2, 12316-2, 12316-2, 1107-2, 495-2.

Dostêpne s¹ w nastêpuj¹cych szerokoœciach i kolorach. D³ugoœæ rolki 25 mb.

Szerokoœæ rolki kolor kod

1,65 m niebieski 069800
2,05 m niebieski 069801
1,65 m jasnoniebieska 069802
2,05 m jasnoniebieska 069803
1,50 m mozaika 069804
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Alkorplan 2000® i 3000®

Nie mo¿na w ¿aden sposób postrzegaæ innej wzmocnionej folii, jako produktu bêd¹cego bezpoœredni¹ konkurencj¹
wobec folii Alkorplan. Inne folie maj¹ swój w³asny rynek, specyficzne zalety i wady. S¹ np. korzystne cenowo i szybko
siê je montuje. Jednak trwa³oœæ pozostawia wiele do ¿yczenia. Tak wiêc i tak za 3-4 lata zmienicie Pañstwo
wyk³adzinê w Waszym basenie na Alkorplan. Warto wiêc od razu o tym pomyœleæ i wybraæ wyk³adzinê Alkorplan

o wiêkszej trwa³oœci, gdy jest siê bezradnym wobec innej folii o w¹tpliwych w³aœciwoœciach. 2000®
i 3000® to wyg³adzone folie z plastyfikowanego polichlorku winylu (PCV-P) z dwoma warstwami PVC i wk³adem
poliestrowym. Membrany te nadaj¹ siê bez wzglêdu na formê, wielkoœæ i strukturê do wyœcie³ania wszystkich

niecek basenowych. 2000® jest pokryta dwoma warstwami akrylu, a 3000® posiada trzy
warstwy. Wyk³adzina sk³ada siê z dwóch termicznie zespolonych ze sob¹ warstw PCW, pomiêdzy którymi znajduje
siê wk³ad w³ókna poliestrowego. Powstaje w ten sposób wyk³adzina o gruboœci 1,5 mm niezwyk³ej wytrzyma³oœci.
Pokryta akrylem powierzchnia sprawia, ¿e jest to super uszczelnienie.

Alkorplan

Alkorplan Alkorplan

Nazwa
- rozpuszczalnik wype³niacza spoin
- podk³ad 300 g/m , sztywny, impregnowany
- klej Alkorplus 5 kg do mocowania podk³adu
- blacha stalowa 1 x 2 m powlekana PCW
- k¹townik stalowy 3 x 6 cm powlekany z zewn. PCW (1 mb)
- k¹townik stalowy 5 x 5 cm powlekany wewn. PCW (1 mb)
- p³askownik szerokoœci 5 cm powlekany PCW (1 mb)
- aluminiowe nity monta¿owe 200 szt.
- silikon niebieski
- œrodek dezynfekcyjny do œcian betonowych

2

1l/na 75 m2

Kod
070040
070150
070092
070120
070111
070112
070110
070100
070160
070044

Alkorplan 2000® i 3000® dodatki

Wype³niacz spoin (folia w p³ynie) spe³nia wa¿na rolê w celu uzyskania wiêkszej
szczelnoœci i ³adniejszego wygl¹du po³¹czeñ.

kolor kod
niebieski 070050
jasnoniebieski 070052
bia³y 070054
zielony 070053
bezbarwny 070055

kolor kod
piaskowy 070057
platinum 070056
jasnoszary 070059
ciemnoszary 070051
czarny 070058



Schemat monta¿owy wyk³adziny Alkorplan

Alkorplan 2000® i 3000®

Monta¿ wyk³adziny nastêpuje bezpoœrednio
na miejscu budowy basenu. Foliowanie
powinno by przeprowadzone przez
firmê posiadaj¹ca certyfikat
autoryzowanego wykonawcy.
Uk³adanie folii wymaga
sprawnoœci
i wyczucia
estetyki.
Przed
monta¿em,
nale¿y ostro¿nie
oczyœciæ basen
i skontrolowaæ szybko
œciany i dno basenu pod
k¹tem nierównoœci, które
mog³yby byæ widoczne pod
wyk³adzin¹. Przed po³o¿eniem podk³adu
i folii, nale¿y poddaæ powierzchniê betonow¹
basenu dezynfekcji œrodkiem kod 070044.
Przed zamocowaniem folii Alkorplan w basenie, konieczne jest u³o¿enie w³ókniny (podk³adu) kod 070150.
W³ókninê nale¿y doci¹æ pod wymiar, a nastêpnie przykleiæ do dna i œcianek. W tym celu, nale¿y u¿ywaæ kleju
o nazwie Alkorplus. Na tym etapie montowane s¹ równie¿ profile mocuj¹ce z blachy. Wyk³adzinê basenow¹
Alkorplan zgrzewa siê gor¹cym powietrzem tak, by tworzy³a jednorodn¹ i wodoszczeln¹ powierzchniê.

æ

Wyk³adziny schodowe

Wyk³adzina schodowa o antypoœlizgowej powierzchni oferowana jest w rolkach o szerokoœci 165 cm.
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kolor kod

Persja niebieska 070028

Carrara 070029

Mozaika jasna 070030

niebieska 070031

jasnoniebieska 070032

bia³a 070035

zielona 070033

piaskowa 070038
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Alkorplan 2000®

Jednokolorowe wyk³adziny Alkorplan 2000® pokryte s¹ dwoma warstwami ochronnej pow³oki akrylowej.
Uszlachetniona i wyj¹tkowa pow³oka akrylowa nadaje strukturze folii Alkorplan podwy¿szon¹ odpornoœæ na
brud, trwa³oœæ koloru, d³ugotrwa³¹ elastycznoœæ i ochronê przed UV. Dziêki temu, wytworzona przez
kalandrowanie folia Alkorplan nie ma barier w zastosowaniu. S³u¿y do wyk³adania basenów o dowolnym
kszta³cie i formie, a tak¿e o ró¿nym przeznaczeniu: prywatnym, hotelowym, publicznym. Nadaje siê te¿ do
stosowania w basenach solankowych. Z powodzeniem mo¿na ³¹czyæ ze sob¹ kilka kolorów, korzystaj¹c z
szerokiej palety tak, aby Twój basen odpowiada³ Twoim wyobra¿eniom.

szerokoœæ kolor kod

165 cm niebieska 069900

205 cm 069903

165 cm jasnoniebieska 069906

205 cm 069908

165 cm piaskowa 069909

205 cm 069910

165 cm bia³a 069912

205 cm 069915

165 cm zielona 069917

205 cm 069919

165 cm czarna 069954

165 cm ciemnoszara 069962

205 cm 069964

165 cm jasnoszara 069959

205 cm 069960

1 2

3 4

5 6

7 8

Dostêpne tylko ca³e rolki o d³ugoœci 25 mb.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Alkorplan 3000®

Dostêpne tylko ca³e rolki o d³ugoœci 25 mb.

Jedyna na œwiecie technologia produkcji pozwala na wytworzenie wyk³adziny pokrytej 3 warstwami akrylu.
Powstaje wtedy Alkorplan 3000®, folia w szerokiej gamie wzorów. Innowacyjna, akrylowa pow³oka unikalnie
chroni kolorowy wzór, który dziêki temu wytrzyma tortury czasu. Taki wybór sk³ania do dekoracji swojego basenu
na ró¿ne sposoby. Skorzystaj ze specjalnego konfiguratora. Niesamowicie w basenie prezentuje siê jedyna na
œwiecie folia PLATINUM. Jej œwietliste refleksy nadaj¹ wodnej g³êbi niespotykany nigdzie efekt.

1 2

3 4

5 6

7 8 9

Alkorplan 3000® TOUCH

O tej folii nie mo¿na wiele napisaæ. Aby siê o niej czegoœ dowiedzieæ trzeba, j¹ dotkn¹æ.

Powierzchnia wypuk³a, nie jest g³adka, gruboœæ 2 mm, dostêpna w rolkach o szerokoœci 165 cm i d³ugoœci 21 m.

nazwa kod nazwa kod nazwa kod
Elegance 069966 Relax 069968 Authentic 069970

P

P

P

P

M

C
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Kamienie brzegowe s¹ wykonane z mieszanki odpornego
na mrozy naturalnego kamienia i cementu. Efektem
specjalnej obróbki jest ich antypoœlizgowa powierzchnia
oraz wygl¹d imituj¹cy kamieñ naturalny. Dostêpne s¹ ró¿ne
kolory. Odcienie mog¹ siê delikatnie ró¿niæ, w zale¿noœci od
danej partii produkcji.

Kamienie brzegowe typ „Gratonit”

Wy³o¿enie powierzchni kamieniami brzegowymi

Warunkiem jest równa powierzchnia obrze¿a basenu, wykonana
z betonu, przystosowana do wy³o¿enia kamieniem brzegowym.
Kamieñ ten nie powinien wystawaæ wiêcej ni¿ 3 cm poza
zewnêtrzne obrze¿e basenu. Po³o¿enie kamieni nastêpuje przy
pomocy odpornej na mróz zaprawy cementowej lub klej¹cej.
Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e zarówno pod³o¿e, jak i kamieñ
brzegowy powinny byæ dobrze zwil¿one wod¹. Pozosta³oœci
zaprawy na powierzchni kamieni zmyæ natychmiast wod¹.

Spoinowanie

Do fugowania nale¿y u¿yæ ogólnie dostêpn¹ masê fugow¹ do
p³ytek lub mieszankê z piasku kwarcowego i bia³ego cementu
w proporcji 1:1. Krawêdzie boczne kamieni nale¿y uprzednio
potraktowaæ œrodkiem adhezyjnym, by fuga pomiêdzy nimi by³a
trwa³a.

Pielêgnacja

Do czyszczenia nale¿y u¿yæ œrodków i urz¹dzeñ
czyszcz¹cych codziennego u¿ytku, szczotki oraz du¿ej
iloœci wody. Ostro¿nie przy stosowaniu wysokociœnieniowych
urz¹dzeñ czyszcz¹cych! Zawsze nale¿y przeprowadziæ
czyszczenie próbne! By zapobiec tworzeniu siê wodorostów
i zanieczyszczeniu przez liœcie, bakterie coli, odchody
ptasie itd., po wy³o¿eniu kamieniami zalecamy utrwalenie
ich powierzchni przez pokrycie specjalnym œrodkiem
lakuj¹cym.

Uwaga: nie stosowaæ produktów, po u¿yciu których
powierzchnia bêdzie g³adka, a po zawilgoceniu
bêdzie groziæ poœlizgiem.

Wszystkie zastosowane materia³y budowlane musz¹
byæ mrozoodporne i dopuszczone do u¿ytku
zewnêtrznego.
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Kamienie brzegowe GRATONIT

Kamienie s³u¿¹ do wykoñczenia brzegów basenu.
Perfekcyjnie wykonane, antypoœlizgowe kamienie spe³niaj¹
te¿ funkcjê ozdobn¹. Dostêpne s¹ w czterech kolorach:
naturalnym, szarym, niebieskim, czerwonym. Wykonane
s¹ z mielonego, naturalnego materia³u.

Kolor na kamieniu jest jednolity. Kamienie brzegowe
stanowi¹ niepowtarzalne wykoñczenie brzegów basenu,
dodaj¹c mu elegancji. Poprzez sw¹ jednolitoœæ struktury
i koloru, kamienie rewelacyjnie harmonizuj¹ z wod¹.
Dodatkowo przyczyniaj¹ siê do rozbijania fal.

Do wykonania spoiny miêdzy kamieniami u¿ywa siê fugi
piaskowej.

Kamieñ brzegowy GRATONIT kolor bia³y

Kamieñ prosty bia³y (szer. 290 x 495 mm)
Fuga do kamieni brzegowych bia³a, 20 kg
Naro¿nik wewnêtrzny bia³y (wym. 400 x 400 mm)
Naro¿nik zewnêtrzny bia³y (wym. 290 x 290 mm)

kod

19900
18300
19901
19903

Kamieñ zaokr¹glony o œrednicy: 2,0 m
2,5 m
3,0 m
3,5 m
4,2 m
4,5 m
5,0 m
6,0 m

19910
19911
19912
19914
19916
19917
19918
19919

Naro¿nik GRATONIT do schodów

- dla œrednicy schodów rzymskich 2 m prawy
- dla schodów rzymskich œrednicy 2 m lewy

- dla schodów rzymskich œrednicy 2,5 m prawy
- dla schodów rzymskich œrednicy 2,5 m lewy

- dla schodów rzymskich œrednicy 3 m prawy
- dla schodów rzymskich œrednicy 3 m lewy

kod

19930
19931

19932
19933

19935
19936

Kamienie brzegowe GRATONIT w kolorach:
Graphit (szary), Atlantic (niebieski), Korall
(czerwony). 19902
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Kamienie granitowe – NATURALNIE LUKSUSOWE

Najwy¿szy poziom luksusu! Nie ka¿dego na to staæ, aby mieæ najbardziej wyj¹tkowe obrze¿e basenu!
Wykonane z naturalnego granitu, specjalnie dobranego do zastosowania przy basenach k¹pielowych. Dostêpne
w szerokiej gamie kolorów. Wykonywane te¿ w dowolnych wymiarach, dopasowanych do basenu i indywidualnych
¿yczeñ.

Dodatki do p³yt granitowych kod

klej worek 25 kg na ok. 5 m2 037700
fuga w kolorze do wyboru: szary piasek,
antracyt, szara per³a, be¿, 5 kg na ok. 7 m2 037705
œrodek impregnuj¹cy 1l na ok. 7 m2 037710
œrodek impregnuj¹cy i pog³êbiaj¹cy kolor 1l na ok. 7 m2 037715
silikon do wype³nienia styku basenu z p³ytami granitowymi
kolor do wyboru 037720
koszt transportu p³yt granitowych do 900 kg 100000

do 1000 kg 100001
do 1300 kg 100002
do 1500 kg 100003
do 2000 kg 100004
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Granitowe kamienie brzegowe bez noska

Górna powierzchnia szorstka, boki wypolerowane. Standardowe promienie p³yt zaokr¹glonych w metrach
R = 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 3,0. P³yty schodowe do wyboru prawe i lewe.

kszta³t prosta naro¿nik naro¿nik ³uk schodowa

Granitowe kamienie brzegowe z noskiem

Wykonanie jak powy¿ej, ale z noskiem kryj¹cym brzeg basenu.

kszta³t prosta naro¿nik ³uk prostok¹t
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Granitowe kamienie brzegowe dostêpne kolory

charlie red G 646

Kolor: szary z lekkim ró¿owym odcieniem
Ziarnistoœæ: drobna
Struktura: jednolita, ró¿owy odcieñ niejednolity
Charakter: ciep³y, ró¿owy odcieñ

silver grey G 603

Kolor: srebrnoszary
Ziarnistoœæ: bardzo drobna
Struktura: bardzo jednolita
Charakter: równomierny i stonowany

grey G 640

Kolor: srebrnoszary z czarno-bia³ymi elementami
Ziarnistoœæ: œrednio drobna
Struktura: prawie jednolita
Charakter: o¿ywiony

sunset gold G 682

Kolor: ¿ó³topiaskowy
Ziarnistoœæ: œrednio drobna
Struktura: jednolita, o wysokiej intensywnoœci koloru
Charakter: spokojnie o¿ywiony

young red G 696

Kolor: jasnoczerwony
Ziarnistoœæ: drobna
Struktura: jednolita
Charakter: stonowany, bez dominacji czerwonego koloru

light black G 012

Kolor: ciemnoszary z elementami jasnymi
Ziarnistoœæ: drobna
Struktura: jednolita
Charakter: o¿ywiony i czarny, ale nie ciemny
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Granitowe kamienie brzegowe dostêpne kolory

anthrazit G 654 A

Kolor: ciemnoszary z czarnymi kantami
Ziarnistoœæ: bardzo drobna
Struktura: jednolita
Charakter: szlachetny i stonowany

Black-basalt

Kolor: ciemny z czarnymi kantami, nieodporny na kwasy
Ziarnistoœæ: bardzo drobna
Struktura: bardzo jednolita
Charakter: szlachetny i bardzo wyrównany

sunset red G 562

Kolor: czerwony z czarno-czerwonymi przebarwieniami
Ziarnistoœæ: œrednio gruba
Struktura: jednolita
Charakter: o¿ywiony, z widocznymi pojedynczymi
minera³ami

imperial white

Kolor: prawie bia³y z mineralnymi domieszkami ró¿u,
czerni i czerwieni
Ziarnistoœæ: drobna
Struktura: prawie jednolita
Charakter: fascynuj¹cy dziêki domieszkom

tan brow

Kolor: br¹zowo-czarny
Ziarnistoœæ: œrednio gruba
Struktura: prawie jednolita
Charakter: o¿ywiony, ciemny, bardzo ciep³y i szlachetny
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Elementy fontann

Widzisz, s³yszych, czujesz – fontanna, prawdziwa rozkosz dla zmys³ów, gdy tryskaj¹ce fontanny gejzerów
zaspokoj¹ Twoje zmys³y. Fontanna z dyszami SpringFit, tryskaj¹cymi w górê nawet do 20 metrów, to coœ dla Ciebie.
Wszystkie elementy wykonane s¹ z wysokiej jakoœci br¹zu. Powierzchnia poddana jest piaskowaniu i pokryta
lakierem, co nadaje dyszom szlachetny wygl¹d. Dane techniczne, pozwalaj¹ce na dobór pompy w zale¿noœci od
wymaganej wysokoœci i si³y strumienia, znajduj¹ siê w katalogu technicznym przesy³anym na ¿yczenie.

nazwa

dysza Gejzer 20
dysza Gejzer 40
dysza Gejzer 60
dysza Gejzer 80
dysza Gejzer 100

kod

4800050
4800150
4800250
4800350
4800450

Dysza Gejzer daje, niezale¿nie od stanu wody, w¹ski i pieni¹cy strumieñ wody o walcowatym kszta³cie.

Dysza Kaskada wychodz¹cy z szerokiej podstawy strumieñ podobny jest do morskiej kipieli.

nazwa
dysza Kaskada 50
dysza Kaskada 70
dysza Kaskada 90
dysza Kaskada 110
dysza Kaskada 130

kod
4820050
4820150
4820250
4820350
4820450
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Elementy fontann

Dysza Komet oferowana jest w czterech œrednicach. W zale¿noœci
od pompy i œrednicy dysz, mo¿na osi¹gn¹æ wysokoœæ strumienia
do 6 metrów. Po³¹czone ze sob¹ tworz¹ czysty i pe³ny strumieñ wody.
Przegub kulowy umo¿liwia regulacjê kierunku strumienia.

nazwa
dysza Komet 3-5
dysza Komet 3-6
dysza Komet 5-8
dysza Komet 5-10
dysza Komet 10-12
dysza Komet 10-14
dysza Komet 15-17
dysza Komet 15-20

kod
4823750
4823650
4823550
4823450
4823350
4823250
4823150
4823050

Dysza Strumienia, posiadaj¹c k¹t rozrzutu ok. 60 , zapewnia precyzyjne, pe³ne strumienie, niczym palce wychodz¹ce
z dyszy tworz¹c atrakcyjny wodotrysk.

o

Rozdzielacz wody u¿ywamy, jeœli chcemy pod³¹czyæ kilka dysz do pompy i zachowaæ tak¹ sam¹ iloœæ wody w
ka¿dej dyszy. Wystêpuje w œrednicach 150 i 250 mm, dostêpny w wymiarach przy³¹czeniowych G1” i G2”. Mo¿liwe
jest pod³¹czenie 3 atrakcji przy rozdzielaczu o œr. 150 mm i 6 atrakcji przy rozdzielaczu o œrednicy 250 mm.

dysza strumienia 13-4 kod 4822050 dysza strumienia 25-4 kod 4822150

nazwa
150, GW2", 3 x GW1"
150, GW2", 3 x GW1"
150, GW2”, 3 x GW2"
250, GW2", 6 x GW1"
250, GW2", 6 x GW1"
250, GW2", 6 x GW2”

kod
4824050
4824150
4824250
4825350
4825450
4825550
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Elementy fontann

Dysza Wulkan tworzy wi¹zkê strumieni, rozpadaj¹c¹ siê na kilku poziomach. Strumienie odporne s¹ na
podmuchy wiatru. Grupa obejmuje trzy dysze z ró¿n¹ iloœci¹ otworów wylotowych: 37 o œrednicy 2,5 mm, 19 lub
43 o œrednicy 3 mm i dwie dysze Multi z zamontowanymi w korpusie dyszami kometowymi. Dysze Wulkan s¹
w stanie osi¹gn¹æ 4-metrowy strumieñ, o œrednicy 3,2 metra, przy zastosowaniu odpowiedniej pompy.

dysza Wulkan 37-2,5 kod 4821050

dysza Wulkan 19-3 kod 4821150

dysza Wulkan 43-3 kod 4821250
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Elementy fontann

Zestaw PLUG and PLAY opracowany, aby mo¿na by³o zbudowaæ fontannê ³atwo i szybko. W zale¿noœci od
modelu s¹ tu 3 Kaskady lub 3 Gejzery lub 3 albo 6 dysz Komet. Zestaw wyposa¿ony jest w energooszczêdne
kolorowe lampy LED. Pod³¹czasz tylko pompê.

dysza Wulkan 200/19-6 kod 4821350

dysza Wulkan 300/19-8 kod 4821450

nazwa kod
zestaw 3 dysz i lamp Komet 10-14 4900050
zestaw 6 dysz i lamp Komet 10-14 4900150
zestaw 3 dysz i lamp Gejzer 4910050
zestaw 3 dysz i lamp Kaskada 4910150
przejœcie kabla zestawu 3 dysz i lamp 4920050
przejœcie kabla zestawu 6 dysz i lamp 4920150
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Woda w basenie musi byæ filtrowana. Bez tego stanie siê mêtna i brudna. Do
wody dostaj¹ siê ró¿ne zanieczyszczenia stanowi¹ce po¿ywkê dla drobno-
ustrojów. S¹ one usuwane z wody przez filtrowanie. Powinno siê montowaæ
filtry piaskowe. Tylko one filtruj¹ wodê w prawid³owy sposób. Filtry wykonane
s¹ z poliestru lub polietylenu. Najlepsze s¹ z poliestru, poniewa¿ s¹ praktycznie
niezniszczalne. Filtry z polietylenu ulegaj¹ po paru latach odkszta³ceniu i zbio-
rnik filtra nadaje siê do wymiany. Filtr piaskowy posiada specjaln¹ pompê
ss¹co-t³ocz¹c¹, pobieraj¹c¹ wodê z basenu. Ta po przejœciu przez warstwê
piasku jest t³oczona z powrotem do basenu. Wk³ad filtra tworzy piasek kwa-
rcowy w odpowiednich frakcjach. Do filtra woda dostaje siê dziêki systemowi
rur, stanowi¹cych po³¹czenie basenu z filtrem. W rurach woda p³ynie wzglê-
dnie szybko, ale przez warstwê piasku przeciska siê stosunkowo wolno z prê-
dkoœci¹ 20-50 m/h. Wielkoœæ ta jest ró¿na w zale¿noœci od œrednicy kot³a filtra i
wydajnoœci pompy. Zanieczyszczenia pozostaj¹ na ziarnach piasku, a woda
staje siê œwie¿a i czysta, jak woda Ÿródlana. Filtr musi byæ czyszczony w pro-
cesie p³ukania. Z piasku wyp³ukuje siê zanieczyszczenia i odprowadza do ka-
nalizacji. Ca³y proces p³ukania trwa do 5 minut.

- najwy¿sza jakoœæ i trwa³oœæ. Najlepszy efekt filtrowania, dno
dyszowe lub krzy¿owe , wysokie z³o¿e piasku 1 m lub 1,2 m.

- wysoka jakoœæ. Dobry efekt filtrowania, dno krzy¿owe, z³o¿e
wysokoœæ 60 - 70 cm.

- dobra jakoœæ. Akceptowalna trwa³oœæ i efekt filtrowania, z³o¿e
wysokoœæ 40 - 60 cm.

Klasy filtrów:

PRESTIGE

PREMIUM

STANDARD

PUBLIC - do u¿ycia w basenach publicznych.

Stosowane s¹ do ma³ych basenów. Nie potrzebuj¹ du¿ych iloœci wody do
p³ukania.

Urz¹dzenia filtruj¹ce wyposa¿amy wy³¹cznie w sprawdzone pompy, wyko-
nane specjalnie do basenów k¹pielowych. Obudowy z tworzywa, z br¹zu lub
¿eliwa. Wyposa¿one w ³apacz w³ókien (prefiltr), wychwytuj¹cy ró¿ne drobne
elementy chroni¹c wirnik pompy przed uszkodzeniem. S¹ to pompy ss¹co-t³o-
cz¹ce maj¹ce ró¿ne wydajnoœci i wysokoœæ podnoszenia. Wszystkie elementy
pomp s¹ przyjazne dla œrodowiska i nadaj¹ siê do powtórnego przerobu.
Pompy maj¹ stopieñ ochrony IP 54.

Charakteryzuj¹ siê one du¿¹ warstw¹ z³o¿a piasku o wysokoœci min.1m, dnem
dyszowym lub krzy¿owym. Dziêki takim filtrom, montowanym na basenie
prywatnym, uzyskuje siê idealnie czyst¹ wodê. Wielkoœæ pompy powinna byæ
tak dobrana, aby ca³a pojemnoœæ basenu zosta³a przefiltrowana w ci¹gu
2 godzin.

Filtry piaskowe do basenów k¹pielowych

EKO*FILTRY

Filtry nabojowe i kartuszowe

Pompy basenowe
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Zawory filtra

Skrzynki steruj¹ce

Fabrycznie nasze filtry wyposa¿ane s¹ w rêczne zawory 6-drogowe. Mo¿na ten zawór zast¹piæ automatycznym
zaworem p³ucz¹cym filtr. W tym przypadku konieczny jest równie¿ regulator poziomu wody, gdy¿ w procesie
p³ukania wylewa siê do kana³u kilkaset litrów wody i trzeba tê iloœæ natychmiast uzupe³niæ. Automatyczne zawory
umo¿liwiaj¹ p³ukanie zwrotne nawet, gdy zegar skrzynki steruj¹cej jest w danym momencie nastawiony na
wy³¹czenie pompy.

Instalacja filtruj¹ca przewa¿nie dzia³a przez 24 h. Nie zawsze jest to konieczne, czêsto przeszkadza w nocy nawet
cichy szum pompy. Filtr powinien, wiêc pracowaæ ze skrzynk¹ steruj¹c¹. Wmontowany zegar sprawia, ¿e pompa
pracuje tylko wtedy, gdy Pañstwo sobie tego ¿ycz¹. Skrzynki pozwalaj¹ te¿ po³¹czyæ ze sob¹ kilka ró¿nych
urz¹dzeñ, aby ich praca by³a skorelowana.
Skrzynki mog¹ mieæ wbudowany termostat, kieruj¹cy prac¹ elementów ogrzewania basenu. Skrzynka umo¿liwia
wy³¹czenie filtra na czas opró¿niania prefiltra pompy. Dziêki skrzynce steruj¹cej mo¿na synchronizowaæ pracê wielu
urz¹dzeñ, pod³¹czaj¹c do niej: pompê filtra, ogrzewanie basenu, automatyczny zawór filtra, sterownik zbiornika
przelewowego, automat steruj¹co-mierniczo-dozuj¹cy, elektroniczny regulator poziomu wody.
O innych mo¿liwoœciach poinformuje Pañstwa Wasza fachowa firma.

Filtrowanie:

Woda wt³aczana jest do filtra. U góry w filtrze znajduje siê pewien rodzaj rozdzielacza.
Teraz woda jest przepuszczana przez piasek. Brud pozostaje na ziarnach piasku.
Nad dnem kot³a filtra zamontowana jest gwiazda filtra lub dno z dyszami.
W gwieŸdzie znajduj¹ siê ma³e rurki z w¹skimi szczelinami, które dbaj¹ o to,
by piasek zosta³ w filtrze, a do basenu p³ynê³a tylko czysta woda.

P³ukanie zwrotne:

Po ustawieniu zaworu 6-drogowego w odpowiedniej pozycji woda przepuszczana jest
rurkami szczelinowymi od do³u do filtra. Piasek zostaje podniesiony i przemieszany,

a brud mo¿e oddzieliæ siê od ziarenek piasku. Przez górny rozdzielacz do kana³u
wyp³ywaj¹ wszystkie zanieczyszczenia. Pañstwa filtr jest znowu czysty.
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Filtr Jupiter Poly AK – made in EU, klasa Premium

Jeden z najlepszych filtrów poliestrowych na rynku z klasy Premium, przeznaczony do basenów k¹pielowych.
Jupiter Poly AK to laminowany filtr wykonany z poliestru wzmocnionego ogromn¹ iloœci¹ w³ókna szklanego,
zapewniaj¹cego sztywnoœæ konstrukcji. Zbiornik osadzony jest na podstawie. Pokrywa z domieszk¹ w³ókien
szklanych przykrêcana jest nierdzewnymi œrubami do korpusu zbiornika z góry. Wyjœcia dla zaworu 6-drogowego
znajduj¹ siê z boku filtra. Pod³¹cza siê do nich zawór 6-drogowy z gwintami wewnêtrznymi, za pomoc¹ przy³¹czy.
Dziêki przy³¹czom operacje wykonywane na zaworze nie uszkadzaj¹ zbiornika filtra, jak to jest w przypadku filtrów
z zaworem montowanym na górze zbiornika. Wysokoœæ z³o¿a filtracyjnego wynosi ok. 60 cm. Wyposa¿enie: dno
krzy¿owe, zawór 6-drogowy z gwintami wewnêtrznymi, pokrywa o œr. 22 cm, manometr, przy³¹cza zaworu,
odpowietrznik. Filtr mo¿e byæ montowany przy basenach z wod¹ s³on¹. Ciœnienie pracy wynosi 0,8-1,6 kg/cm.
Maksymalne ciœnienie 2,0 kg/cm. Ka¿dy filtr po wyprodukowaniu jest sprawdzany pod ciœnieniem testowym 2,5 kg/cm.
Zalecana wymiana piasku co 1-2 lata. Przed monta¿em nale¿y dokrêciæ elementy wewn¹trz zbiornika.

œrednica powierzchnia iloœæ maks. do zawór przep³yw przep³yw
w mm filtracyjna m piasku kg basenu m cale 40 m/h 50 m/h
640 0,32 150 60 1 ” 12,8 16,0
760 0,45 225 75 2” 18,0 22,5
900 0,63 325 90 2” 25,2 31,5

Dane techniczne mog¹ ulec zmianie, bez uprzedniego powiadomienia.

2 3

1/2

Filtr Jupiter Poly AK z zaworem

œrednica kod
640 mm 082000
760 mm 082005
900 mm 082010

Filtr Jupiter Poly AK z pomp¹ i zaworem

Filtr mo¿e byæ zestawiony z dowoln¹ pomp¹, o wydajnoœci
dedykowanej do danej œrednicy. Poni¿ej kilka dobrych propozycji:

œrednica pompa* kod piasek
640 mm 11 m /h, 230 V 082020 118150

14 m /h, 230 V 082022 118150
760 mm 20 m /h, 230 V 082025 118260

25 m /h, 230 V 082027 118260
900 mm 25 m /h, 400 V 082030 118265

28 m /h, 400 V 082033 118265

3

3

3

3

3

3

*wydajnoœæ pompy podano orientacyjne przy H = 8 m

w mm A B C D E F
Poly 640 315 440 860 640 458 300
Poly 760 365 505 900 760 605 300
Poly 900 365 505 900 900 605 300

Filtr Jupiter Poly AK dane techniczne
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Filtr Kripsol BR – made in EU, klasa Premium

Najlepszy filtr poliestrowy z klasy Premium do basenów k¹pielowych. Kripsol BR to laminowany filtr poliestrowy
z ogromn¹ iloœci¹ w³ókna szklanego, zapewniaj¹cego sztywnoœæ konstrukcji. Zbiornik wykonany jest w ca³oœci razem
z podstaw¹, dziêki temu stanowi jednolit¹ mocn¹ konstrukcjê, zapewniaj¹c¹ bezawaryjn¹ pracê przez 15-20 lat.
Na trwa³oœ wp³ywa miejsce ³¹czenia zbiornika w 1/3 wysokoœci. Tu nie wystêpuje podwy¿szone ciœnienie pracy
mog¹ce uszkodziæ filtr. Polipropylenowa pokrywa z w³óknami szklanymi przykrêcana jest do filtra œrubami. O

wykonuje siê dziêki przy³¹czom, bez obawy o uszkodzenie zbiornika filtra, jak
to jest w przypadku filtrów z zaworem montowanym na górze zbiornika. Z³o¿e piasku to ok. 60 cm. Filtr posiada: dno
krzy¿owe, zawór 6-drogowy z gwintami wewnêtrznymi, pokrywê, manometr, przy³¹cza zaworu, odpowietrznik.
Mo¿e byæ montowany przy basenach z wod¹ s³on¹. Ciœnienie pracy wynosi 0,8-1,6 kg/cm . Maksymalne ciœnienie
2,0 kg/cm . Ka¿dy filtr po wyprodukowaniu jest sprawdzany pod ciœnieniem testowym 2,5 kg/cm . Zalecana
wymiana piasku co 1-2 lata. Przed monta¿em nale¿y dokrêciæ elementy wewn¹trz zbiornika.

æ
peracje

na 6-drogowym zaworze bocznym

2

2 2

Filtr Kripsol BR dane techniczne

Filtr Kripsol BR z zaworem

œrednica 450 mm 520 mm 640 mm 760 mm 900 mm
kod 03600 03630 03635 03640 03645

Filtr Kripsol BR z pomp¹ i zaworem

Filtr mo¿e byæ zestawiony z dowoln¹ pomp¹, o wydajnoœci
dedykowanej do danej œrednicy. Poni¿ej kilka dobrych propozycji:

450w mm 520 640 760 900
A 315 355 405 460 470
B 440 480 530 600 610
C 700 790 860 1020 1035
D 450 520 640 760 900

*wydajnoœæ pompy podano orientacyjne przy H = 8

1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”

Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



.pl
FILTRY - POMPY

34

Filtr Swim Tec – made in EU, klasa Extra

Najlepszy filtr polietylenowy z klasy Extra, przeznaczony do basenów k¹pielowych. Zbiornik filtra wykonany jest
z polietylenu. Sk³ada siê z dwóch czêœci z³¹czonych ze sob¹ solidn¹ obejm¹. Filtry te nadaj¹ siê do wszystkich
rodzajów wody, z wyj¹tkiem wody s³onej. Zalet¹ ich jest ³atwy dostêp do œrodka filtra przy wymianie piasku. Prosta,
ale solidna konstrukcja gwarantuje pracê przez d³ugie lata.

Filtr Swim Tec dane techniczne

œrednica powierzchnia iloœæ maks. do
w mm filtracyjna m2 piasku kg basenu m3

zawór
cale

400 0,13 50 35 1 1/2”
500 0,20 100 50 1 ”1/2

600 0,28 125 60 1 ”1/2

Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Filtr Swim Tec z zaworem

œrednica 400 mm 500 mm 600 mm
kod 01505 01525 01545

Filtr Swim Tec z pomp¹ i zaworem

Filtr mo¿e byæ zestawiony z dowoln¹ pomp¹, o wydajnoœci
dedykowanej do danej œrednicy. Poni¿ej kilka dobrych propozycji:

œrednica pompa* kod piasek

400 mm 6 m /h,3 230 V 01510 157440
8 m /h,3 230 V 01515 157440

500 mm 11m /h,3 230 V 01530 157445
600 mm 11 m /h,3 230 V 01548 157450

14 m /h,3 230 V 01550 157450

podstawa dla filtra i pompy 212030

w mm 400 500 600
H 315 355 405
M 440 480 530
N 700 790 860

*wydajnoœæ pompy podano orientacyjne przy H = 8 m
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FiltrJupiter–madeinEU, klasaStandard

Zbiornik filtra wykonany jest z polietylenu, jako jeden „odlew”. Filtry te nadaj¹ siê do wszystkich rodzajów wody, z
wyj¹tkiem wody s³onej. Prosta konstrukcja i najlepszy z dostêpnych zaworów 6-drogowych, gwarantuje pracê przez
d³ugie lata. Wymiana piasku co 1-2 lata. Filtry te powinno montowaæ siê zasadniczo blisko basenu.

Filtr Jupiter dane techniczne

œrednica powierzchnia iloœæ maks. do zawór
w mm filtracyjna m piasku kg basenu m cale
400 0,13 50 35 1
500 0,20 100 50 1
600 0,28 125 60 1

Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

2 3

1

1

1

/

/

/

2

2

2

”
”
”

Filtr Jupiter z zaworem

œrednica 400 mm 500 mm 600 mm
kod 081000 081005 081010

Filtr Jupiter z pomp¹ i zaworem

Filtr mo¿e byæ zestawiony z dowoln¹ pomp¹, o wydajnoœci
dedykowanej do danej œrednicy. Poni¿ej kilka dobrych propozycji:

œrednica pompa* kod piasek
400 mm 6 m /h, 230 V 081015 118270
500 mm 8 m /h, 230 V 081020 118280

11 m /h, 230 V 081022 118280
600 mm 11 m /h, 230 V 081025 118255

14 m /h, 230 V 081027 118255

3

3

3

3

3

C
400 - 735 mm
500 - 890 mm
600 - 995 mm

Filtr Saturn z palet¹ bez pompy

nazwa kod
filtr Saturn 406 mm 081002
filtr Saturn 485 mm 081007
filtr Saturn 610 mm 081012

Filtr Saturn z pomp¹ i palet¹

nazwa kod
filtr Saturn 406 mm, 8 m /h 081017
filtr Saturn 485 mm, 10 m /h 081024
filtr Saturn 610 mm, 13 m /h 081029

3

3

3

*wydajnoœæ pompy podano orientacyjne przy H = 8 m
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Zbiornik filtra wykonany jest z polietylenu, jako jeden „odlew”. W komplecie podstawa, na której montuje siê pompê
i zbiornik filtra. Filtry te nadaj¹ siê do wszystkich rodzajów wody, z wyj¹tkiem wody s³onej. Prosta konstrukcja
gwarantuje pracê przez d³ugie lata. Zbiornik filtra umieszczony jest na estetycznej podstawie, dziêki czemu zestaw
filtra z pomp¹ ³atwo ustawiæ na posadzce i praca urz¹dzenia przebiega w³aœciwie. Wymiana piasku co 1-2 lata.
Filtry te powinno montowaæ siê zasadniczo przy basenie.

Filtr Sandy dane techniczne

Filtr Sandy z zaworem

œrednica 300 mm 380 mm 430 mm
kod 00470 00506 00485

Filtr Sandy z pomp¹ i zaworem

Filtr mo¿e byæ zestawiony z dowoln¹ pomp¹, o wydajnoœci
dedykowanej do danej œrednicy. Poni¿ej kilka dobrych propozycji :

œrednica pompa* kod piasek

300 mm 6 m /h,3 230 V 00505 118268
380 mm 6 m /h,3 230 V 00501 118270
430 mm 6 m /h,3 230 V 00480 118270

8 m /h,3 230 V 00481 118270

Sandy 300

D 300 380 430
H 905 850 935
L 710 930 930

Sandy 380, 430

Filtr Sandy – made in EU, klasa Standard

œrednica powierzchnia iloœæ maks. do zawór
w mm filtracyjna m2 piasku kg basenu m3 cale

300 0,07 25 20 1 1/2”
380 0,11 40 28 1 ”1/2

430 0,15 55 36 1 ”1/2

Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

*wydajnoœæ pompy podano orientacyjne przy H = 8m
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Filtr San Sebastian Standard SSP – made in EU, klasa Prestige, dno dyszowe z³o¿e 100 cm

Filtr z dnem dyszowym, zaliczany jest do klasy Prestige. Zbiornik filtra wykonany jest z poliestru, z du¿ym udzia³em
w³ókna szklanego. Polecany jest do basenów w hali. Wysokoœæ warstwy piasku wynosi 100 cm, dziêki czemu
uzyskuje siê g³êbokie filtrowanie. Zalet¹ jest mo¿liwoœæ u¿ycia warstwy hydroantracytu. Warstwa ta wi¹¿e zwi¹zki
zapachowe. Ró¿nicê miêdzy filtrem standardowym a filtrem wielowarstwowym mo¿na w tym wypadku dos³ownie
wyczuæ. Wymiana piasku co 2-3 lata. Filtr w wyposa¿eniu posiada: dno dyszowe, zawór 6-drogowy 2 calowy
z gwintami wewnêtrznymi, pokrywê, manometr, przy³¹cza zaworu, odpowietrznik. Filtr mo¿e byæ montowany przy
basenach z wod¹ s³on¹. Ciœnienie pracy wynosi 0,5-1,6 kg/cm . Maksymalne ciœnienie 2,0 kg/ . Ka¿dy filtr po
wyprodukowaniu jest sprawdzany pod ciœnieniem testowym 3,0 kg/ . Przed monta¿em nale¿y dokrêciæ elementy
wewn¹trz zbiornika.

2 cm
cm

2

2

Filtr San Sebastian Standard SSP dane techniczne

œrednica powierzchnia iloœæ zawór przep³yw m/h
w mm filtracyjna m2 piasku kg

maks. do
basenu m3 cale 30 40 50

640 0,32 475 70 2” 9,6 12,8 16,0
760 0,45 650 90 2” 13,5 18,0 22,5
900 0,63 850 110 2” 18,9 25,2 31,5

Filtr San Sebastian Standard SSP z zaworem

œrednica 640 mm 760 mm 900 mm
kod 119260 119275 119310

Filtr San Sebastian Standard SSP z pomp¹ i zaworem

Filtr z dowoln¹ pomp¹, o wydajnoœci dedykowanej do
danej œrednicy. Poni¿ej kilka dobrych propozycji :

œrednica pompa* kod piasek piasek i antracyt

640 mm 119162 119180 119181
119166 119180 119181

760 mm 119281 119184 119185
119283 119184 119185
119285 119184 119185

900 mm 119315 119190 119192
119320 119190 119192

13 m /h, 230 V3

17 m /h, 230 V3

20 m /h, 230 V3

20 m /h, 400 V3

25 m /h, 230 V3

20 m /h, 400 V3

25 m /h, 400 V3

30 m /h, 400 V3 119325 119190 119192

D A A1 B C E F G
640 1450 1550 600 140 460 1130 1000
760 1490 1600 600 140 510 1180 1000
900 1510 1610 590 140 500 1230 1000

*wydajnoœæ pompy podano orientacyjne przy H = 8 m
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Filtr Caribic Standard SSB – made in EU, klasa Extra, dno krzy¿owe, z³o¿e 100 cm

Filtr z dnem krzy¿owym, zaliczany jest do klasy Extra. Zbiornik filtra wykonany jest z poliestru, z du¿ym udzia³em
w³ókna szklanego. Polecany jest do basenów w hali. Wysokoœæ warstwy piasku wynosi 100 cm, dziêki czemu
uzyskuje siê g³êbokie filtrowanie. Zalet¹ jest mo¿liwoœæ u¿ycia warstwy hydroantracytu. Warstwa ta wi¹¿e zwi¹zki
zapachowe. Ró¿nicê miêdzy filtrem standardowym a filtrem wielowarstwowym mo¿na w tym wypadku dos³ownie
wyczuæ. Wymiana piasku co 2-3 lata. Filtr w wyposa¿eniu posiada: dno krzy¿owe, zawór 6-drogowy 2 calowy z
gwintami wewnêtrznymi, pokrywê, manometr, przy³¹cza zaworu, odpowietrznik. Filtr mo¿e byæ montowany przy
basenach z wod¹ s³on¹. Ciœnienie pracy wynosi 0,5-1,6 kg/ . Maksymalne ciœnienie 2,0 kg/ . Ka¿dy filtr po
wyprodukowaniu jest sprawdzany pod ciœnieniem testowym 3,0 kg/ . Przed monta¿em nale¿y dokrêciæ elementy
wewn¹trz zbiornika.

cm cm
cm

2 2

2

Filtr Caribic Standard SSB dane techniczne

640 0,32 475 70 2” 9,6 12,8 16,0
760 0,45 650 90 2” 13,5 18,0 22,5
900 0,63 850 110 2” 18,9 25,2 31,5

Filtr Caribic Standard SSB z zaworem

œrednica 640 mm 760 mm 900 mm
kod 119910 119920 119930

Filtr Caribic Standard SSB z pomp¹ i zaworem

Filtr z dowoln¹ pomp¹, o wydajnoœci dedykowanej do
danej œrednicy. Poni¿ej kilka dobrych propozycji :

640 mm 13 m /h,3 230 V 119914 119180 119181
17 m /h,3 230 V 119916 119180 119181

760 mm 20 m /h,3 230 V 119922 119184 119185
25 m /h,3 230 V 119924 119184 119185

900 mm 25 m /h,3 400 V 119932 119190 119192
28 m /h,3 400 V 119934 119190 119192

D A A1 B C E F G
640 1450 1550 600 140 460 1130 1000
760 1490 1600 600 140 510 1180 1000
900 1510 1610 590 140 500 1230 1000

œrednica powierzchnia iloœæ zawór przep³yw m/h
w mm filtracyjna m2 piasku kg

maks. do
basenu m3 cale 30 40 50

*wydajnoœæ pompy podano orientacyjne przy H = 8 m

œrednica pompa* kod piasek piasek i antracyt
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Filtr San Sebastian Standard SPL – made in EU, klasa Public, dno dyszowe, z³o¿e 120 cm

Filtr z dnem dyszowym, zaliczany jest do klasy Public. Zbiornik filtra wykonany jest z poliestru, z du¿ym udzia³em
w³ókna szklanego. Polecany jest do basenów w hali. Wysokoœæ warstwy piasku wynosi 120 cm, dziêki czemu
uzyskuje siê g³êbokie filtrowanie. Zalet¹ jest mo¿liwoœæ u¿ycia warstwy hydroantracytu. Warstwa ta wi¹¿e zwi¹zki
zapachowe. Ró¿nicê miêdzy filtrem standardowym a filtrem wielowarstwowym mo¿na w tym wypadku dos³ownie
wyczuæ. Wymiana piasku co 2-3 lata. Filtr w wyposa¿eniu posiada: dno dyszowe, zawór 6-drogowy 2 calowy
z gwintami wewnêtrznymi, pokrywê, manometr, przy³¹cza zaworu, odpowietrznik. Filtr mo¿e byæ montowany przy
basenach z wod¹ s³on¹. Ciœnienie pracy wynosi 0,5-1,6 kg/ . Maksymalne ciœnienie 2,0 kg/ . Ka¿dy filtr po
wyprodukowaniu jest sprawdzany pod ciœnieniem testowym 3,0 kg/ . Przed monta¿em nale¿y dokrêciæ elementy
wewn¹trz zbiornika.

cm cm
cm

2 2

2

Filtr San Sebastian Standard SPL dane techniczne

640 0,32 525 70 2” 9,6 12,8 17,0
760 0,45 725 90 2” 13,5 18,0 22,5
900 0,63 1050 110 2” 18,9 25,2 31,5

Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Filtr San Sebastian Standard SPL z zaworem

œrednica 640 mm 760 mm 900 mm
kod 119940 119945 119950

Filtr San Sebastian Standard SPL z pomp¹ i zaworem

Filtr z dowoln¹ pomp¹, o wydajnoœci dedykowanej do danej œrednicy.
Poni¿ej kilka dobrych propozycji:

640 mm 13 m /h,3 230 V 118500 119200 119193
17 m /h,3 230 V 118505 119200 119193

760 mm 15 m /h,3 230 V 118510 119202 119195
15 m /h,3 400 V 119002 119202 119195
20 m /h,3 230 V 119006 119202 119195
20 m /h,3 400 V 119004 119202 119195

900 mm 20 m /h, 400 V3 119955 119204 119198
25 m /h,3 400 V 119958 119204 119198
28 m /h,3 400 V 119959 119204 119198

D A A1 B C E F G
640 1740 1800 780 140 550 1455 1200
760 1740 1800 740 140 650 1455 1200
900 1740 1800 740 140 650 1455 1200

œrednica powierzchnia iloœæ zawór przep³yw m/h
w mm filtracyjna m2 piasku kg

maks. do
basenu m3 cale 30 40 50

*wydajnoœæ pompy podano orientacyjne przy H = 8 m

œrednica pompa* kod piasek piasek i antracyt
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Filtr Artik – made in EU, klasa Public

Filtr Artik to ekonomiczny wybór, aby koszty Waszego basenu by³y ni¿sze. Wyposa¿ony w dno krzy¿owe, idealny do
sezonowych basenów k¹pielowych, uruchamianych na okres letni. Wysokoœæ z³o¿a 1 m, pokrywa górna o œrednicy
400 mm z umieszczonym otworem jednocalowym dla automatycznego zaworu na- odpowietrzaj¹cego.
Pokrywa mocowana jest 14 œrubami do zbiornika. Wmontowane w korpus zbiornika dwa uchwyty s¹ pomocne przy
za³adunku i roz³adunku filtra. Du¿y spust dolny u³atwia opró¿nienie filtra z wody i piasku.

Filtr Artik dane techniczne

1050 0,86 875 75 17 25 34
1200 1,13 1475 90 22 33 45
1400 1,54 1900 110 30 46 61
1600 2,01 2800 110 40 60 80
1800 2,54 3400 125 50 76 101
2000 3,14 4175 140 62 94 125

Filtr Artik zbiornik z przy³¹czami

Œrednica 1050 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm
kod 185020 185025 185030 185035 185040 185045

Filtr mo¿e byæ zestawiony z dowoln¹ pomp¹, o wydajnoœci dedykowanej do danej œrednicy.

D A B C E F
1050 675 520 1685 950 540
1200 675 520 1685 950 540
1400 675 520 1685 1300 540
1600 675 520 1685 1300 540
1800 675 720 1900 1610 540
2000 675 720 1900 1610 540

Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

œrednica powierzchnia iloœæ przep³yw m/h
w mm filtracyjna m2 piasku kg

przy³¹cza
w mm 30 40 50
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Filtr Altea APL i ABL – made in EU, klasa Public, dno dyszowe, z³o¿e 120 cm

Filtr z dnem dyszowym, zaliczany jest do klasy Public. ALTEA 1200 przeznaczony jest do basenów publicznych
w hotelach i pensjonatach. Spe³nia on wszystkie wymogi, jakim powinien odpowiadaæ filtr w basenie hotelowym.
Filtr ALTEA to wielowarstwowy filtr o wysokich parametrach, wykonany z najlepszych ¿ywic wzmocnionych w³óknem
szklanym, odpornych na wodê basenow¹, tak¿e s³on¹. Na zewn¹trz filtr jest laminowany na kolor czerwony
metalik. Œrednica górnej pokrywy to 220 mm, wykonana jako ciœnieniowy odlew polipropylenowy. Boczna pokrywa
o œrednicy 400 mm z laminowanego poliestru. Œruby i nakrêtki mocuj¹ce pokrywy ze stali nierdzewnej A2. Dwa
okienka kontrolne do obserwacji wnêtrza filtra umieszczone wzglêdem siebie pod k¹tem 90 stopni. Wysokoœæ z³o¿a
filtruj¹cego wynosi 1,2 m. Dziêki swej wysokoœci 1,97 cm, filtr ALTEA pasuje do wszystkich pomieszczeñ.
Model ALTEA APL posiada dno dyszowe z wkrêconymi dyszami o œrednicy otworów 0,5 mm.
Model ALTEA ABL posiada dno krzy¿owe z wkrêconymi w kolektor rurkami szczelinowymi.
Montuje siê bateriê zaworów klapowych 90 mm lub zawór 6-drogowy rêczny 3".
Filtr mo¿e byæ zestawiony z dowoln¹ pomp¹, o dedykowanej wydajnoœci.

Filtr Altea dane techniczne

œrednica powierzchnia iloœæ przy³¹cza przep³yw w m3

w mm filtracyjna m2 piasku kg w mm m/h 20 30 40 50

1200 1,13 1950/2125 90 23 34 45 55

Filtr Altea zbiornik z przy³¹czami

Model Kod
Altea 1200 ABL dno krzy¿owe 119962
Altea 1200 APL dno dyszowe 119960
Filtr mo¿e byæ zestawiony z dowoln¹ pomp¹, o wydajnoœci
dedykowanej do danej œrednicy.

A B C D E F
1970 750 1000 850 1450 1650

Wk³ad filtr Altea

3,0-5,0 1,0-2,0 0,4-0,8 antracyt
Altea 1200 ABL ------- 350 kg 1775 kg -------
dno krzy¿owe 350 kg 175 kg 600 kg 580 kg

Altea 1200 APL -------- 175 kg 1775 kg -------
dno dyszowe 175 kg 175 kg 600 kg 580 kg
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Filtr Nordik – made in EU, klasa Public

Filtr Nordik dane techniczne

Filtr Nordik zbiornik z przy³¹czami

Filtr mo¿e byæ zestawiony z dowoln¹ pomp¹,
o wydajnoœci dedykowanej do danej œrednicy.

Wielowarstowy filtr do basenów publicznych, wykonany zgodnie z norm¹ DIN 19605 & 19643. Wyposa¿enie
kompletne: dno dyszowe 0,5 mm, w³az górny i boczny, wziernik z metakrylanu, przy³¹cza ko³nierzowe, spust
wody, uszczelnienia z EPDM, orurowanie wewnêtrzne z PCW i PP.

œrednica powierzchnia przy³¹cza przep³yw
w mm filtracyjna m2 w mm 30 m/h 3-5 mm 1-2 mm

z³o¿e w kg
0,4-0,8 mm antracyt

1050 0,86 110 25 125 125 475 425
1200 1,13 125 33 175 175 625 550
1400 1,54 140 46 225 225 850 750
1600 2,01 160 60 300 300 1125 975
1800 2,54 200 76 375 375 1425 1225
2000 3,14 225 94 475 475 1750 1525

Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Œrednica kod
1050 mm ND10502
1200 mm ND12002
1400 mm ND14002
1600 mm ND16002
1800 mm ND18002
2000 mm Nd20002

Iloœæ wk³adu filtra Nordik

œrednica 3–5 1–2 0,4-0,8 antracyt
1050 mm 125 125 475 425
1200 mm 175 175 625 550
1400 mm 225 225 850 750
1600 mm 300 300 1125 975
1800 mm 375 375 1425 1225
2000 mm 475 475 1750 1525

WYMIARY
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Filtry klasy Public: FAMA, KOK DIN, Vienna, Brazil – made in EU

Filtry przeznaczone do basenów publicznych, wyposa¿one w dno dyszowe lub krzy¿owe. Wysokoœæ z³o¿a
filtruj¹cego wynosi 1 m lub 1,2 m. Szczegó³owe dane podajemy na ¿yczenie.

FAMA: z³o¿e 1,2 m, dno krzy¿owe lub dyszowe, œrednice:

1,05 m, 1,2 m, 1,4 m, 1,6 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,35 m, 2,5 m, 3,0 m

KOK DIN: z³o¿e 1,2 m, dno dyszowe, œrednice:

610 mm, 765 mm, 920 mm, 1080 mm, 1250 mm

VIENNA: z³o¿e 1m lub 1,2 m, dno krzy¿owe lub dyszowe, œrednice:

1,05 m, 1,2 m, 1,4 m, 1,6 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,35 m, 2,5 m, 3,0 m

BRAZIL: z³o¿e 1m lub 1,2 m, dno krzy¿owe, œrednice:

1,05 m, 1,2 m, 1,4 m, 1,6 m, 1,8 m, 2,0m, 2,35 m, 2,5 m
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Filtry nabojowe

Zalet¹ tych urz¹dzeñ jest brak koniecznoœci p³ukania filtra, zajmowanie ma³ej powierzchni i wysoka skutecznoœæ
zatrzymywania zanieczyszczeñ. Powoduje ona, ¿e woda w basenie jest bardzo klarowna. Wk³ady mog¹ byæ
czyszczone w pralce w temperaturze 60 stopni. Wiêcej informacji w szczegó³owych danych.

Filtr Speck „Badu –Star”

Jest samozasysaj¹cym urz¹dzeniem filtruj¹cym, stosowanym przy wannach i basenach prywatnych. Badu Star to
kompletny filtr z pomp¹ wykonan¹ razem z obudow¹ filtra. Porowatoœæ naboju wynosi 50 mikron. Jest przyjazny dla
œrodowiska, gdy¿ nie wymaga pod³¹czenia do kanalizacji. Montowany jest maks. 3 m powy¿ej lub poni¿ej lustra
wody. Wyposa¿ony w manometr i korek spustowy, czyli mimo dziwnego wygl¹du jest to stuprocentowy filtr do wody .

Filtr Speck „Badu-Quick” bez pompy

Zalecany do ma³ych basenów do 20 wody.
Do ka¿dego typu nale¿y dobraæ pompê.

m3

model zalecana pompa kod

Typ 1 maks. 5 160111

Typ 2 maks. 7 160113

Typ 4 maks. 9 160115

m /h

m /h

m /h

3

3

3

typ iloœæ wydajnoœæ kod

69/12 12 wk³adów 9 m /h,3 230 V 180025
913/12 13 m /h,3 230 V 180327

69/24 24 wk³ady 9 m /h,3 230 V 180122
913/24 13 m /h,3 230 V 180424

69/36 36 wk³adów 9 m /h,3 230 V 180236
913/36 13 m /h,3 230 V 180536
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Dodatki do filtrów piaskowych Piasek kwarcowy do filtrów

Do filtra potrzeba kilku dodatków. Najwa¿niejszym jest piasek, jako
tradycyjny i ekonomiczny materia³ filtruj¹cy.

W³aœciwa praca filtra zale¿y od w³aœciwego piasku.
Nasz piasek jest specjalny, przeznaczony wy³¹cznie do filtrów,
czystoœæ wg DIN, dostarczany w zgrzewanych termicznie workach 25 kg.

UWAGA!!!!

granulacja kod

0,4 - 0,8 mm 00001

1,0 – 2,0 mm 00002

2,0 - 3,0 mm 00004

3,0 - 5,0 mm 00003

0,7 - 1,2 mm 00005

Nowoczesne, wysoce zaawansowane technologicznie zawory stosowane zamiast zaworów rêcznych. Obudowa z
twardego PCW, wewn¹trz elementy ze stali V4A, uszczelnienia teflonowe. Zawór sterowany jest umieszczonym na
górze zaworem magnetycznym.
1. Niezawodnoœæ funkcjonowania - zawór s³upowy otwiera siê pod naporem wody i zamyka pod wp³ywem
docisku sprê¿yny. Przy przerwie w dop³ywie pr¹du zawór automatycznie przestawia siê na pozycjê FILTROWANIE.
Niezamierzone opró¿nienie basenu nie jest mo¿liwe.
2. Podczas prze³¹czania zaworu nie trzeba wy³¹czaæ pompy.
3. Króæce przy³¹czeniowe mo¿na obracaæ o 90° (+/- 4°, brak naprê¿eñ przy monta¿u rur).
4. Niewielka strata ciœnienia - to powoduje du¿¹ szybkoœæ p³ukania zwrotnego, co jest bardzo wa¿ne przy prawie
bezciœnieniowym p³ukaniu zwrotnym.
5. Dostêpny w rozmiarach od 50 do 140 mm.
Zawór 3-drogowy montowany dla funkcji p³ukania powtórnego filtra, przy prze³¹czaniu 1 pompy miêdzy dwoma
atrakcjami wodnymi itp.

Oto jego wyj¹tkowe cechy:

Automatyczne zawory s³upowe

przy³¹cza rozstaw kod

50 mm 125 mm 204000
140 mm 204003
190 mm 204005

63 mm 140 mm 204010
170 mm 204012
190 mm 204013
230 mm 204014

75 mm 250 mm 204020
90 mm 300 mm 204030

110 mm 360 mm 204040
140 mm 450 mm 204041

œrednica kod
50 mm 204070
63 mm 204071
75 mm 204072
90 mm 204073

110 mm 204074
140 mm 204076

Rêczne zawory 6-drogowe

Przy pomocy zaworu kieruje siê prac¹ filtra. W czasie pracy zawór ustawiony jest w pozycji filtracja. Ustawiaj¹c
zawór w odpowiednim po³o¿eniu, wykonuje siê ró¿ne czynnoœci obs³ugowe przy filtrze, takie jak p³ukanie filtra =
oczyszczanie z³o¿a piasku, cyrkulacja = ruch wody z pominiêciem zbiornika filtra, celem szybszego wymuszenia
cyrkulacji w ruroci¹gu.

Nazwa towaru kod

Zawór boczny, wszystkie wyjœcia gwint 1 1/2” 12003

Zawór boczny z przy³¹czami, gwinty 1 1/2” i 1 klejone 12005

Zawór boczny, wszystkie wyjœcia gwint 2” 12030
Zawór boczny z przy³¹czami, gwinty 2”, jedno klejone 07444
Zawór boczny, wszystkie wyjœcia gwint 3” z zaœlepkami 200845
Zawór boczny, wyjœcia gwint 3” i od do³u jedno klejone 200843

Zawory s³upowe Zawory 3-drogowe
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Dodatki do filtrów piaskowych

Skrzynia filtra KRIPSOL i JUPITER - POLY

Specjalna skrzynka przeznaczona do osadzenia w ziemi. W skrzyni montuje siê zbiornik i pompê filtra.

Nazwa Kod
skrzynia CeeSka filtra o œred. 300-640 mm 374184
skrzynia CeJotka filtra o œred. 760-900 mm 374185

w mm A B C D E F G H

CeeSka 1270 1170 850 295 1000 495 890 675

CeJotka 1750 1550 1050 450 1480 1150 850 1150

Bateria zaworów klapowych

Zestaw zawieraj¹cy 5 zaworów klapowych, 5 m rury PCW, œruby, ko³nierze i tuleje. Zastêpuje zawór 6-drogowy.
Praktycznie jest koniecznoœci¹, gdy przy³¹cze filtra wynosi wiêcej ni¿ 110 mm. Z³¹czki dostarczane s¹ luzem, do
zmontowania.

œrednica kod
75 mm 09165
90 mm 09166

110 mm 09167
125 mm 09168
140 mm 09170
160 mm 09173
200 mm 09178
225 mm 09180
250 mm 09182

Uchwyty pod bateriê

Specjalne uchwyty do baterii zaworów o œrednicach od 75 mm do 250 mm dla ka¿dego modelu filtra. Uchwyty
przeciwdrganiowe ze œrubkami i dwa wsporniki tworz¹ komplet. Wsporniki ze stali ocynkowanej umo¿liwiaj¹
regulacjê pionow¹ baterii.

nazwa kod
wsporniki 05345
uchwyty œr. 75 mm 05300
uchwyty œr. 90 mm 05305
uchwyty œr. 110 mm 05310
uchwyty œr. 125 mm 05315

nazwa kod
uchwyty œr. 140 mm 05320
uchwyty œr. 160 mm 05325
uchwyty œr. 200 mm 05330
uchwyty œr. 225 mm 05335
uchwyty œr. 250 mm 05340

Sterownik baterii zaworów

Przeznaczony do
automatycznego zestawem
zaworów. Umo¿liwia kierowanie
wszystkimi funkcjami baterii.
kod towaru: 419400

sterowania
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Dodatki do filtrów piaskowych

Odpowietrznik automatyczny

Warto na filtrze zamontowaæ automatyczny odpowietrznik. Jest to specjalny zawór dwufunkcyjny, pe³ni¹cy rolê
napowietrzania lub odpowietrzania zbiornika filtra w sposób automatyczny.

nazwa kod

1. Nierdzewny GW 147960

1. j/w, ale ozonoodporny 147965
2. Z polipropylenu GZ 1” 09181

1/2”

1 2

Stacja poboru próbek

S³u¿y do poboru próbek wody do badania. Glikolowe manometry pokazuj¹ ciœnienie przed i za filtrem. Za pomoc¹
wê¿yków stacja pod³¹czona jest do ruroci¹gu.

stacja poboru z kuwet¹
kod 147950

stacja poboru bez kuwety
kod 147952

Zestaw manometrów

Zalane glikolem, bardzo
dok³adne manometry. Skala do
4 bar, pod³¹czenie za
pomoc¹ wê¿yka 8/10 mm.
kod 00730

Przep³ywomierz akrylowy

Montowany na ruroci¹gu za
pomoc¹ opasek zaciskowych.
Skala pomiaru 30-120 m /h.
kod 148032

3

£¹czony z ruroci¹giem za pomoc¹ klejonych
muf o œrednicy 75 mm. Wysoko dok³adny
pomiar. Skala pomiaru 8-60 m /h.
kod 148034

3

Przep³ywomierz M23



.pl
FILTRY - POMPY

48

Dodatki do filtrów piaskowych

Automatyczne zawory do filtrów s¹ urz¹dzeniami elektronicznymi do automatycznego p³ukania z³o¿a filtra.
Wed³ug ¿yczenia ustawia siê dzieñ, godzinê i czas trwania p³ukania. Automatyczne zawory zapewniaj¹ pe³ny
komfort u¿ytkowania filtra.

BADUTRONIK 93 V 3.1

Badu Easytronic

Badu PressureTronic

to elektroniczne urz¹dzenie do w pe³ni zautomatyzowanego p³ukania filtra, pracuje
w kombinacji ze skrzynkami steruj¹cymi lub bezpoœrednio z pomp¹. Mo¿liwe jest domontowanie Badutronic 93 V
3.1 do ka¿dego pracuj¹cego ju¿ filtra. Dok³adny czas i czêstotliwoœæ procesu p³ukania filtra nastawiane s¹
poprzez cyfrowy programator czasowy. Badutronic 93 V 3.1 sk³ada siê ze sterownika z silnikiem i zaworu
6-drogowego. Mo¿liwoœæ ustawienia czasu p³ukania zwrotnego: od 0,5 do 11 minut, czas p³ukania powtórnego:
od 8 do 70 sekund. Stabilny korpus z tworzywa z przezroczyst¹ pokryw¹ daj¹c¹ mo¿liwoœæ kontroli zegara.
Korzystnie jest równoczesne pod³¹czenie automatycznego regulatora poziomu wody, który natychmiast uzupe³nia wodê
w basenie.

jest fabrycznie zaprogramowany, co 7 dni. Jest maksymalnie prosty w ustawianiu, tzn. ustawia siê
tylko czas p³ukania. ma wbudowany czujnik ciœnienia, dziêki któremu w³¹czane jest
dodatkowe p³ukanie, jeœli wzroœnie ciœnienie w filtrze.

Nazwa Kod
Badutronik 93 zawór 1 1/2”, 230 V 200870
Badutronik 93 zawór 2", 230 V 200875
Badu Easytronik zawór 1 1/2”, 230 V 200871
Badu Easytronik zawór 2", 230 V 200876
Badu Pressuretronik 1 1/2”, 230 V 200872
Badu Pressuretronik 2", 230 V 200877

BADUTRONIK 2002-1 to zawór wykonuj¹cy funkcjê automatycznego p³ukania filtra i sterowania prac¹ pompy
filtruj¹cej do 1,0 kW. Mo¿liwe jest domontowanie Badutronic 2002-1 do pracuj¹cego ju¿ filtra. Dwukana³owy
cyfrowy programator czasowy umo¿liwia programowanie: Kana³ 1- czas p³ukania zwrotnego, Kana³ 2- czas
procesu filtrowania. Automatyczne p³ukanie zwrotne mo¿e byæ wykonywane równie¿ poza czasem filtrowania.
Urz¹dzenie wymaga pod³¹czenia automatycznego regulatora poziomu wody np. BNR 55 lub BNR 200.
Badutronic 2002-1 sk³ada siê ze sterownika z silnikiem i zaworu 6-drogowego. Posiada funkcje sterowania:
automatyczne filtrowanie zgodnie z ustawionym programem lub tryb rêcznego filtrowania z wykorzystaniem
programatora czasowego, automatyczne p³ukanie zwrotne zgodnie z ustawionym programem lub tryb rêcznego
p³ukania (przycisk), w³¹czanie-wy³¹czanie, filtrowanie, p³ukanie. Mo¿liwoœæ ustawienia czasu p³ukania
zwrotnego: od 1 do 11 minut, czas p³ukania powtórnego: od 10 do 60 sekund, tryb rêczny - tryb automatyczny
dla pompy filtruj¹cej. Kszta³tny, stabilny korpus z tworzywa z koñcówkami zabezpieczaj¹cymi i przezroczyst¹
pokryw¹, daj¹c¹ mo¿liwoœæ kontroli zegara.

Nazwa Kod
Badutronik 2002-1 zawór 1 , 230V 2008801/2”
Badutronik 2002-1 zawór 2“, 230V 200885
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AquaStar to seria perfekcyjnie dzia³aj¹cych, automatycznych zaworów do filtrów piaskowych. Napêd przeznaczony
jest do za³o¿enia na istniej¹cy rêczny zawór przy filtrze: boczny lub górny. Automat p³ucz¹cy to napêd + zawór
6-drogowy. AquaStar SAFETYPACK wykonuje swoj¹ pracê nawet, jeœli utraci zasilanie zewnêtrzne. Ka¿dy AquaStar ma
w komplecie uchwyt do rêcznego sterowania zaworem. Mog¹ byæ pod³¹czane pod sterownik filtra lub niezale¿nie
wykonywaæ swoje funkcje. Napêdy mo¿na zamontowaæ do zaworu rêcznego ka¿dego producenta, dziêki
adapterom. Ciœnienie pracy 3,5 bar. AquaStar przeznaczony jest do basenów, wanien, fontann, stawów, akwariów.
Pe³ny komfort i bezpieczeñstwo u¿ytkowania.

Dodatki do filtrów piaskowych

nazwa kod

AquaStar Easy 1000 napêd do zaworu
1 i 2", ustawienie p³ukania czasowego1/2” 200900

AquaStar Easy 1000 automat p³ucz¹cy
z zaworem 1 1/2”, ustawienie p³ukania czasowego 200902
j/w, ale z zaworem 2" 200904

nazwa kod

AquaStar Easy 4000 napêd do zaworu
1 i 2", ustawienie p³ukania na czas1/2”
i na ciœnienie do 3,5 bar 200906

AquaStar Easy 4000 automat p³ucz¹cy
z zaworem 1 , ustawienie p³ukania na czas1/2”
i na ciœnienie do 3,5 bar 200908
j/w, ale z zaworem 2" 200910

nazwa kod

AquaStar Comfort 3000 napêd do zaworu
3", ustawienie p³ukania czasowego 200912

AquaStar Comfort 3000 automat p³ucz¹cy
z zaworem 3", ustawienie p³ukania czasowego 200914

nazwa kod

AquaStar SafetyPack Comfort 3000 napêd do
zaworu 1 i 2 ", z podtrzymaniem napiêcia,1/2”
ustawienie p³ukania czasowego 200916

AquaStar SafetyPack 4000 napêd do
zaworu 1 i 2", z podtrzymaniem napiêcia,1/2”
ustawienie p³ukania na czas i na ciœnienie do 3,5 bar 200918
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Wszystkie pompy przeznaczone s¹ do pracy z wod¹ basenow¹. Charakteryzuj¹ siê cich¹ prac¹, odpornoœci¹ na
korozjê, bezproblemow¹ prac¹, solidnym uszczelnieniem cylindrowym, zabezpieczaj¹cym silnik przed wod¹
basenow¹, odporne na temperaturê do 60 stopni C. Wszystkie pompy do filtrów wyposa¿one s¹ w ³apacz w³ókien
(koszyk). Pompy bez koszyka przeznaczone s¹ do pracy przy urz¹dzeniach masa¿u wodnego. Wydajnoœci pomp
podano dla oporu H = 8 m s³upa wody. Oferujemy wy³¹cznie pompy wysokiej jakoœci, wyprodukowane w Europie,
co mo¿e utrudniæ wybór. Dlatego podzielone one zosta³y na klasy, aby wybór by³ ³atwiejszy.
klasa Extra – najwy¿sza pó³ka pomp o ustalonej renomie= marce, du¿a trwa³oœæ, jakoœæ i niezawodnoœæ.
klasa Normal – wysoka pó³ka pomp ró¿ni¹cych siê od w/w tylko tym, ¿e producent jest mniej znany.
klasa Standard – podstawowa pó³ka pomp, które grzesz¹c skromnoœci¹ wykazuj¹ siê jednak bardzo dobrym
po³¹czeniem jakoœci i niezawodnoœci.

Seria Badu 90 klasa ExtraSpeck Pumpen

Seria Badu 40 klasa NormalSpeck Pumpen

typ wydajnoœæ moc kW kod L mm

90/7 7 m /h,3 230 V 0,30 182201 485
400 V 182203 485

90/11 11 m /h,3 230 V 0,45 182211 485
400 V 182213 485

90/13 13 m /h,3 230 V 0,55 182215 507

90/13 13 m /h,3 400 V 0,55 182216 507
90/15G 15 m /h,3 230 V 0,75 182221 505

400 V 182223 505
90/20G 20 m /h,3 230 V 1,00 182231 519

400 V 182233 505

40/25G 25 m /h,3 230 V 1,30 182072 511
400

400

V

V

182073 511
40/32 32 m /h,3 230 V 1,50 182082 539

182083 511

typ wydajnoœæ moc kW kod L mm

typ wydajnoœæ moc kW kod L mm
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Seria Badu 90 klasa ExtraSpeck Pumpen

typ typwydajnoœæ wydajnoœæmoc mockW kWkod kodL Lmm

typ wydajnoœæ moc kW kod L mm

mm

typ wydajnoœæ moc kW kod L mm

typ wydajnoœæ moc kW kod

90/25 25 m /h,3 230 V 1,30 182235 777
400 V 182237 751

90/30 31 m /h,3 230 V 1,50 182239 777
400 V 182241 751

90/40 41 m /h,3 230 V 2,20 182243 795
400 V 182245 795

90/48 49 m /h,3 230 V 2,60 182247 825
400 V 182249 795

Seria Badu Resort klasa ExtraSpeck Pumpen

30 30 m /h,3 400 V 1,50 183000 783
40 40 m /h,3 400 V 2,20 183005 827
45 45 m /h,3 400 V 2,60 183010 827
50 50 m /h,3 400 V 3,00 183015 837
55 55 m /h,3 400 V 4,00 183020 867

60 60 m /h,3 400 V 2,60 183025 837
70 70 m /h,3 400 V 3,00 183030 837
80 80 m /h,3 400 V 4,00 183035 867

110 110 m /h,3 400 V 5,50 183040 884

Seria Badu FA 21 klasa ExtraSpeck Pumpen

FA 21-50/36 36 m /h,3 400 V 2,20 187138
FA 21-60/45 45 m /h,3 400 V 2,60 187148
FA 21-80/56 56 m /h,3 400 V 3,00 187172
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Seria Badu Bronze klasa ExtraSpeck Pumpen

7 7 m /h,3 230 V 0,30 182101 498

400 V 182103 498
11 11 m /h,3 230 V 0,45 182111 498

400 V 182113 498
14 14 m /h,3 230 V 0,55 182121 520

400 V 182123 520

22 22 m /h,3 230 V 1,00 182131 532
400 V 182133 520

25 25 m /h,3 230 V 1,30 182141 532
400 V 182143 532

30 30 m /h,3 230 V 1,50 182151 558
400 V 182153 532

Seria Badu Eco Touch klasa ExtraSpeck Pumpen

Eco Touch to pompa o zmiennej wydajnoœci, w zale¿noœci od potrzeb. Mo¿e pracowaæ w 3 zakresach mocy:
1 - 2.000 (min ) 0,39 kW praca nocna i sobotnio-niedzielna, przy H = 6 m, 10 m /h
2 - 2.800 (min ) 0,69 kW praca normalna H = 6 m, 18 m /h
3 - 2.850 (min ) 1,0 kW praca przy p³ukaniu i podawaniu wody na kolektory s³oneczne H = 6 m, 26 m /h
Przyciski do ustawiania mocy znajduj¹ siê w pompie.

-1 3

-1 3

-1 3

Nazwa kod
Eco Touch 219.0000.038

oddzielny sterownik do rêcznej regulacji pracy 271.6400.001
oddzielny sterownik do zegarowej regulacji pracy 271.6400.002

Seria Badu 73 klasa ExtraSpeck Pumpen

typ wydajnoœæ moc kW kod

73-1 6 m /h,3 230 V 0,80
przy H = 16 237.3100.038

73-2 6 m /h,3 230 V 1,10
przy H = 16 237.3200.138

typ wydajnoœæ moc kW kod L mm typ wydajnoœæ moc kW kod L mm
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Seria Badu 42 klasa NormalSpeck Pumpen

typ typwydajnoœæ wydajnoœæmoc mockW kWkod kodL Lmm mmH Hmm mm

42/6 6 m /h,3 230 V 0,30 204.2060.038 307 237
400 V 204.2090.038 307 209

42/9 9 m /h,3 230 V 0,45 204.2120.038 307 237

42/9 9 m /h,3 400 V 0,45 204.2060.037 307 209
42/12 12 m /h,3 230 V 0,65 204.2090.037 327 223

400 V 204.2120.037 327 203

Seria Badu 46 klasa NormalSpeck Pumpen

typ typwydajnoœæ wydajnoœæmoc mockW kWkod kodL Lmm mm

46/5 8 m /h,3 230 V 0,30 204.6050.038 385
46/10 12 m /h,3 230 V 0,45 204.6100.038 385

46/15 18 m /h,3 230 V 0,65 204.6150.038 410
46/22 23 m /h,3 230 V 0,80 204.6220.038 410

Seria pomp do wody s³onej i bardzo agresywnejSpeck Pumpen

Wszystkie pompy Speck wykonywane s¹ na specjalne zamówienie w wersjach AK, przeznaczonych do wody s³onej,
gdzie zawartoœæ soli przekracza 0,5 mg/l. Szeroki obszar zastosowañ æ je do t³oczenia wód
termalnych, solanek termalnych, w akwariach z wod¹ morsk¹, w instalacjach na wodê zasolon¹ oraz zawieraj¹cych
ró¿ne czynniki o du¿ym stê¿eniu komponentów. Pompa odpowiada wersji standardowej, za wyj¹tkiem tego, ¿e
poœredni klosz obudowy d³awnicy nie jest bezpoœrednio zamontowany na obudowie ³o¿yska silnika, lecz zosta³a
wytworzona przestrzeñ oddzielaj¹ca od silnika W ten sposób przecieki t³oczonych czynników oraz krystalizuj¹ce siê
substancje mineralne nie bêd¹ mog³y przedostaæ siê do silnika oraz jego ³o¿ysk. Takie rozwi¹zanie konstrukcyjne
gwarantuje znacznie podwy¿szon¹ ¿ywotnoœæ pompy, w porównaniu z wersj¹ standardow¹.

.

pozwala stosowa

Badu 90 – AK Badu 42 – AK
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Seria Badu 21-40 klasa ExtraSpeck Pumpen

typ

typ

typ

wydajnoœæ

wydajnoœæ

wydajnoœæ

moc

moc

moc

kW

kW

kW

kod

kod

kod

21-40/53G 17 m /h,3 230 V 0,55 234.0530.138
21-40/54G 22 m /h,3 230 V 0,75 234.0540.138
21-40/55G 28 m /h,3 230 V 1,00 234.0550.138
21-40/58G 32 m /h,3 230 V 1,50 234.0580.138
21-40/58G 32 m /h,3 400 V 1,50 234.0580.137

Seria Badu 21-50 i 21-50 klasa ExtraSpeck Pumpen

21-50/42G 28 m /h,3 230 V 1,10 235.0420.137
21-50/43G 38 m /h,3 230 V 1,60 235.0430.137
21-50/44G 45 m /h,3 230 V 2,20 235.0440.137
21-60/43G 38 m /h,3 230 V 1,60 236.0430.137
21-60/44G 45 m /h,3 400 V 2,20 236.0440.137
21-60/46G 55 m /h,3 230 V 3,00 236.0460.137

Seria Badu 21-80 klasa ExtraSpeck Pumpen

21-80/32RG 32 m /h,3 230 V 1,60 187516
21-80/32RG 55 m /h,3 230 V 2,20 187520
21-80/32G 65 m /h,3 230 V 2,60 187518
21-80/33G 75 m /h,3 230 V 3,00 187526
21-80/34G 90 m /h,3 400 V 4,00 187545
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Seria Badu Norm klasa ExtraSpeck Pumpen

Jednostopniowe pompy blokowe: silnik i pompa stanowi jedn¹ ca³oœæ.
Maksymalna wydajnoœæ do 1700 m /h. Ciœnienie robocze do 10 bar, temperatura pracy maksymalnie 80 stopni C .
Zasilanie 400 V. Obroty silnika 1450/min. Maksymalna wysokoœæ s³upa wody H = 92 m.
Pompy s¹ dostêpne w 3 wykonaniach:
W 12 – wirnik z br¹zu, obudowa z ¿eliwa.
W 05 – wirnik i obudowa z br¹zu.
Ze wzglêdu na du¿¹ iloœæ wystêpuj¹cych wersji Badu Norm, wszelkie dane techniczne i ceny na zapytanie. Wystarczy
podaæ ¿¹dan¹ wydajnoœæ, okreœliæ ile wynosi opór s³upa wody, podaæ jakie wykonanie.

3

Seria Badu Block klasa ExtraSpeck Pumpen

Standardowe pompy odœrodkowe do basenów publicznych.
: baseny hotelowe,

baseny do k¹pieli termalnych, leczniczych i uzdrowiskowych, baseny publiczne, urz¹dzenia filtracyjne o zastosowaniu
przemys³owym, zje¿d¿alnie wodne, fontanny. BADU Block wystêpuj¹ we wszystkich wersjach wykonañ, co jest
wymagane przy tak ró¿norodnych obszarach zastosowañ.

Jednostopniowe pompy blokowe: silnik i pompa stanowi
jedn¹ ca³oœæ z przymocowanym kad³ubem prefiltra z ³apaczem w³ókien. Obszar zastosowañ

Maksymalna wydajnoœæ do 950 m /h. Ciœnienie robocze
do 4 bar, temperatura pracy maksymalnie 50 stopni C.
Zasilanie 400 V. Obroty silnika 1500/min. Maksymalna wysokoœæ
s³upa wody H = 52 m. Ze wzglêdu na du¿¹ iloœæ dostêpnych wykonañ
Badu Block, wszelkie dane techniczne i ceny na zapytanie. Wystarczy
podaæ ¿¹dan¹ wydajnoœæ, okreœliæ ile wynosi opór s³upa wody,
podaæ jakie wykonanie.
Pompy mog¹ byæ wykonane w 2 wersjach:
W 12– wirnik z br¹zu, obudowa z ¿eliwa, W 05 – wirnik i obudowa z br¹zu.

3
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Seria Aqua Plus klasa StandardTechnix

typ wydajnoœæ moc kW kod L mm
6 6 m /h,3 230 V 0,25 10055 496
8 8 m /h,3 230 V 0,40 10057 511
11 11 m /h,3 230 V 0,45 10060 511

Seria Magic klasa StandardSpeck Pumpen

4 4 m /h,3 230 V 0,18 10030 488
6 6 m /h,3 230 V 0,25 10033 488
8 8 m /h,3 230 V 0,40 10037 503
11 11 m /h,3 230 V 0,45 10040 503

Seria Bettar/Badu Top klasa NormalSpeck Pumpen

8 8 m /h,3 230 V 0,30 10002 490
12 12 m /h,3 230 V 0,45 10022 490
14 14 m /h,3 230 V 0,65 10024 515
20 20 m /h,3 230 V 1,00 10025 525
25 25 m /h,3 230 V 1,30 10026 525

typ wydajnoœæ moc kW kod L mm

typ wydajnoœæ moc kW kod L mm
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Seria Mini Pump klasa StandardIml

438 292 260 50 180 274 208 168 199

TE POMPY MAJ¥ 2 LATA 100% GWARANCJI

Produkowane w Europie, odznaczaj¹ siê wyj¹tkow¹ jakoœci¹ i trwa³oœci¹, dlatego maj¹ 2 lata 100% gwarancji na
wszystkie elementy. Wykorzystywane w pompach ³o¿yska s¹ wykonane ze stali nierdzewnej, obudowy wzmacniane
s¹ w³óknem szklanym, a wirniki wykonane s¹ z norylu. Warto je mieæ przy swoim basenie, bo to spokój na lata.
Szczegó³owe dane w prospekcie pompy.

typ

typ

typ

wydajnoœæ

wydajnoœæ

wydajnoœæ

H

H

H

=

=

=

6

6

6

moc

moc

moc

kW

kW

kW

kod

kod

kod

7 7 m /h,3 230 V 0,25 10056
9 9 m /h,3 230 V 0,37 10058
11 11 m /h,3 230 V 0,75 10061

Seria America klasa NormalIml

11 11 m /h,3 230 V 0,37 10065
13 13 m /h,3 230 V 0,55 10066
17 17 m /h,3 230 V 0,75 10067
20 20 m /h,3 230 V 1,10 10068

A B C D E F G H I

A B C D E F G H I

490 311 280 50 225 200 285 199 168

Seria Hermes klasa StandardIml

HE25 6 m /h,3 230 V 0,20 10100
HE33 8 m /h,3 230 V 0,25 10102
HE50 10 m /h,3 230 V 0,37 10104 165 150 206 38 285 89

A B C D E F
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TE POMPY MAJ¥ 4 LATA 100% GWARANCJI

Produkowane w Europie, odznaczaj¹ siê wyj¹tkow¹ jakoœci¹ i trwa³oœci¹, dlatego maj¹ 4 lata 100% gwarancji na
wszystkie elementy. Wykorzystywane w pompach ³o¿yska s¹ wykonane ze stali nierdzewnej, obudowy wzmacniane
s¹ w³óknem szklanym, a wirniki wykonane s¹ z norylu. Warto je mieæ przy swoim basenie, bo to spokój na lata.
Szczegó³owe dane w prospekcie pompy.

Seria Discovery klasa NormalIml

wydajnoœæ moc kW kod

25 m /h,3 230 V 1,50 10070
400 V 1,50 10071

28 m /h,3 230 V 2,20 10072
400 V 2,20 10073

Seria Big Discovery klasa NormalIml

wydajnoœæ moc kW kod

45 m /h,3 400 V 2,20 10075
63 m /h,3 400 V 2,90 10076
72 m /h,3 400 V 4,00 10077300 160 90 75 368 320 264 431 743

Seria Atlas z prefiltrem klasa Extra – wirnik z br¹zuIml

typ wydajnoœæ moc kW kod

ATO400 75 m /h,3 230/400 V 2,90 11000
ATO550 90 m /h,3 230/400 V 4,00 11002
ATO750 120 m /h,3 230/400 V 5,50 11004
ATO750E 120 m /h,3 400/690 V 5,50 11006
ATO1000 135 m /h,3 230/400 V 7,40 11008
ATO1000E 135 m /h,3 400/690 V 7,40 11010
ATO1250 150 m /h,3 230/400 V 9,20 11012
ATO1250E 150 m /h,3 400/690 V 9,20 11014

Wymiary dla ATO 550 i 750

375 225 110 405 470 330 200 535 820

A B C D E F G H I

A B C D E F G H I

250 312 2” 280 282 140 348 625

A B C D E F H I
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TE POMPY MAJ¥ 4 LATA 100% GWARANCJI

Produkowane w Europie, odznaczaj¹ siê wyj¹tkow¹ jakoœci¹ i trwa³oœci¹, dlatego maj¹ 4 lata 100% gwarancji na
wszystkie elementy. Wykorzystywane w pompach ³o¿yska s¹ wykonane ze stali nierdzewnej, obudowy wzmacniane
s¹ w³óknem szklanym, a wirniki wykonane s¹ z norylu. Warto je mieæ przy swoim basenie, bo to spokój na lata.
Szczegó³owe dane w prospekcie pompy.

Seria Atlas bez prefiltra klasa Extra – wirnik z br¹zuIml

typ wydajnoœæ moc kW kod
ATO550SP 110 m /h,3 230/400 V 4,00 11016
ATO750SP 135 m /h,3 230/400 V 5,50 11018
ATO750SPE 135 m /h,3 400/690 V 5,50 11020
ATO1000SP 153 m /h,3 230/400 V 7,40 11022
ATO1000SPE 153 m /h,3 400/690 V 7,40 11024
ATO1250SP 170 m /h,3 230/400 V 9,20 11026
ATO1250SPE 170 m /h,3 400/690 V 9,20 11028

Wymiary dla ATO 550SP i 750SP

255 255 110 105 330 200 475 530

Seria New BCC klasa ExtraIml

wydajnoœæ moc kW kod
45 m /h,3 400 V 2,20 10078
65 m /h,3 400 V 2,90 10079
80 m /h,3 400 V 4,00 10080 410 156 75 260 75 77 95 319 450

Seria Jet z br¹zu klasa ExtraLahme

typ wydajnoœæ moc kW kod
ssanie 2" 45 m /h,3 400 V 2,2 378011
ssanie 2" 38 m /h,3 230 V 1,5 378038
ssanie 2" 63 m /h,3 400 V 2,6 378046

ssanie 2 1/2” 63 m /h,3 400 V 2,6 378048
ssanie 90 mm 100 m /h,3 400 V 4,0 378050
ssanie 90 mm 115 m /h,3 400 V 5,5 378051

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G H

H

L

L
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Dodatki do pomp

Przy³¹cza t³oczne do pomp Jet z br¹zu

2" do 1,5 i 2,2 kW
kod 378115

2" do 2,6 kW
kod 378119

2 do 2,6 kW

kod 378120

1/2” 90 mm do 4,0 kW
kod 378125 kod 7154250

Przy³¹cza do pomp Speck

GW 2 x KZ90

do 21-80/…[2 szt]
kod 187558

3/4” GW 2" x KW50
do 21-40/…[1 szt]
kod 280.5120.050

GW 2 x KW63

do 21-50 i 60/…[1 szt]
kod 230.0031.000

3/4” GW 2 x KW110

do 21-80/…[1 szt]
kod 292.3172.100

3/4”

GW 2 x KW110

do pomp Speck [1 szt]
kod 230.0027.000

3/4”KW110 x KW110
do pomp Speck [1 szt]

kod 290.2072.153

klucz do pokrywy
pompy Bettar, Badu 90

kod 292.1157.700

klucz do pokrywy pompy
Resort, Badu90/25-48

kod 290.2099.800

Zabezpieczenie przed przyssaniem BADU

Chroni u¿ytkowników basenów publicznych przed niewidocznym dla nich ryzykiem
przyssania. Wyposa¿enie w redundantne czujniki zwiêksza niezawodnoœæ.
W ekstremalnym przypadku istnieje ryzyko przyssania osoby korzystaj¹cej z basenu
oraz wessania jej stroju k¹pielowego, w³osów lub czêœci cia³a, w otwory, co mo¿e
spowodowaæ ciê¿kie obra¿enia cia³a a nawet utopienie. Zabezpieczenie przed
przyssaniem BADU skutecznie eliminuje to ryzyko. Mo¿na instalowaæ we wszystkich
istniej¹cych systemach. Trzeba podaæ potrzebn¹ œrednicê rury.

kod 230.0000.801
kod 230.0000.803

Kompensator drgañ pompy

wymiar kod
przy³¹cze DN 50 20231
przy³¹cze DN 65 20232
przy³¹cze DN 80 20233
przy³¹cze DN 100 20234
przy³¹cze DN 125 20235
przy³¹cze DN 150 20236
przy³¹cze DN 200 20237
przy³¹cze DN 250 20238
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Sterownik 230 V z termostatem

Kompletny sterownik do sterowania prac¹ pompy filtra i ogrzewania.
Wyposa¿ony w elektroniczny termostat, zegar, prze³¹cznik wyboru
pracy, czujnik temperatury, lampki kontrolne. Mo¿liwoœæ pod³¹czenia
pompy filtra, pompy ogrzewania, automatycznego zaworu p³ukania
filtra, automatu dozuj¹cego chemiê, zbiornika przelewowego. Ca³oœæ
wbudowana w skrzynkê o wymiarach 220x119x100 mm. Zakres
ustawienia termostatu 10-40 C. Minimalny pobór mocy przez
sterownik = 1,5 VA. Pod³¹czenia elektryczne:
pompa filtra - do maks. 1,0 kW
pompa C.O. - do maks. 0,4 kW
automat dozuj¹cy - do maks. 0,4 kW

o

nazwa kod
sterownik PC 230 - ES, 230 V 15002

j/w, 400 V 15008

Sterownik Tebas Pool-Consulting z termostatem

nazwa kod
Tebas Pool Consulting 230 V 14800

Pool Consulting 400 V 14805
czujnik solaryczny 14815

Model posiada du¿e mo¿liwoœci i nowoczesny wygl¹d. Zakres ustawienia
elektronicznego termostatu 5-40 C. Wyœwietlacz kwarcowy pokazuje w
czytelny sposób wykonywane czynnoœci. Sygnalizacja pracy wykonywana
jest poprzez diody LED, a sterowanie przez mikroprocesor. Posiada funkcje
kierowania prac¹: pompy filtra, ogrzewania, zaworu automatycznego
p³ukania, kolektorów s³onecznych, techniki dozowania, sterownika
zbiornika przelewowego, zaworu motorowego. Pod³¹czenia elektryczne:
pompa filtra do 1,5 kW, pompa C.O. do 0,5 kW, automat dozuj¹cy do 0,5 kW.

o

Sterownik zbiornika przelewowego

Umo¿liwia pod³¹czenie maks. 5 elektrod. Mo¿e byæ montowany przy ka¿dym rodzaju zbiornika. Powinno siê
montowaæ 5 elektrod: masa, w³¹czenie pompy, wy³¹czenie pompy i dwie nastêpne na w³¹czenie i wy³¹czenie
zaworu magnetycznego dopuszczaj¹cego wodê. Sterownik nale¿y po³¹czyæ ze skrzynk¹ steruj¹c¹ filtra, która musi
posiadaæ odpowiednie zaciski.

nazwa kod
sterownik zbiornika 230 V 281500
zestaw elektrod 5 sztuk 281510
elektroda 1 sztuka 281505
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Sterownik AS Control Plus

Model posiada du¿e mo¿liwoœci i nowoczesny wygl¹d. To kompletna
skrzynka do obs³ugi sterowania pracy pompy filtra, zaworów
s³upowych, ogrzewania i kolektorów. Przygotowany dla pomp 230 V
lub 400 V. Zakres ustawienia elektronicznego termostatu 5-40 C.
Wyœwietlacz kwarcowy pokazuje w czytelny sposób wykonywane
czynnoœci. Sygnalizacja pracy wykonywana jest poprzez diody LED,
a sterowanie przez mikroprocesor. Posiada funkcje kierowania prac¹:
pompy filtra, ogrzewania, zaworu automatycznego p³ukania,
kolektorów s³onecznych, techniki dozowania, sterownika zbiornika
przelewowego, zaworów s³upowych, zaworu motorowego.
Pod³¹czenia elektryczne: pompa filtra 230 V do 1,5 kW, na 400 V
do 4,0 kW.

o

nazwa kod
sterownik AS Control 225000
czujnik solaryczny 285010

Sterownik AS Control Plus

To najbardziej zaawansowany technologicznie, mikroprocesorowy sterownik do obs³ugi wszystkich funkcji instalacji
basenowej w basenie z rynn¹ przelewow¹. AS Control Plus dba o optymalizacjê wydajnoœci energetycznej basenu
z przelewem. To obecnie najbardziej ekskluzywny, mikroprocesorowy sterownik dla basenu. Cyfrowy wyœwietlacz
pokazuje nastêpuj¹ce wykonywane funkcje: temperatura powietrza i wody, a tak¿e obecny stan pracy, sterowanie
prac¹ filtra, p³ukanie, sterowanie ogrzewaniem z zabezpieczeniem przed zamarzaniem, kontrola poziomu wody
w zbiorniku (kana³ 5 sond), sterowanie zbiornikiem przelewowym, Eco-management (kana³ stanu oszczêdnoœci), stan
w jakim znajduje siê ¿aluzja basenowa. W komplecie jest karta pamiêci zapisuj¹ca dane na 10 miesiêcy.

71 zacisków, 13 przekaŸników, moc 14 VA, zabezpieczenie 3 fazowe, maks. 8 A na fazê, IP65, karta pamiêci 512 MB,
4 warstwowy wyœwietlacz, 1 % b³êdu czujnika temperatury.

Dane techniczne:

nazwa kod
AC Control Plus bez czujników 229110
AC Control Plus z czujnikami temperatury wody,
powietrza i elektrodami zbiornika 229120
czujnik ciœnienia do AS Control Plus 229130

Sterownik pompy Tebas

Te skrzynki elektryczne s¹ przygotowane od razu do pracy. Zegar steruj¹cy czasem pracy i wszystkie elektryczne
elementy s¹ ju¿ zamontowane w obudowie skrzynki. Pod³¹czasz tylko kable zasilaj¹ce.

dla pompy o mocy kod
do 2,2 kW, 230 V (9-14 A) 14801
do 2,2 kW, 400 V lub do 0,75 kW, 230 V ( 4-6,3 A) 14802
do 4,0 kW, 400 V lub do 1,10 kW, 230 V ( 6-10 A) 14803
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Skrzynki pneumatyczne Tebas

Nowoczesny wygl¹d skrzynki o wymiarach 160x160x140 mm. Obudowy
ca³kowicie wodoodporne IP67, wykonane wg normy PN-EN 60529. Mo¿liwoœæ
pod³¹czenia w³¹cznika pneumatycznego umieszczonego w basenie.

dla pompy o mocy kod
do 2,2 kW, 230 V (9-14 A) 375146
do 2,2 kW, 400 V (4-6,3 A) 375147
do 4,0 kW, 400 V (6-10 A) 375148

Sterowniki pomp basenowych

Te skrzynki elektryczne s¹ przygotowane od razu do pracy. Wszystkie elektryczne elementy, ³¹cznie z przekaŸnikami
sygna³u pneumatycznego lub sensorowego s¹ ju¿ zamontowane w obudowie skrzynki. Pod³¹czasz tylko kable
zasilaj¹ce.

Skrzynki pneumatyczne H.L.

dla pompy o mocy kod

do 2,6 kW, 400 V 375150
do 1,1 kW, 400 V 375152
do 0,9 kW, 230 V 375154
do 1,1 kW, 230 V 375156

dla 2 x 2,2 kW, 400 V 375158
dla 2 x 2,6 kW, 400 V 375164
do 4,0 kW, 400 V 375180
do 5,5 kW, 400 V 375181

W³¹cznik pneumatyczny H.L.

nazwa kod
komplet do basenu p³ytkowego, stal 375155
j/w, bia³y 7010190
komplet do basenu foliowego, stal 375160
j/w, bia³y 7010290
puszka z br¹zu w³¹cznika pneum. 8710050
wk³ad w³¹cznika pneum. 8712020

W³¹cznik sensorowy H.L.

nazwa kod
sterownik sensorowy do 2,6 kW, 400 V (5,5-8,5 A) 375166
puszka w³¹cznika sensorowego 375168
wk³ad w³¹cznika sensorowego 375167
ko³nierz uszczelniaj¹cy w³¹cznika sensorowego 375169
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Przedstawiamy Pañstwu towary, które maj¹ zastosowanie wy³¹cznie w basenach z rynn¹ przelewow¹.
Pozosta³e elementy znajdziecie Pañstwo w innych miejscach katalogu.

Odp³yw rynny z PE

Monta¿ mo¿liwy w basenach z rynn¹, która wyk³adana jest p³ytkami.
Odp³yw posiada kaptur ochronny, w którym przy monta¿u p³ytek wycinany jest
potrzebny otwór. Solidnie wykonany odp³yw mo¿na montowaæ w szalunku.
Wyjœcie pod k¹tem 45 stopni z mankietem uszczelniaj¹cym EPDM.

wymiar kod
75 mm 282000
90 mm 282005
110 mm 282010

Odp³yw rynny PCW

Monta¿ mo¿liwy w ka¿dym basenie z rynn¹. Solidnie wykonany z tworzywa ABS, jednak
montuj¹c go w szalunku nale¿y postêpowaæ delikatnie przy laniu betonu. Sito mocowane za
pomoc¹ 2 œrub, wyjœcie klejone 63 mm.

kod 20280

Odp³yw rynny z br¹zu

nazwa kod

œr. 108 mm, GZ 2 i GW 2” 325074

œr. 66 mm, GZ 1 325076

œr. 92 mm, GZ 2” 325078

œr. 92 mm, GZ 2” i GW 1 325079

odp³yw rynny foliowanej GW 2” 325060

1

1

1

/

/

/

2

2

2

”

”

”

Przepust odp³ywu z rynny

Specjalny przepust do monta¿u odp³ywu rynny z br¹zu. D³ugoœæ 300 mm
pod k¹tem 45 lub 90 stopni, gwint zewnêtrzny i wewnêtrzny 2".
Przepust powinien byæ montowany w szalunkach razem z muf¹.

nazwa kod
przepust k¹towy 45 stopni odp³ywu rynny 325058
przepust k¹towy 90 stopni odp³ywu rynny 324318
mufa przepustu 45 stopni do odp³ywu rynny 325059

Odp³yw rynny z br¹zu

Monta¿ mo¿liwy w basenach z rynn¹, która wyk³adana jest p³ytkami. Odp³yw
posiada górne sito mocowane za pomoc¹ 2 œrub, wyjœcie gwint wewnêtrzny 2".
Odp³yw mo¿na montowaæ w szalunku.
nazwa kod
odp³yw szerokoœæ 60 mm, d³ugoœæ 100 mm 2200000
j/w, d³ugoœæ 160 mm 2210000
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Kratka rynny przelewowej

Kolor bia³y. Wysokoœæ kratki 22 mm. £¹czone poprzez z³¹cze w œrodkowej czêœci elementu. Górna powierzchnia
antypoœlizgowa. Wszystkie kratki i naro¿niki mog¹ byæ dostarczone w kolorze wg RAL.

Model Europe ³¹czenie pojedyncze

nazwa kod
kratka szerokoœæ 195 mm 11107

245 mm 11108
kratka 195 mm w kolorze 11105
kratka 245 mm w kolorze 11106
profil kratki rynny d³. 2 mb 281660

Naro¿niki kratki rynny

k¹t 90 45 k¹t 90 45
nazwa kod kod kolor kolor
naro¿nik kratki 145 mm 12382 12390 12392 12394

195 mm 22379 22387 22382 22390
245 mm 22380 22388 22384 22392
295 mm 12381 12389 12396 12398

0 0 0 0

Model Classic ³¹czenie pojedyncze

nazwa kod kolor
kratka szerokoœæ 145 mm 11110 11114

195 mm 11111 11105
245 mm 11112 11106

podwójne z³¹cze 295 mm 11109 11104
profil kratki rynny d³. 2 mb 281660

Zbiorniki przelewowe

Wykonane z tworzywa, z szerokim otworem serwisowym. Wejœcie wody z rynny 110 mm. Mo¿na ³¹czyæ ze sob¹
kilka zbiorników. Nie ulegaj¹ po latach deformacji.

Pojemnoœæ d³ugoœæ szerokoœæ wysokoœæ kod*
1100 l 1400 mm 720 mm 1400 mm 281451
1500 l 1540 mm 720 mm 1625 mm 281452
2000 l 2070 mm 720 mm 1690 mm 281453
2500 l 1870 mm 995 mm 1650 mm 281454
3000 l 2230 mm 995 mm 1650 mm 281455
4000 l 2430 mm 995 mm 1950 mm 281456
ko³nierz uszczelniaj¹cy montowany na wejœciu wody z rynien 281486

* bez sterownika, elektrod i przy³¹czy

Œrubunek do zbiornika przelewowego

nazwa kod
œrubunek 63 mm 656163
œrubunek 75 mm 656164
œrubunek 90 mm 656165
œrubunek 110 mm 656166

nazwa kod
sterownik zbiornika 230 V 281500
zestaw elektrod 5 sztuk 281510

Sterownik zbiornika przelewowego



.pl
TECHNIKA BASENU Z RYNN¥

66

Rynna betonowa

Gotowy do monta¿u prefabrykat rynny do wy³o¿enia foli¹ lub mozaik¹. Rynna wykonana jest z wibrowanego betonu.
Bez problemu mo¿na montowaæ odp³ywy z rynny. Elementy o d³ugoœci 1 mb. 282703kod

Rynna betonowa do foliowania

Gotowy do monta¿u prefabrykat rynny do wy³o¿enia foli¹. W rynnie zatopione s¹ profile blach pokrytych PCW, do
których przygrzewa siê foliê. Rynna wykonana jest z wibrowanego betonu. Elementy o d³ugoœci 2 mb i wysokoœci 170 mm.
Koszt transportu podawany jest indywidualnie.

szerokoœæ szerokoœæ wielkoœæ kod
rynny kratki odp³ywu
200 mm 150 mm maks. d. 90 282415
230 mm 175 mm d. 110 282416
250 mm 200 mm d. 110 282420
280 mm 225 mm d. 140 282421
300 mm 250 mm d. 160 282425
330 mm 275 mm d. 160 282426
350 mm 300 mm d. 225 282430

maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
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Granitowa rynna przelewowa

To jeden z najbardziej ekskluzywnych produktów w œwiecie artyku³ów do basenów. Jest on przeznaczony dla ludzi,
którzy ceni¹ sobie elitarnoœæ, niepospolitoœæ, wy³¹cznoœæ, totalny luksus, trwa³oœæ i chc¹ posiadaæ coœ, czego nie maj¹
inni. Przy wyborze tej rynny kierujemy siê wy³¹cznie pragnieniem posiadania produktu, który nie jest spotykany gdzie
indziej. Rynna klejona jest z piêciu kamiennych p³yt. Koryto jest wykonane dok³adnie i tak samo dok³adnie
dopasowana jest pokrywa. Technologia monta¿u z u¿yciem folii umo¿liwia pe³ne zabezpieczenie szczelnoœci
po³¹czenia rynny z posadzk¹. Mo¿liwe inne formy i wymiary rynny. Uzyskuje siê to po konsultacji przesy³aj¹c
wymiary basenu. Rynna dostêpna jest w wielu kolorach, takich samych jak p³yty granitowe. Jednak ka¿dy kolor
podlega osobnej wycenie. Poni¿szy przyk³ad na bazie koloru G 012.

nazwa kod
rynna granitowa kolor G 012, waga: ca. 100 kg
wymiar: 1.000 x 280 x 170 mm (d³.xszer.xwys.), 1 mb 037900
pokrywa rynny, d³ugoœæ 0,5 m 037912
naro¿nik wewnêtrzny wymiar 2x500 x 180 x 20 mm 037905
naro¿nik zewnêtrzny 037908
dociêcie rynny pod k¹tem 45 ,1 dociêcie 037914
wywiercenie otworu œr. 100 mm 037910
klej do ³¹czenia Granit/Folia 3,0 kg
na 1 basen potrzeba 3-5 sztuk 039920

o
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Czym podgrzewamy i jak to dzia³a ?

S¹ ludzie, którzy czuj¹ siê dopiero wtedy dobrze, gdy zrobi¹ sobie przerêbel w lodzie i wezm¹ prawdziwie
odœwie¿aj¹c¹ k¹piel. O wiele czêœciej mamy jednak pragnienie k¹paæ siê w ciep³ej wodzie. Czy woda w basenie ma
mieæ 22 czy 28 stopni C, to indywidualna sprawa ka¿dego. Jakie wiêc s¹ mo¿liwoœci, by to osi¹gn¹æ W przypadku
basenu, który jest wykorzystywany tylko w lecie, powinno wystarczyæ ogrzewanie pomp¹ ciep³a i promieniami
s³onecznymi. Ale w naszej szerokoœci geograficznej, to nie wystarczy! Nale¿y zatem ogrzewanie s³oneczne traktowaæ,
jako wspomagaj¹ce g³ówne ogrzewanie basenu. W instalacjach basenowych montuje siê najczêœciej wymiennik
ciep³a wspó³pracuj¹cy z piecem C.O. lub elektryczne podgrzewacze wody. Ogrzewanie basenu jest konieczne w
przypadku basenów halowych.

?

Wymienniki ciep³a

Aby nie byæ uzale¿nionym od s³oñca, nale¿y zamontowaæ w instalacji
wymiennik ciep³a pod³¹czany do pieca C.O. P³yn¹ca z pieca gor¹ca woda
wp³ywa do wê¿ownicy wymiennika i ogrzewa wodê z basenu.
Temperatura wody z basenu mierzona jest przez czujnik temperatury. Gdy
osi¹gnie ona wymagan¹ temperaturê, czujnik daje sygna³ do termostatu,
który przerywa obieg wody gor¹cej z C.O. Przy decyzji o zamontowaniu
wymiennika nale¿y uwzglêdniæ moc pieca C.O.

Pompy ciep³a do basenów

To elektryczne urz¹dzenia, wykorzystuj¹ce energiê ciepln¹ w powietrzu do
podgrzania wody w basenie. Do przeprowadzenia tego procesu s³u¿y
specjalny wymiennik, znajduj¹cy siê wewn¹trz urz¹dzenia. Pompa ciep³a
pobiera o wiele mniej energii elektrycznej, ni¿ typowy podgrzewacz wody.
Jej sprawnoœæ okreœla wspó³czynnik COP, który im wy¿szy, tym lepiej.

Elektryczne podgrzewacze wody

Idealne rozwi¹zanie dla ma³ych basenów i wanien. Dzia³anie
podobne jak przy wymienniku, jednak zamiast wê¿ownicy
znajduje siê tu element grzejny. Podczas eksploatacji
podgrzewacza, nale¿y zwróciæ uwagê, aby element grzejny nie
uleg³ uszkodzeniu. Przyczyniaj¹ siê do tego: du¿a zawartoœæ
wapnia w wodzie, du¿a iloœæ œrodków dezynfekuj¹cych, z³e
pod³¹czenie zarówno od strony elektrycznej, jak i hydraulicznej.
Zaleca siê stosowanie tego rozwi¹zania, gdy nie mo¿na
zastosowaæ innego. Koszty eksploatacji s¹ wysokie.

Kolektory s³oneczne

P³yty i maty z tworzywa instalowane s¹ na dachu lub na ziemi.
Pompa filtra w³¹cza wodê do kolektorów, gdzie ta zostaje
ogrzana. Je¿eli s³oñce nie œwieci, przep³yw wody do kolektorów
zostaje od³¹czony za pomoc¹ specjalnego zaworu. Wa¿ne jest
dok³adne dobranie iloœci p³yt kolektorowych do wielkoœci
basenu.
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Elektryczne podgrzewacze wody

Elektryczny podgrzewacz wody z termostatem

Wykonany ze stali 316L. Element grzewczy stanowi¹ specjalne prêty grzewcze. W komplecie znajduje siê termostat
do ustawiania ¿¹danej temperatury wody w basenie od 0 do 45 stopni C, termostat bezpieczeñstwa, czujnik braku

wody. Przy³¹cza do instalacji basenowej GW 1 . Napiêcie 400 V. W opcji czujnik przep³ywu, który mo¿na1/2”

zamontowaæ w podgrzewaczu lub na ruroci¹gu, dla zabezpieczenia podgrzewacza przed w³¹czeniem, jeœli nie ma
przep³ywu wody. Podgrzewacz z grza³k¹ tytanow¹ nadaje siê do pracy przy wodzie s³onej.

Nazwa kod tytanowa
podgrzewacz 6 kW, 400 V, 9 A 14026 14027
podgrzewacz 9 kW, 400 V, 14 A 14029 14030
podgrzewacz 12 kW, 400 V, 18 A 14032 14033
podgrzewacz 15 kW, 400 V, 22 A 14035 14036
podgrzewacz 18 kW, 400 V, 27 A 14038 14039
czujnik przep³ywu 14040

Elektryczny podgrzewacz wody

Obudowa wykonana z poliamidu. Element grzewczy stanowi¹ specjalne prêty grzewcze. W komplecie znajduje siê
termostat do ustawiania ¿¹danej temperatury wody w basenie od 0 do 40 stopni C i czujnik przep³ywu. Przy³¹cza
do instalacji basenowej 50 mm.

nazwa kod
podgrzewacz 3 kW, 230 V, 8 A 14000
podgrzewacz 6 kW, 400 V, 9 A 14002
podgrzewacz 9 kW, 400 V, 14 A 14003
podgrzewacz 12 kW, 400 V, 18 A 14004
podgrzewacz 15 kW, 400 V, 22 A 14005
podgrzewacz 18 kW, 400 V, 27 A 14006

Wymiary dla 12-18 kW w nawiasie.

Wymiary dla 12-18 kW w nawiasie.

œrubunek metal GZ 1 - PCW 50 mm kod 609051/2”

Z³¹czki do ³¹czenia podgrzewaczy z instalacj¹ basenow¹
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Pompy ciep³a do basenów

Poniewa¿ koszty zu¿ycia energii rosn¹, rz¹dy w wielu krajach na ca³ym œwiecie zobowi¹zane s¹ do ograniczenia
zu¿ycia energii. W rezultacie systemy, które s¹ w stanie zmniejszyæ zu¿ycie energii, s¹ coraz bardziej istotne i
po¿¹dane na rynku. Nasze pompy ciep³a oparte s¹ na bardzo wydajnej i przyjaznej œrodowisku technologii,
poniewa¿ wiêkszoœæ pobieranej energii potrzebnej do wytworzenia ciep³a, pochodzi z otaczaj¹cego powietrza,
odnawialnego i niewyczerpanego Ÿród³a energii. Dlatego pompy ciep³a sta³y siê jedn¹ z najlepszych i najtañszych
opcji do produkcji "zielonej energii". Cechy odró¿niaj¹ce nasze pompy ciep³a to:
- maksymalne zyski ciep³a przy niskich temperaturach (wy¿sze COP przy ni¿szych temperaturach)
- wiele lat doœwiadczeñ w produkcji od 1975, wysokiej jakoœci tworzywa i materia³y
- pompy ciep³a zosta³y specjalnie zaprojektowane pod europejskie warunki klimatyczne
- podwójne, tytanowe (klasa A1) cewki wymiennika ciep³a = wy¿sze COP
- aktywny system automatycznego rozmra¿ania - wy¿sze COP
- funkcja p³ukania dla filtrów piaskowych
- potê¿ny, powlekany kolektor energii (cewki powietrzne)
- dolna grza³ka, aby zapobiec tworzeniu siê lodu
- wodoszczelny cyfrowy wyœwietlacz i panel sterownia
- mocna obudowa z tworzywa sztucznego - brak korozji
- ocynkowana p³yta dolna
- czujnik przep³ywu i czujnik ciœnieniowy
- wy¿szy COP - wy¿szy przyrost energii - mniejsze koszty
- ³atwe pod³¹czenie do instalacji wodnej

w Norwegii

nazwa zalecana do moc oddana moc pobierana kod D S W
pompa ciep³a 230 V basenu 25 m 5,5 kW 1,00 kW, 4,3 A 14604 778 293 511
pompa ciep³a 230 V basenu 35 m 8,0 kW 1,50 kW, 6,3 A 14606 938 360 581
pompa ciep³a 230 V basenu 50 m 10,0 kW 1,70 kW, 7,5 A 14609 1015 370 621
pompa ciep³a 230 V basenu 60 m 11,4 kW 2,20 kW, 9,3 A 14612 1015 370 621
pompa ciep³a 230 V basenu 70 m 14,4 kW 2,40 kW, 10,6 A 14614 1080 416 708
pompa ciep³a 230 V basenu 90 m 17,0 kW 3,30 kW, 14,2 A 14616 1080 416 708
pompa ciep³a 400 V basenu 120 m 23,0 kW 3,80 kW, 6,4 A 14618 1078 416 958
pompa ciep³a 400 V basenu 130 m 27,0 kW 4,50 kW, 7,4 A 14620 1078 416 1258

3

3

3

3

3

3

3

3

Moc pomp podano przy warunkach pomiarowych: powietrze = 24 C, woda = 26 C. D = d³ugoœæ S = szerokoœæ W = wysokoœæo o
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Pompy ciep³a seria G

Ekskluzywna seria pomp ciep³a z obudow¹ ze stali nierdzewnej. Oprócz ju¿ opisanych wczeœniej w³aœciwoœci,
pompy serii G maj¹ dodatkowe cechy konstrukcji takie, jak: elektryczny zawór rozprê¿ny – dziêki temu COP jest
wy¿sze i wynosi 6, szerszy zakres temperatury pracy, elektrostatycznie powlekan¹ cewkê powietrzn¹ - zwiêkszona
ochrona przed korozj¹, podwójn¹ prêdkoœæ wentylatora - ni¿szy poziom ha³asu, spiralny kompresor.

nazwa zalecana do moc oddana moc pobierana kod D S W
pompa G 14, 400 V basenu 75 m 14 kW 2,40 kW, 10,4 A 14622 1110 470 680
pompa G 21, 400 V basenu 120 m 21 kW 3,50 kW, 15,2 A 14624 1110 470 930
pompa G 31, 400 V basenu 150 m 31 kW 5,50 kW, 8,7 A 14626 1110 470 1240

3

3

3

Moc pomp podano przy warunkach pomiarowych: powietrze = 24 C, woda = 26 C.
D = d³ugoœæ, S = szerokoœæ, W = wysokoœæ

o o
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Wymienniki ciep³a

Wymiennik ciep³a montuje siê na instalacji wodnej basenu. Zasada dzia³ania jest prosta i skuteczna. P³yn¹ca z pieca
C.O. gor¹ca woda wp³ywa do wymiennika przez znajduj¹c¹ siê w œrodku wê¿ownicê. Woda z basenu op³ywaj¹c
wê¿ownicê ogrzewa siê. Temperatura wody mierzona jest przez czujnik i gdy osi¹gnie wymagan¹ temperaturê
przerywany jest obieg wody z C.O. Przy doborze wymiennika nale¿y wzi¹æ pod uwagê moc posiadanego pieca.
Przy wyborze nale¿y korzystaæ z diagramu. Parametry pracy ka¿dego wymiennika to: chlor: max 3 mg/l (ppm),
pH: 7,2-7,8, alkalicznoœæ: 60-120 mg/l (ppm), twardoœæ: 200-1000 mg/l (ppm).

Teoretyczne obliczenie potrzebnej mocy do ogrzania basenu: P = 1.16 x T x V/t
Teoretyczne obliczenie czasu potrzebnego do nagrzania basenu: t = 1.16 x T x V/P
Przyk³ad na obliczenie czasu: basen 30 m , od 5 C do 25 C z moc¹ 6 kW: t =1.16 x (25-5) x30/6 = 116 godzin3 o o

P = moc w kW t = czas w godzinach; T = ró¿nica temperatury; 1.16 = wartoœæ sta³a; V = pojemnoœæ basenu;

Wymiennik ciep³a ze stali AISI 316

Moc podana przy parametrach 90/70 C.
Monta¿ wy³¹cznie poziomy.

o

Strona grzewcza Strona basenu

Kod moc kW l/min opór H (m) l/min H (m) A B C D E F

13004 13 25 0,9 200 0,6 139 129 1 235 72

13006 28 25 1,7 300 1,6 139 129 1 407 72

13008 40 60 1,6 300 1,8 139 129 1 455 85

13010 75 60 2,1 300 0,9 139 129 1 702 85

1 3

1 3

1 3

1 3

/ /

/ /

/ /

/ /

2 4

2 4

2 4

2 4

” ”

” ”

” ”

” ”

Wymiennik niskotemperaturowy ze stali AISI 316

Moc podana przy parametrach 40/20 C.
Monta¿ pionowy.

o

Strona grzewcza Strona basenu
kod moc kW l/min opór H (m) l/min opór H (m) A B C D E F

273017 40 50 0,7 360 2,4 139 129 1 1070 83 2”1/2”
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Wymiennik ciep³a ze stali V4A

Moc podana przy parametrach 90/70 C. Monta¿ poziomy lub pionowy.o

Strona grzewcza Strona basenu
kod moc kW m /h3 strata przy³¹cza m /h3 strata przy³¹cza

przy 90/70 Co (bar) (bar)

13007 40 2 0,18 3/4” 10 0,11 1 1/2”
13009 70 3 0,15 1” 12 0,18 1 1/2”
272868 105 5 0,22 1” 15 0,22 2”
272876 140 0,15 1” 20 0,60 2”
272884 209 0,20 1” 25 1,00 2”

Wymienniki niskotemperaturowe parametry 50/40 Co

273015 20 2 0,10 1” 10 0,13 1 1/2”
273023 40 2,2 0,20 1” 10 0,30 1 1/2”

Wymiennik ciep³a ze stali tytanowej

Moc podana przy parametrach 90/70 C. Monta¿ wy³¹cznie poziomy. Do wody s³onej.o

Strona

Strona

grzewcza

grzewcza

Strona

Strona

basenu

basenu

kod

kod

moc

moc

kW

kW

l/min

l/min

opór

opór

H (m)

H (m)

l/min

l/min

opór

opór

H (m)

H (m)

12070 28 20 1,3 300 1,6
12071 40 40 2,8 350 1,6
12072 75 45 7,2 350 1,9

A

A

139
139
139

B

B

113
127
127

C

C

1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”

D

470
510
754

E

95
108
108

F

1”
1”
1”

G

51
51
51

Wymiennik ciep³a w obudowie z tworzywa

Moc podana przy parametrach 90/70 C. Monta¿ wy³¹cznie pionowy.o

12074 40 34 2,4 300 0,5 359 317 277
12076 75 43 6,0 350 1,0 534 492 452

Z³¹czki do ³¹czenia wymienników z instalacj¹ basenow¹

œrubunek metal GZ - PCW 50 mm kod 60905

mufy gumowe 2 szt. z obejmami kod 273095

1 1/2”

2 x 3
2 x 5
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Basenowe kolektory s³oneczne

Wykonane z odpornego na UV, pogodê i wodê basenow¹ polipropylenu. Nadaj¹ siê znakomicie do dostarczania
energii s³oñca dla basenu. Proszê pamiêtaæ, ¿e jest to energia darmowa. Jak funkcjonuj¹ basenowe kolektory
s³oneczne? Przefiltrowana woda basenowa nie jest kierowana prosto do basenu, lecz przep³ywa bez istotnych strat
przez kolektory, gdzie jest nagrzewana. Zadziwiaj¹ce jest z jak odczuwaln¹ ró¿nic¹ temperatur woda wp³ywa do
basenu po przejœciu przez kolektory, jeœli oczywiœcie œwieci s³oñce. Idealna ró¿nica miêdzy wejœciem a wyjœciem to
3 stopnie C. Nawet przy pochmurnej pogodzie kolektory dzia³aj¹, wykorzystuj¹c niewidzialne pasmo promieni
s³onecznych. Aby zainstalowaæ kolektory w istniej¹cej instalacji filtruj¹cej, potrzeba kilku z³¹czek i 3-4 zawory
kulowe z PCW. Pompa filtra bêdzie transportowaæ wodê. Trzeba równie¿ pod³¹czyæ sterowanie, które bêdzie
dopasowywaæ temperaturê wody do indywidualnych potrzeb, sterowaæ prac¹ kolektorów i pompy filtra.

1. Urz¹dzenie filtruj¹ce z pomp¹
2. Zawór kulowy
3. Skrzynka sterownicza
4. Zawór zwrotny
5. Trójnik dla czujnika temperatury wody
6. Napêd motorowy lub zawór kulowy
7. Ruroci¹g wlotowy
8. Wejœcie do kolektorów

10. Podwójne uchwyty
11. Odpowietrznik
12. £¹cznik kolektorów
13. Wyjœcie z kolektorów
14. Czujnik s³oneczny
15. Ruroci¹g wylotowy
16. Korek
17. Taœma mocuj¹ca d³uga
18. Taœma mocuj¹ca krótka
19. Dodatkowa pompa (opcja)

Przyk³ad obliczenia iloœci kolektorów

Wskazówki do obliczania powierzchni kolektorów:
W Europie Œrodkowej powierzchnia kolektorów powinna
odpowiadaæ mniej wiêcej powierzchni wody w basenie.
W przypadku u¿ycia przykrycia basenowego,
zmniejszaj¹cego utratê ciep³a, wymagana powierzchnia
kolektorów zmniejsza siê do 70% powierzchni wody w
basenie.

Przyk³ad obliczenia na basen 4 x 8 m (32 m powierzchni
basenu):
powierzchnia basenu / powierzchnia kolektora x 70 % =
32/3,7 x 70 % = 6 kolektorów typ BK 370

2
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Kolektory basenowe typ BK

Kolektor basenu BK s³u¿y do bezpoœredniego ogrzewania wody w basenie. Kolektor basenu BK to czarny, odporny na
promienie UV i wodê basenu absorber z tworzywa sztucznego. Nie jest wymagany wymiennik ciep³a, dlatego stopieñ
wydajnoœci jest wy¿szy, ni¿ przy kolektorach oszklonych. Basenowe kolektory s³oneczne BK wykonane s¹ ze
specjalnie dobranego z polipropylenu. Odporne na promienie UV, pogodê i wodê basenow¹, ogrzewaj¹ baseny
ciep³em s³oñca. Ze wzglêdu na bardzo niewielki opór, basenowe kolektory s³oneczne BK nie pogarszaj¹
funkcjonowania istniej¹cego systemu filtracyjnego. Zadziwiaj¹ce jest z jak odczuwaln¹ ró¿nic¹ temperatur woda
wp³ywa do basenu po przejœciu przez kolektory, jeœli oczywiœcie œwieci s³oñce. Idealna ró¿nica miêdzy wejœciem a
wyjœciem to 3 stopnie C. Nawet przy pochmurnej pogodzie kolektory dzia³aj¹, wykorzystuj¹c niewidzialne pasmo
promieni s³onecznych. Koszty instalacji zwracaj¹ siê ju¿ po kilku latach, gdy¿ energia dostarczana przez s³oñce jest
darmowa! Montowane s¹ na sta³e na dachu lub na powierzchni ziemi z u¿yciem aluminiowych ram. Po opró¿nieniu z
wody mog¹ pozostawaæ w miejscu zamontowania przez okres zimowy.

nazwa kod
kolektor BK 370 pow. 3,7 m , szer. 1310 mm, d³. 3080 mm 280410
aluminiowa rama do w/w 280437
kolektor BK 250 pow. 2,5 m , szer. 1310 mm, d³. 2080 mm 280453
aluminiowa rama do w/w 280488

2

2

³¹cznik kolektorów 280534
taœma mocuj¹ca rolka 50 m 280607
uchwyt 280615
korek 280550
kolano dla odpowietrznika 280666
odpowietrznik 280631
zestaw naprawczy 281025

Dane techniczne BK370 BK250
powierzchnia (m ) 3,7 2,5
waga bez wody (kg) 9 7
waga z wod¹ (kg) 19 13
maks. ciœnienie pracy (bar) 1,5 1,5
maks. temperatura (C) 70 70
min. przep³yw (l/h) 1000 750
wejœcie/wyjœcie (mm) 50 50
opory (m) przy 4 szt. 0,14 0,14
opory (m) przy 6 szt. 0,40 0,40
opory (m) przy 8 szt. 0,90 0,90
opory (m) przy 10 szt. 1,70 1,70

2

Zestawy kolektorów BK

Sk³adaj¹ siê z kolektorów i elementów niezbêdnych do monta¿u na dachu. W sk³ad zestawu wchodz¹: kolektory,
³¹czniki, taœma mocuj¹ca, uchwyty, korek, odpowietrznik z kolanem. Mo¿na stosowaæ kilka zestawów. Maksymalne
wielkoœci basenów podano przy za³o¿eniu pokrywy na lustro wody w basenie.

nazwa kod
2 x BK250 i elementy, do basenu maks. 6,5 m 280455
3 x BK250 i elementy, do basenu maks.10 m 280457
4 x BK250 i elementy, do basenu maks.13 m 280459

2

2

2

nazwa kod
2 x BK370 i elementy, do basenu maks.10 m 280412
3 x BK370 i elementy, do basenu maks.15 m 280414
4 x BK370 i elementy, do basenu maks. 20 m 280416

2

2

2

Dodatki do kolektorów BK
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Kolektor basenowy Sun Heater S 601

Prosty i tani kolektor s³oneczny, wykonany z odpornego na UV polipropylenu. Kolektor Sun Heater S 601 mo¿e byæ
montowany na sta³e na dachu i pozostaæ tam przez zimê bez wody. Maksymalnie mo¿na ze sob¹ zmontowaæ do
4 kolektorów. W dostarczanym kartonie znajduj¹ siê: 2 maty o wymiarach 61 x 600 cm = 122 x 600 cm,
10 stalowych obejm, 4 mufy gumowe. Powierzchnia kolektora: 7,4 m . Waga bez wody: 18 kg. Dla jednego zestawu
(2 maty o wymiarach 61 x 600 cm), nale¿y pod³¹czyæ pompê o minimalnej wydajnoœci 7 m /h.

2

3

nazwa kod
kolektor basenowy S 601 14710
zestaw monta¿owy S 601 (dla po³¹czenia 4 kolektorów) 14711

Kolektor basenowy Sun Heater S 421

Wykonany z odpornego na UV polipropylenu. W komplecie
znajduj¹ siê elementy pod³¹czeniowe. Kolektor ten nie jest
jednak mrozoodporny i musi zostaæ zdemontowany na zimê.
Maksymalnie mo¿na ze sob¹ zmontowaæ do 2 kolektorów.
W dostarczanym kartonie znajduj¹ siê: 2 maty o wymiarach
61 x 600 cm = 122 x 600 cm, 4 stalowe obejmy, 4 mufy gumowe.
Powierzchnia kolektora: 7,4 m Waga bez wody: 18 kg.
Dla jednego zestawu (2 maty o wymiarach 61 x 600 cm) nale¿y
pod³¹czyæ pompê o minimalnej wydajnoœci 7 m /h.

2.

3

nazwa kod
kolektor basenowy Sun Heater S 421 14700

Kolektor basenowy S 220

Wykonany z polipropylenu. Elementy przy³¹czeniowe w komplecie. Na zimê musi zostaæ zdemontowany. W kartonie
znajduje siê 1 mata o wymiarach 61 x 600 cm. Waga kolektora 9,5 kg, powierzchnia 3,7 m . Nale¿y pod³¹czyæ
pompê o min. wydajnoœci 6 m /h.

2

3

nazwa kod
kolektor basenowy S 220 14701
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Automatyka kolektorów s³onecznych

Aby kolektory dzia³a³y poprawnie w instalacjach basenowych, nale¿y montowaæ automatyczne sterowanie prac¹
filtra. Sterowanie umo¿liwia nastawienie ¿¹danej temperatury, a przede wszystkim w³¹cza i wy³¹cza przep³yw wody
przez kolektor. Automatykê stosuje siê w kolektorach montowanych na sta³e, których nie demontuje siê na zimê.

Sterownik Tebas Pool-Consulting z termostatem

Model posiada du¿e mo¿liwoœci i nowoczesny wygl¹d. Po pod³¹czeniu czujnika solarycznego steruje prac¹
kolektorów s³onecznych, uruchamiaj¹c przep³yw przez kolektory za pomoc¹ zaworu motorowego. Wyœwietlacz
kwarcowy pokazuje w czytelny sposób wykonywane czynnoœci. Sygnalizacja pracy wykonywana jest poprzez diody
LED, a sterowanie przez mikroprocesor. Pod³¹czenia elektryczne: pompa filtra do 1,5 kW, pompa C.O. do 0,5 kW,
automat dozuj¹cy do 0,5 kW.

nazwa kod
Tebas Pool Consulting 230 V 14800

Pool Consulting 400 V 14805
czujnik solaryczny 14815

nazwa kod
zawór motorowy napiêcie 24 V, œrednica 50 mm 732355

œrednica 63 mm 732356
sterownik solaryczny Easy z czujnikami temperatury 15042
zawór motorowy 3-drogowy, 50 mm z czujnikami temperatury 15044

Zawory motorowe

Zawór motorowy w³¹cza i wy³¹cza przep³yw wody na kolektory. Pod³¹czany jest do sterownika, z którego idzie
sygna³ kieruj¹cy prac¹ zaworu.
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Basen ze skimmerem
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Rysunek przedstawia basen ze skimmerem. Ma on daæ Pañstwu wy-
obra¿enie w co i jak mo¿e byæ wyposa¿ony basen. Jest to podstawowa
wersja wyposa¿enia wspó³czesnego, nowoczesnego basenu. Z lewej
strony widaæ zamontowany skimmer. Pompa filtra zasysa wodê i t³oczy
j¹ przez filtr basenowy. Woda p³ynie przez rury z twardego PCW i
wp³ywa z powrotem do basenu przez dysze wlotowe (po prawej stronie
na rysunku). Z lewej strony w dnie pokazano odp³yw denny, który jest
po³¹czony ze skimmerem i pomp¹ filtra. W takim wypadku woda jest
filtrowana w 1/2 z powierzchni, a w 1/3 z dna. Obok skimmera

zamontowano regulator poziomu wody. Kontroluje on poziom wody i
automatycznie dolewa okreœlon¹ iloœæ wody do w³aœciwego

poziomu. Do filtra zamontowany jest automatyczny zawór,
który wykonuje proces p³ukania w okreœlonym czasie lub

przy okreœlonym ciœnieniu na filtrze. Automatyka
dozowania reguluje wartoœæ pH, dba o dezynfekcjê
wody w basenie. Mo¿e te¿ dozowaæ koagulant
krystalizuj¹cy wodê i œrodek przeciw glonom.
Wa¿nym elementem s¹ urz¹dzenia do podgrze-
wania wody. Z pieca C.O. gor¹ca woda t³oczona
jest do wymiennika ciep³a, gdzie ciep³o oddawane
jest wodzie z basenu przep³ywaj¹cej przez niego.
Pompa ciep³a i kolektory s¹ urz¹dzeniami wspo-
magaj¹cymi ogrzewanie, aczkolwiek przy wyso-
kich temperaturach powietrza przejmuj¹ na siebie
w ca³oœci funkcjê ogrzania wody w basenie. Nale¿y
wiêc je mieæ, ze wzglêdów ekologicznych i eko-
nomicznych. Nad ca³oœci¹ pracy urz¹dzeñ czuwa
sterownik filtra, w którym ³¹cz¹ siê wszystkie ka-
belki od urz¹dzeñ. Sterownik posiada czujnik tem-
peratury, zegar czasowy, ró¿ne przekaŸniki w³¹-

czaj¹ce i wy³¹czaj¹ce zasilanie poszczególnych urz¹dzeñ.
Wa¿n¹ rzecz¹ jest te¿ pokrywa basenu, która skutecznie ogranicza
straty ciep³a i pomaga nagrzewaæ basen promieniami s³onecznymi.
Tu na rysunku pokrywê stanowi ¿aluzja z twardego PCW, która chroni
dzieci przed wpadniêciem do wody. Na rysunku z prawej strony widaæ
urz¹dzenie do masa¿u wodnego. Jest ono umieszczone na sta³e w
œcianie basenu. W momencie budowy basenu warto zamontowaæ

zestaw przedmonta¿owy, a pozosta³e elementy mo¿na za³o¿yæ nawet za kilka lat. Istniej¹ równie¿
urz¹dzenia do masa¿u zawieszane na brzegu basenu, które mo¿na montowaæ w ka¿dej chwili. Spe³niaj¹

te same funkcje. Na rysunku widaæ te¿ dwa reflektory. Kable elektryczne od lamp, poprzez puszki
po³¹czeniowe prowadz¹ do transformatora 12 V. Do instalacji wodnej basenu powinno siê u¿ywaæ rur i z³¹czek z

twardego, szarego PCW. Do wydajnoœci pompy 10 m /h wystarcz¹ przekroje 50 mm, do 20 m /h przekroje 63
mm, do 32 m /h przekrój rury powinien wynosiæ 75 mm. Na rurach montuje siê zawory kulowe. Nie nale¿y na nich

oszczêdzaæ, gdy¿ brak odpowiedniej iloœci mo¿e spowodowaæ problemy w przypadku naprawy. Na dnie widaæ
pracuj¹cego robota. Czyœci on dno basenu i œciany. Niektóre modele maj¹ dodatkowo mo¿liwoœæ rêcznego sterowania

przez pilota. Robot automatyczny oszczêdza Twój czas w prosty sposób: gdy on pracuje i czyœci basen, Ty zajmujesz siê
innymi, ciekawszymi sprawami.

3 3

3

Basen ze skimmerem
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Basen z rynn¹
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Rysunek przedstawia basen z rynn¹ przelewow¹. To najczêœciej spotykany rodzaj
basenu w hotelach i innych obiektach publicznych. Woda wp³ywa równomiernie
do rynny z ca³ej powierzchni basenu. Przez pokazane na rysunku odp³ywy rynny
woda przep³ywa rur¹ zbiorcz¹ do zbiornika przelewowego. Gdy woda osi¹gnie
w zbiorniku okreœlony poziom, pompa filtra zasysa wodê ze zbiornika. Wszystko
jest kontrolowane przez piêæ elektrod i sterownik. Mierz¹ one aktualny poziom
wody w zbiorniku. Je¿eli wody jest za ma³o, pompa filtra zostanie wy³¹czona i
otworzy siê zawór magnetyczny dopuszczaj¹cy œwie¿¹ wodê do zbiornika.
Równoczeœnie z basenu ci¹gle wlewa siê woda. Gdy woda osi¹gnie okreœlon¹
wysokoœæ, zawór zamyka siê, a pompa filtra znowu siê w³¹cza i filtruje wodê.
Gdy k¹pie siê bardzo du¿o osób i tworz¹ siê fale, pompa filtra nie jest w stanie

przepompowaæ ca³ej wody. Nadmiar wody p³ynie wtedy do kana³u.
Basen z rynn¹ stanowi idealny element krajobrazu hali lub ogrodu.

Nie p³ynie siê w nim „na mur”, ale widzi siê ca³e pomie-
szczenie lub ogród. W tym basenie nie ma skimmera.

Pozosta³e elementy basenu s¹ takie same, jak w
basenie ze skimmerem. Do filtra zamontowany jest
automatyczny zawór, który wykonuje proces p³uka-
nia w okreœlonym czasie lub przy okreœlonym ciœnie-

niu na filtrze. Automatyka dozowania reguluje war-
toœæ pH, dba o dezynfekcjê wody w basenie. Mo¿e te¿

dozowaæ koagulant krystalizuj¹cy wodê i œrodek przeciw
glonom. Wa¿nym elementem s¹ urz¹dzenia do podgrze-
wania wody. Z pieca C.O. gor¹ca woda t³oczona jest do
wymiennika ciep³a, gdzie ciep³o oddawane jest wodzie z
basenu przep³ywaj¹cej przez niego. Pompa ciep³a i
kolektory s¹ urz¹dzeniami wspomagaj¹cymi ogrzewa-

nie, aczkolwiek przy wysokich temperaturach powietrza przejmuj¹
na siebie w ca³oœci funkcjê ogrzania wody w basenie. Nale¿y wiêc je

mieæ, ze wzglêdów ekologicznych i ekonomicznych. Nad ca³oœci¹ pracy urz¹-
dzeñ czuwa sterownik filtra, w którym ³¹cz¹ siê wszystkie kabelki od urz¹dzeñ.
Sterownik posiada czujnik temperatury, zegar czasowy, ró¿ne przekaŸniki w³¹-
czaj¹ce i wy³¹czaj¹ce zasilanie poszczególnych urz¹dzeñ.
Wa¿n¹ rzecz¹ jest te¿ pokrywa basenu, która skutecznie ogranicza straty ciep³a i
pomaga nagrzewaæ basen promieniami s³onecznymi. Tu na rysunku pokrywê

stanowi ¿aluzja z twardego PCW, która chroni dzieci przed wpadniêciem do wody.
Wysuwa siê ona spod wody. Na rysunku z prawej strony widaæ urz¹dzenie do masa¿u

wodnego. Jest ono umieszczone na sta³e w œcianie basenu. W momencie budowy basenu warto
zamontowaæ zestaw przedmonta¿owy, a pozosta³e elementy mo¿na za³o¿yæ nawet za kilka lat. Istniej¹ równie¿

urz¹dzenia do masa¿u zawieszane na brzegu basenu, które mo¿na montowaæ w ka¿dej chwili. Spe³niaj¹ te same
funkcje. Na rysunku widaæ te¿ dwa reflektory. Kable elektryczne od lamp, poprzez puszki po³¹czeniowe prowadz¹ do
transformatora 12 V. Do instalacji wodnej basenu powinno siê u¿ywaæ rur i z³¹czek z twardego, szarego PCW. Do
wydajnoœci pompy 10 m /h wystarcz¹ przekroje 50 mm, do 20 m /h przekroje 63 mm, do 32 m /h przekrój rury
powinien wynosiæ 75 mm. Na rurach montuje siê zawory kulowe. Nie nale¿y na nich oszczêdzaæ, gdy¿ brak
odpowiedniej iloœci mo¿e spowodowaæ problemy w przypadku naprawy. Na dnie widaæ pracuj¹cego robota. Czyœci on
dno basenu i œciany. Niektóre modele maj¹ dodatkowo mo¿liwoœæ rêcznego sterowania przez pilota. Robot automa-
tyczny oszczêdza Twój czas w prosty sposób: gdy on pracuje i czyœci basen, Ty zajmujesz siê innymi, ciekawszymi
sprawami.

3 3 3

Basen z rynn¹
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Elementy instalacji basenu – omówienie

Wa¿ne jest, aby w³aœciwie wybraæ elementy do swojego basenu. Dla u³atwienia pogrupowaliœmy je w serie zwane
edycjami. Wszystkie elementy w danej edycji pasuj¹ do siebie kolorystycznie, materia³owo i jakoœciowo.
Wyró¿niamy nastêpuj¹ce grupy: Bronze Edition, Stainless Edition, White de Edition, White-Steel
Edition, White-Steel de LUXE Edition, Black Edition, . Niezale¿nie, któr¹ grupê Pañstwo wybierzecie,
znajduj¹ce siê w niej elementy pasuj¹ do siebie. Nie powinno siê we w³asnym basenie robiæ kolorystycznego ba³aganu.
Monta¿ elementów musi byæ przeprowadzony przez fachow¹ firmê, gdy¿ zostanie on wykonany w³aœciwie. Jak wybraæ
fachowca? Nie jest to trudne. Prawdziwy fachowiec ma siê czym pochwaliæ i mo¿e pokazaæ Pañstwu swoje
realizacje. Wasze zadowolenie bêdzie wtedy o wiele wiêksze, gdy Wasz basen zrobi fachowiec, maj¹cy
doœwiadczenie, a nie ten, który bêdzie siê u Was na basenie uczy³. Nasze rysunki dadz¹ Pañstwu tylko ogólny obraz.
Proszê przestrzegaæ nastêpuj¹cych punktów: wszystkie czêœci powinny byæ œciœle powi¹zane z murem, w trakcie
monta¿u nale¿y uwzglêdniæ gruboœæ tynku lub p³ytek, po monta¿u elementów tynk musi byæ g³adko zatarty. Przy
basenach betonowych, gdzie stosuje siê szalunki nale¿y uwa¿aæ, aby nie uszkodziæ elementów podczas lania betonu.
Je¿eli basen jest murowany, czêœci montowane powinny wystawaæ na gruboœæ tynku, wszystkie widoczne gwinty
musz¹ byæ zabezpieczone przed dostaniem siê betonu lub tynku.

White Edition, LUX
Chrome Edition

Do szerokoœci basenu 4 m wystarczy jeden skimmer, powy¿ej tej
szerokoœci nale¿y zainstalowaæ przynajmniej dwie sztuki. Od-
p³yw denny s³u¿y nie tylko do opró¿niania basenu, ale wp³ywa
na lepszy obieg wody basenowej. Nale¿y zwróciæ uwagê przy
monta¿u skimmera i dysz wlotowych na przep³yw tych ele-
mentów. Je¿eli pompa filtra ma wydajnoœæ 10 m /h, a skimmer
przep³yw np. 6 m /h, to pompa bêdzie mieæ trudnoœci z za-
ssaniem wody (objawiaj¹ce siê b¹blami powietrza pod po-
kryw¹ pompy) i pobierze tylko 6 m . Tak samo jest z dyszami.
Ich ma³a iloœæ powoduje wzrost ciœnienia na filtrze i wp³ywanie
do basenu zbyt ma³ej iloœci przefiltrowanej wody. Dlatego lepiej
daæ o jedn¹ dyszê wlotow¹ wiêcej. Reflektory podwodne s¹
wa¿ne. B³¹d robi ten, kto z nich rezygnuje. Basenu w hali nie
mo¿na oœwietliæ z góry, przeszkadza temu lustro wody, które
odbija œwiat³o najczêœciej w formie fal na œcianach. Przy ba-
senach otwartych reflektory s¹ jeszcze bardziej potrzebne.
Ma³o kto wchodzi chêtnie do ciemnej wody. Nie mo¿na zo-
baczyæ, czy coœ nie le¿y na dnie. Gdy siedzi siê na tarasie,
oœwietlenie podwodne jest ³adne i tworzy mi³¹ dla oka atmo-
sferê. Rozjaœnia nie tylko wodê, ale te¿ ogród.

3

3

3

Iloœæ elementów do monta¿u

Wielkoœæ basenu (w metrach)
Iloœæ wody przy 1,35 m wody
Odp³yw denny
Skimmer
Dysze wlotu
Przepusty murowe
Reflektory
Œrednica filtra oko³o (w milimetrach)
Wydajnoœæ pompy m /h
Czas pracy pompy w godz./dzieñ ok.
Pobór mocy kW/h na dzieñ

3

3 x 5
20 m

1
1
2
2
1

400
6
10

1,72

3

4 x 6
32 m

1
1
3
3
2

400
8
12

2,60

3

4 x 7
38 m

1
1
3
3
2

450
8
14

3,44

3

4 x 8
43 m

1
1
4
4
2

500
11
12

5,20

3

4 x 9
49 m

1
1
4
4
2

600
11
14

5,85

3

4,5 x 9
55 m

1
2
4
4
2

640
14
12

6,50

3

5 x 10
68 m

1
2
4
4
3

640
14
14

8,50

3

6 x 12
98 m

1
3
6
6
4

760
20
15

11,1

3
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Odp³yw denny

Wszystkie odp³ywy na dnie dostarcza siê z gwintem
wewnêtrznym 2". Przed wylaniem posadzki nale¿y w

stalowej kratownicy umocowaæ odp³yw denny z rur¹ 63 mm
lub zostawiæ wolne miejsce. Koniec rury musi

wystawaæ poza obrêb muru i musi byæ zatkany. Otwór w
odp³ywie powinien byæ zatkany np. papierem.
Dziêki temu odp³yw zostaje czysty w œrodku.

Skimmer - zbieracz powierzchniowy

Przy monta¿u skimmera, nale¿y uwa¿aæ na to, aby
koniecznie by³ on zainstalowany pionowo.

W skimmerach istnieje mo¿liwoœæ monta¿u regulatora
poziomu wody. Wymagane jest wtedy przy³¹czenie

przewodu œwie¿ej wody ju¿ przy budowie niecki basenu.
Tak samo nale¿y uwzglêdniæ odprowadzenie nadmiaru

wody ze skimmera do kana³u.

Elementy instalacji basenu – omówienie

Dysze wlotowe - przepusty murowe

Dysze wlotowe wkrêca siê na koñcu, po wy³o¿eniu niecki
foli¹ lub p³ytk¹. Niektóre modele dysz wymagaj¹

zamontowania w murze elementu dyszy z gwintem
razem z przepustami. Przepusty murowe montuje siê

w otworach pozostawionych w murze lub mocuje
w szalunkach. Nale¿y uwa¿aæ na stabilne

mocowanie w szalunkach.

Reflektory podwodne

Proszê instalowaæ je wed³ug rysunku. Wokó³ reflektora
nale¿y owin¹æ oko³o 1m kabla i zostawiæ go w puszce

reflektora. Je¿eli trzeba bêdzie wymieniæ ¿arówkê,
wk³ad lampy mo¿na wtedy bez problemu wymontowaæ

i wymieniæ ¿arówkê na brzegu, bez potrzeby
spuszczania wody.
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Elementy instalacji BRONZE EDITION

BRONZE EDITION to najbardziej wyj¹tkowa i ekskluzywna seria elementów do basenu k¹pielowego. Wykonane
niezwykle precyzyjnie, jako ciœnieniowe odlewy ze stopów br¹zu, cechuj¹ siê ogromn¹ trwa³oœci¹ i odpornoœci¹.
Wszystkie elementy s¹ dostêpne te¿ w wykonaniu do wody s³onej, o ka¿dym stopniu zasolenia. Elementy mo¿na
te¿ zamówiæ w dowolnym kolorze wg RAL.

Skimmer w¹ski z br¹zu

Skimmer o g³êbokoœci monta¿u, zaledwie 160 mm. W ca³oœci chowa siê w œwietle muru basenu.

nazwa kod
skimmer w¹ski, wyjœcie GW 2” 301930
skimmer w¹ski, wyjœcie 2 x GW 2” 301925

Regulator poziomu wody w¹ski, mechaniczny

Montowany jest jako niezale¿ny element. Wlot wody do regulatora nastêpuje przez muszlê (nie ma w komplecie).

nazwa kod
regulator poziomu wody w¹ski 140 mm, mechaniczny 302140

Dodatki do w/w :

nazwa kod
rama p³ytkowa skimmera w¹skiego 301916
rama p³ytkowa regulatora w¹skiego 301918
ramka przednia skimmera do foliowego 302228
ramka przednia skimmera do p³ytkowego 302236
muszla do folii (ko³nierz) 324663
muszla GZ 2” do p³ytki 324498
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Elementy instalacji BRONZE EDITION

Skimmer Standard z br¹zu

Standardowy skimmer Bronze Edition o g³êbokoœci monta¿u 240 mm. Posiada pod³¹czenia przelewu do kana³u,
mechanicznej lub elektronicznej regulacji poziomu wody.

nazwa kod
skimmer Standard wyjœcie GW 2” 301914
j/w, wyjœcie GW 2” i pod³¹czenie odp³ywu dennego 301906

Regulator poziomu wody, mechaniczny

Przy³¹czany do skimmera Standard i montowany razem z nim w murze basenu. W obudowie znajduje siê
mechaniczny p³ywak otwieraj¹cy, zawór dolewaj¹cy wodê do skimmera.

nazwa kod
regulator poziomu
wody skimmera
Standard, mechaniczny 302147

Regulator poziomu wody, elektroniczny

Pod³¹czany do skimmera Standard. Elektroniczny czujnik umieszczany jest w specjalnej komorze skimmera.
Uruchamia on elektrozawór, dolewaj¹cy wodê do basenu.

nazwa kod
regulator poziomu wody skimmera
Standard, elektroniczny 302775
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Dodatki do skimmera Standard

rama p³ytkowa skimmera kod 302910 rama p³ytkowa skimmera i regulatora kod 302937

ramka przednia do foliowego kod 302228

ramka przednia do p³ytkowego kod 302236

ramka przednia do basenu gotowego kod 302233

przy³¹cze wê¿a kod 302300
zaœlepka z br¹zu GZ 1 kod 3028561/2”

Przed³u¿enie skimmera

Montowane do skimmera w¹skiego i standardowego. Przed³u¿a szyjê skimmera, jeœli wymaga tego gruboœæ muru.
Przed³u¿enia mo¿na ze sob¹ ³¹czyæ. W komplecie s¹ œruby i uszczelki, s³u¿¹ce do trwa³ego i szczelnego po³¹czenia
ze skimmerem. Elementy mog¹ zostaæ bez obawy zabetonowane. Œruby i uszczelki s¹ niezniszczalne.

nazwa kod
d³ugoœæ 50 mm 302410

100 mm 302414
300 mm 302511

Poszerzenie skimmera w¹skiego i standardowego. Umo¿liwia szybkie zbieranie wody z wiêkszej powierzchni
basenu. W komplecie œruby i uszczelka do po³¹czenia ze skimmerem.

nazwa kod
poszerzenie skimmera 302515
ramka przednia 302520
ko³nierz uszczelniaj¹cy przy folii 302525

Elementy instalacji BRONZE EDITION
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Elementy instalacji BRONZE EDITION do basenu p³ytkowego

Przepust murowy to masywny odlew ciœnieniowy ze stopu br¹zu. Monta¿ w szalunku z pomoc¹ znajduj¹cych siê
na nim uchwytów. Przepust dla elementów z gwintem 2" nale¿y dobraæ z elementów do basenu foliowego.

nazwa kod
GW 2 x 1 , d³ugoœæ 240 mm 324930
GW 2 x 1 , d³ugoœæ 300 mm 324957
GW 2 x 2", d³ugoœæ 100 mm 324940

1

1

/

/
2

2

”
”

Dysza wlotu wody wykonana z najlepszej stali A4. Perfekcyjne wykonanie i p³aska pokrywka 6 mm, nadaje jej
elegancki wygl¹d. Po monta¿u dysza niewiele odstaje od œciany. 18 mm oczko wlotowe jest przestawiane.

nazwa kod
GZ o d³ugoœci 40 mm 324353
GZ o d³ugoœci 70 mm 324361
GZ 2" o d³ugoœci 40 mm 324418
GZ 2" o d³ugoœci 70 mm 324434

1
1

1

1

/

/
2

2

”
”

Dysza z regulowan¹ iloœci¹ wyp³ywu wody, pozwala na rozproszone ukierunkowanie strumienia wody.

nazwa kod
GZ o d³ugoœci 40 mm 324500
GZ 2" o d³ugoœci 40 mm 324510
GZ 2" o d³ugoœci 70 mm 324515

1 1/2”

Muszla spe³nia kilka funkcji: pobór wody do pomiaru przez automat dozuj¹cy, jako dysza kierunkowa wlotu wody
z filtra w w¹skim komorach lub na schodach itd. Pokrywa chromowana lub ze stali polerowanej A4.

nazwa kod
GZ o d³ugoœci 30 mm, chrom 324491
GZ 2" o d³ugoœci 40 mm, chrom 324505
GZ o d³ugoœci 40 mm, stal 324496
GZ o d³ugoœci 70 mm, stal 324495
GZ 2" o d³ugoœci 40 mm, stal 324498
GZ 2" o d³ugoœci 70 mm, stal 324499

1

1
1

1

1

1

/

/

/

2

2

2

”

”
”
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Dysza denna wykonana z br¹zu, pokrywa ze stali najwy¿szej jakoœci A4. Regulowana iloœæ wyp³ywu wody,
zale¿na od ciœnienia wyp³ywaj¹cej wody w zakresie od 1 do 4 m /h. Pokrywa o œrednicy 130 mm.3

Elementy instalacji BRONZE EDITION do basenu p³ytkowego

nazwa kod
pionowa GZ 324300
k¹towa GZ 324307
pionowa GZ 2" 324330

1
1

1

1

/

/
2

2

”
”

Redukcje monta¿owe dyszy dennej wkleja siê w rurê os³onow¹ DN100, któr¹ wykorzystuje siê przy monta¿u
orurowania w dnie basenu przed zalewaniem posadzki. Wiêcej na rysunkach monta¿owych.

nazwa kod
redukcja z PCW 99/63 mm 324320
z³¹czka PCW 99 mm x GW 324321
z³¹czka PCW 99 mm x GZ 324322
z³¹czka PCW 99 mm x GW 2" 324323

1
1

1

1

/

/
2

2

”
”

Przepust murowy dyszy dennej wykonany z br¹zu pod k¹tem 90 stopni, d³ugoœæ 300 mm,
gwint wewnêtrzny 2", kod 324318.

Przy³¹cze wê¿a odkurzacza w murze

nazwa kod
GZ 40 mm x 2" stal 324523
GZ 70 mm x 2" stal 324525
GZ 40 mm x 2" chrom 3910000
przy³¹cze wê¿a 38 mm 324560
zatyczka przy³¹cza 324555

Odp³yw denny poziomy z pokryw¹ stalow¹ z A4,
wyjœcie pod k¹tem 90 stopni GW 2", kod 324914.

Odp³yw denny pionowy z pokryw¹ stalow¹ z A4,
wyjœcie proste GW 2", kod 324736.
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Elementy instalacji BRONZE EDITION do basenu foliowego

Przepust murowy to masywny odlew ciœnieniowy ze stopu br¹zu. Monta¿ w szalunku jest jak najbardziej
mo¿liwy. Specjalnie ukszta³towany przód przepustu z nagwintowanymi otworami s³u¿y do przykrêcenia ko³nierza
z uszczelk¹ po za³o¿eniu folii.

nazwa kod
GW 2" x d³ugoœæ 100 mm 324610
GW 2" x d³ugoœæ 240 mm 324612
GW 2" x d³ugoœæ 340 mm 324620
GW 2" x 2", d³ugoœæ 200 mm 324605
GW 2" x 2", d³ugoœæ 240 mm 324600
GW 2" x 2", d³ugoœæ 300 mm 324615

1 ,
1 ,
1 ,

1

1

1

/

/

/

2

2

2

”
”
”

Dysza wlotu wody wykonana z najlepszej stali A4. Perfekcyjne wykonanie i p³aska pokrywka 6 mm, nadaje jej
elegancki wygl¹d. Po monta¿u dysza niewiele odstaje od œciany. 18 mm oczko wlotowe jest przestawiane.

nazwa kod
ko³nierz stalowy dyszy 324655
GZ 1 d³ugoœæ 40 mm 324450
GZ 2", d³ugoœæ 40 mm 324469
zaœlepka dyszy z br¹zu 324698

1 ,1/2”

Muszla spe³nia kilka funkcji: pobór wody do pomiaru przez automat dozuj¹cy, jako dysza kierunkowa wlotu wody
z filtra w w¹skim komorach lub na schodach itd. Pokrywa chromowana lub ze stali polerowanej A4.

nazwa kod
ko³nierz z uszczelk¹, stal 324663
GZ 1 d³ugoœæ 40 mm, stal 324492
GZ 2", d³ugoœæ 40 mm, stal 324493
GZ 2", d³ugoœæ 40 mm, chrom 324505
ko³nierz z uszczelk¹ do w/w 324540

1 ,1/2”

Dysza denna wykonana z br¹zu, pokrywa ze stali najwy¿szej jakoœci A4. Regulowana iloœæ wyp³ywu wody, zale¿na
od ciœnienia wyp³ywaj¹cej wody w zakresie od 1 do 4 m /h.3

nazwa kod
ko³nierz z uszczelk¹ 324302
pionowa GZ 324300
k¹towa GZ 324307
pionowa GZ 2" 324330

1
1

1

1

/

/
2

2

”
”
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Elementy instalacji BRONZE EDITION do basenu foliowego

Redukcje monta¿owe dyszy dennej wkleja siê w rurê os³onow¹ DN100, któr¹ wykorzystuje siê przy monta¿u
orurowania w dnie basenu przed zalewaniem posadzki. Wiêcej na rysunkach monta¿owych.

nazwa kod
redukcja z PCW 99/63 mm 324320
z³¹czka PCW 99 mm x GW 324321
z³¹czka PCW 99 mm x GZ 324322
z³¹czka PCW 99 mm x GW 2" 324323

1
1

1

1

/

/
2

2

”
”

Przepust murowy dyszy dennej wykonany z br¹zu pod k¹tem 90 stopni, d³ugoœæ 300 mm,
gwint wewnêtrzny 2", kod 324318.

Przy³¹cze wê¿a odkurzacza w murze

nazwa kod
GZ 40 mm x 2", stal 324531
GZ 40 mm x 2", chrom 3910000
ko³nierz do w/w 324540
przy³¹cze wê¿a 38 mm 324560
zatyczka przy³¹cza 324555
zatyczka przy³¹cza 324555

Odp³yw denny poziomy z pokryw¹ stalow¹ z A4,
wyjœcie pod k¹tem 90 stopni GW 2", kod 324914.

Odp³yw denny pionowy z pokryw¹ stalow¹ z A4,
wyjœcie proste GW 2", kod 324736.

Nakrêtki z br¹zu do dysz stosowane w basenach foliowych ze œcian¹
z blachy lub tworzywa. W komplecie s¹ dwie uszczelki. Nakrêtki montuje
siê z dyszami stosowanymi do basenów p³ytkowych.

nazwa kod
nakrêtka GW 324574
nakrêtka GW 2" 324582
nakrêtka GW 2 324584

1 1

1

/

/

2

2

”

”
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Elementy instalacji WHITE-STEEL de LUXE EDITION

Czas na stalow¹ rewolucjê w Twoim basenie! Postaw na jakoœæ!
Elementy instalacji basenowej WHITE-STEEL de LUXE EDITION to najwy¿sza pó³ka elementów z tworzywa. Wykonane
z mieszanki tworzyw specjalnie opracowanej w laboratorium producenta. Pokrywy ze stali nierdzewnej AISI 316/V4
maj¹ atrakcyjny wygl¹d, wykonane s¹ wed³ug restrykcyjnych norm produkcyjnych i s¹ odporne na szkodliwe
dzia³anie chloru. Elementy przeznaczone s¹ do basenów foliowych i p³ytkowych. W korpusach zatopione s¹ metalowe
gwinty wewnêtrzne.

nazwa kod

skimmer deLUXE wyjœcie KW 50 mm i GZ 2", rekomendowany przep³yw 8 m /h 21500

przed³u¿enie 25 cm skimmera de 21512

skimmer szeroki wyjœcie KW 50 mm i GZ 2", rekomendowany przep³yw 8 m /h 21502

odp³yw denny maks. przep³yw 15 m /h, wyjœcie GW 2" 21504

dysza wylotowa rekomendowany przep³yw 5 m /h,
do monta¿u w przepuœcie 21506

przepust murowy 21508

dysza wylotowa dla basenów gotowych i foliowych,
rekomendowany przep³yw 5 m /h 21510

podwy¿szenie skimmera o 45 mm 21514

1.

3.

4.

5.

6.
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8.

. LUXE

deLUXE,

deLUXE,

deLUXE,
de LUXE

deLUXE

de LUXE

de LUXE

3

3

3
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Elementy instalacji STAINLESS EDITION

Bezkonkurencyjne i wyrafinowane elementy basenu z serii Stainless Edition, wykonane s¹ z najlepszej jakoœciowo
szwedzkiej stali AISI 316. Nie trzeba do nich ¿adnych dodatków, poniewa¿ oferowane s¹ jako kompletnie gotowe do
monta¿u z ramk¹ przedni¹, pokryw¹ górn¹ i uszczelk¹. Poszczególne modele ró¿ni¹ siê od siebie g³êbokoœci¹
monta¿u w murze. Wysokoœæ pokrywy regulowana od 3 do 12 cm.

Skimmer Stainless Edition MINI

nazwa kod
skimmer MINI ze stali do folii 112971
j/w, z przy³¹czem dla reg. poziomu 112978
skimmer MINI ze stali do p³ytki 112972
j/w, z przy³¹czem dla reg. poziomu 112979

Skimmer Stainless Edition MIDI

nazwa kod
skimmer MIDI ze stali do folii 112981
j/w, z przy³¹czem dla reg. poziomu 112988
skimmer MIDI ze stali do p³ytki 112982
j/w, z przy³¹czem dla reg. poziomu 112989

Skimmer Stainless Edition MAXI

nazwa kod
skimmer MAXI ze stali do folii 112991
j/w, z przy³¹czem dla reg. poziomu 112998
skimmer MAXI ze stali do p³ytki 112992
j/w, z przy³¹czem dla reg. poziomu 112999

Zestaw zapobiegaj¹cy niszczeniu skimmerów
w murze basenu foliowego, kod 112900.
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Elementy instalacji STAINLESS EDITION

Przepust murowy Stainless Edition

nazwa kod
d³. 290 mm, przód GW - ty³ GZ 1 12670
d³. 255 mm, przód - ty³ GW 12640
d³. 600 mm, przód GW - ty³ GZ 12675
d³. 600 mm, przód - ty³ GZ 2" 126751

1

1

1

/

/

/

2

2

2

”
”

”
1

1

Odp³yw denny Stainless Edition

nazwa kod
GW 2” do p³ytki 125935
GW 2” do folii 125930

Dysze wlotu wody Stainless Edition

nazwa kod
dysza wlotu ze stali GW do folii 125990
dysza wlotu ze stali GZ do p³ytki 126090

1
1

1

1

/

/
2

2

”
”

Dysza denna Stainless Edition

nazwa kod
GZ 1 do p³ytki 12550

GZ 2" do p³ytki 12560

1 1/2”

Dysza ss¹ca Stainless Edition

nazwa kod
z sitem, GW do folii 12652
z sitem, GZ do p³ytki 12650
przy³¹cze wê¿a GW 12673

1
1

1

1

1

1

/

/

/

2

2

2

”
”

”
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Elementy instalacji WHITE-STEEL EDITION

Seria do basenu WHITE-STEEL EDITION daje niepowtarzalny efekt w basenie. Bia³e elementy z tworzywa, z
wykoñczeniem ze stali nierdzewnej najwy¿szej jakoœci AISI 316. Precyzyjna jakoœæ wykonania to niew¹tpliwa zaleta.
Idealna alternatywa dla elementów w ca³oœci ze stali i z bia³ego tworzywa. Jednakowy kolor stalowy wszystkich
elementów. Wnêtrze skimmera i klapka przykryte s¹ tak¿e stal¹.

skimmer WHITE-STEEL EDITION maks. 8 m /h, wyjœcie GZ 2” i KW 50 mm, pod³¹czenie przelewu.
Nadaje siê do monta¿u w basenie foliowym, poliestrowym i p³ytkowym.

3

nazwa kod
skimmer standard 21400

skimmer szeroki 21403

odp³yw denny WHITE-STEEL EDITION

nazwa kod
maks. 13m /h, wyjœcie GW 2" 214073

dysza wlotowa WHITE-STEEL EDITION

nazwa kod
przep³yw 5 m /h, GZ 2" 214103

przy³¹cze wê¿a WHITE-STEEL EDITION

nazwa kod
przep³yw 5 m /h, GZ 2" 214133
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Elementy instalacji BLACK EDITION

Niesamowity wygl¹d Twojemu basenu mog¹ nadaæ czarne elementy z tworzywa, serii Black Edition. Wykonane z
mieszanki tworzyw specjalnie opracowanej w laboratorium producenta. Wykonane s¹ wed³ug restrykcyjnych norm
produkcyjnych i s¹ odporne na szkodliwe dzia³anie chloru.

nazwa kod
skimmer czarny, wyjœcie KW 50 mm i GZ 2", rekomendowany przep³yw 8 m /h 21520
przed³u¿enie 25 cm skimmera czarnego 21522
poszerzenie i przed³u¿enie 25 cm do skimmera czarnego 21524
odp³yw denny czarny, maks. przep³yw 15 m /h, wyjœcie GW 2" 21526
dysza wylotowa czarna, przep³yw 5 m /h do monta¿u w przepuœcie 21528
przepust murowy (tylko bia³y) 21508
dysza wylotowa czarna, rekomendowany przep³yw 5 m /h, 21532
lampa czarna, œwiat³o bia³e 300 W, 12 V 21534
lampa czarna, œwiat³o bia³e LED 15 W, 12V 21534led

3

3

3

3

lampa czarna, œwiat³o kolor LED 15 W, 12V 21534led rgb
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Elementy instalacji WHITE EDITION

Ca³kowicie œnie¿nobia³e elementy z wysokogatunkowego tworzywa z serii White Edition.
Produkowane w Europie z wyj¹tkow¹ dba³oœci¹ o jakoœæ i dok³adnoœæ wykonania.

Skimmer Euro o optymalnym przep³ywie 8 m /h. Jeden skimmer zbiera wodê do filtra z powierzchni ok. 25 m ,
a szeroki z 35 m . Skimmer przed³u¿ony posiada szyjê 23 cm. Nadaje siê do ka¿dego typu basenu.

3 2

2

nazwa kod
skimmer Euro 20410
skimmer szeroki Euro 20420
skimmer przed³u¿ony 20445
skimmer Euro 15 l 20412

Dysza Euro uniwersalna i œnie¿nobia³a. Specjalny wylot z dyszy pozwala na uzyskanie kilku przep³ywów:
3, 5, 7 m /h. Kompletna dysza z gwintem GZ 2".3

nazwa kod
do basenu foliowego 24210
do basenu poliestrowego 24208
do basenu p³ytkowego 24205

Przepust murowy Euro z ABS, d³. 30 cm, GW 2", z ty³u KW 50 i GZ 2", kod 24200.

Dysza denna z regulowan¹ iloœci¹ wyp³ywu. Maksymalny przep³yw 12 m /h. Wykonana z tworzywa w kolorze
bia³ym. Kompletna dysza z gwintem GZ 2".

3

nazwa kod
do basenu foliowego 24250
do basenu p³ytkowego 24255

Przy³¹cze wê¿a Euro montowane w murze do pod³¹czenia rêcznego odkurzacza dna basenu. Wymagany w
basenach z rynn¹ przelewow¹, a tak¿e w basenach z kilkoma skimmerami. Wykonana z tworzywa w kolorze bia³ym
z gwintem GZ 2".

nazwa kod
do basenu foliowego 24240
do basenu p³ytkowego 24243

Odp³yw denny Euro wykonany z tworzywa ABS, w kolorze bia³ym. Przeznaczony do wszystkich rodzajów
basenów. Przep³yw maks. 13 m /h, gwint GW 2".3

nazwa kod
odp³yw denny Euro, wys. 15 cm 24300
odp³yw Euro typ A, wys. 20 cm 24300a
odp³yw Euro Mini, wys. 10 cm 24302

96
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Elementy instalacji WHITE de LUX EDITION

Postaw na jakoœæ elementów instalacji basenowej WHITE de LUX EDITION. Wykonane z mieszanki tworzyw
specjalnie opracowanej w laboratorium producenta. Elementy wykonane s¹ wed³ug restrykcyjnych norm
produkcyjnych i s¹ odporne na szkodliwe dzia³anie chloru. Elementy przeznaczone s¹ do basenów foliowych i
p³ytkowych. W korpusach zatopione s¹ metalowe gwinty wewnêtrzne.

nazwa kod
skimmer White wyjœcie KW 50 mm i GZ 2", rekomendowany przep³yw 8 m /h 21540
przed³u¿enie 25 cm skimmera 21512
poszerzenie i przed³u¿enie 25 cm do skimmera White deLUX 21542
odp³yw denny White maks. przep³yw 15 m /h, wyjœcie GW 2" 21544
dysza wylotowa White rekomendowany przep³yw 5 m /h
do monta¿u w przepuœcie 21546
przepust murowy 21508
dysza wylotowa White dla basenów gotowych i foliowych,
rekomendowany przep³yw 5 m /h 21548
podwy¿szenie skimmera o 45 mm 21514

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

de LUX
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Elementy instalacji CHROME EDITION

Jedyna w swoim rodzaju seria Chrome Edition, to bia³e elementy do basenu z wykoñczeniem pokryw w kolorze
srebrnym. Niew¹tpliwie najwy¿sza jakoœæ wykonania stanowi alternatywê dla elementów ze stali. Kolor srebrny jest
jednakowy dla wszystkich czêœci. Nie s¹ malowane, ale pokrywane kolorem za pomoc¹ techniki plazmowej. Dziêki
unikalnym promotorom przylegania, warstwa jest trwa³a. Nie s¹dŸmy jednak, ¿e jest to warstwa wieczna. Elementy
ulegaj¹ niszczeniu i trzeba je wymieniaæ. Nadaj¹ siê do ka¿dego rodzaju basenu.

Skimmer Euro Chrome Edition o optymalnym przep³ywie 8 m /h.
Jeden skimmer zbiera wodê do filtra z powierzchni ok. 25 m .

3

2

nazwa kod
skimmer Chrome Edition 24305

Dysza Euro Chrome Edition w ca³oœci w kolorze srebrnym.
Przep³yw dyszy to 5 m /h. Kompletna dysza z gwintem GZ 2".3

nazwa kod
dysza Chrome Edition 24315
przepust murowy Euro 24200

Odp³yw denny Euro Chrome Edition wykonany z tworzywa ABS z
pokryw¹ w kolorze srebrnym. Przep³yw maks. 13 m /h, gwint GW 2".3

nazwa kod
odp³yw denny Chrome Edition, wys. 15 cm 24310

Lampa Euro Chrome Edition z ramk¹ w kolorze srebrnym.
Komplet z puszk¹, uszczelkami i ¿arówk¹.

nazwa kod
lampa LED Chrome Edition 15 W, 12 V 24320 led
lampa Chrome Edition 300 W, 12 V 24320
lampa LED 15 W, 12 V kolor 24320 led rgbChrome Edition
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Miniskimmer wykonany z tworzywa. Przeznaczony dla basenów gotowych ze œcian¹ z blachy lub tworzywa.
Nie powinien byæ montowany w betonowym murze. Przep³yw 5 m /h. Wyjœcie ze skimmera GW 1 .3 1/2”

nazwa kod
miniskimmer 20300
miniskimmer szeroki 20303
maskownica do w/w 20307

Skimmer zawieszany to uniwersalny skimmer do monta¿u w istniej¹cym basenie.
W komplecie koszyk, przy³¹cze odkurzacza, dysza wlotu, wê¿e pod³¹czeniowe.
Rurki skimmera dostarczane s¹ niesklejone i dziêki temu mo¿na ³atwo dopasowaæ
skimmer do œciany basenu.

nazwa kod
skimmer zawieszany 05502

Skimmer V 20 wykonany z tworzywa ABS w kolorze kremowym. Przeznaczony do basenów murowanych.
Ca³kowita g³êbokoœæ 40 cm. Wymiary ramki: 13 x 23 cm. W komplecie ko³nierz i koszyk.

nazwa kod
do basenu foliowego 20810
do basenu p³ytkowego 20800
ramka kryj¹ca œruby 20814
przy³¹cze wê¿a V20 20820
przepust murowy 24000
dysza GZ 2” 24010
uszczelki dyszy 24040
oczko dyszy 24050
nakrêtka 24020
muszla GZ 1 1/2” 24055
odp³yw denny 24110
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Regulatory poziomu wody

Regulatory poziomu wody automatycznie uzupe³niaj¹ i utrzymuj¹ okreœlony stan wody w basenie. Dziêki
zastosowaniu regulatora, komfort u¿ytkowania basenu wyraŸnie siê podnosi. Wyró¿niamy elektroniczne i
mechaniczne regulatory poziomu wody. Przy monta¿u zaworu elektromagnetycznego, nale¿y przed zaworem
zamontowaæ dodatkowy filtr, wy³apuj¹cy zanieczyszczenia znajduj¹ce siê w wodoci¹gu.

Elektroniczny regulator

poziomu Swim-tec

to proste i niezawodne
urz¹dzenie montowane
w skimmerze.

nazwa kod
regulator bez zaworu 309060
z zaworem , 230 V 3090651/2”

Elektroniczny regulator BNR 200S Czujnik regulatora montowany jest w skimmerze. W komplecie: skrzynka
steruj¹ca, p³ywaj¹ca sonda poziomu wody 12 V, elementy do zamocowania i dodatkowo elektrozawór
dopuszczaj¹cy wodê. Piêciometrowy kabel czujnika mo¿na przed³u¿yæ do 100 m. OpóŸnienie w³¹czenia ok. 15/20
sekund.

nazwa kod
BNR 200S z zaworem , 230 V 309120
j/w, bez zaworu 309122

1/2”

Elektroniczny regulator BNR 55 Czujnik regulatora montowany jest do skimmera. W komplecie: skrzynka
steruj¹ca, sonda pomiarowa wody 7 V, elementy do zamocowania i dodatkowo elektrozawór dopuszczaj¹cy wodê.
Piêciometrowy kabel sondy mo¿na przed³u¿yæ do 100 m. OpóŸnienie w³¹czenia miêdzy 1-4 min.

nazwa kod
BNR 55 z zaworem , 230 V 309028
BNR 55 z zaworem , 24 V 309020

1

1

/

/
2

2

”
”

bez zaworu, 230 V 309117
bez zaworu, 24 V 309022

Elektrozawory

Elektroniczny regulator poziomu wody

komplet z czujnikiem przep³ywu,
skrzynk¹ steruj¹c¹,
bez zaworu, kod 309124.

nazwa kod
elektrozawór , 230 V 309141
elektrozawór , 230 V 309142
elektrozawór , 24 V 309140

1

3

1

/

/

/

2

4

2

”
”
”

Mechaniczny regulator z wbudowanym zaworem p³ywakowym. Montowany jest w œcianie basenu oddzielnie.
Przy³¹cze dla dopuszczanej wody . Wp³yw wody do regulatora przez muszlê lub dyszê (nie ma w komplecie).3/8”

nazwa kod
regulator z tworzywa 20440
regulator z br¹zu 302140

Mechaniczny regulator

do monta¿u w skimmerze V 20.
Przy³¹cze dla dopuszczanej wody

kod 20825.1/2”,
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Basen znacznie podnosi wartoœæ domu i ogrodu. Basen dostarcza odprê¿enia, poprzez sportow¹ aktywnoœæ w
wodzie, jest orzeŸwiaj¹cy, zdrowy i relaksacyjny. Jedn¹ z najwa¿niejszych rzeczy z tzw. wyposa¿enia dodatkowego
s¹ reflektory podwodne. B³¹d robi ten, kto z nich rezygnuje. Basenu w hali nie mo¿na oœwietliæ z góry, przeszkadza
temu lustro wody, które odbija œwiat³o na œcianach. Przy basenach otwartych reflektory s¹ jeszcze bardziej potrzebne.
Ciemna tafla wody nie jest przyjemna.

Oœwietlenie wody w basenie

Iloœæ zamontowanych Ÿróde³ œwiat³a zale¿y od powierzchni basenu, jego przeznaczenia i potrzebnej wielkoœci
strumienia œwiat³a. O odleg³oœci œwiecenia decyduje krzywa strumienia œwiat³a, która dla ka¿dego rodzaju ¿arówki
jest inna. Oœwietlenie spe³nia swoj¹ rolê tylko przy w³aœciwych transformatorach. W³aœciwy transformator decyduje
o jakoœci oœwietlenia i ¿ywotnoœci ¿arówki. Spadek napiêcia o 1 V powoduje drastyczne zmniejszenie iloœci œwiat³a
np. lampa 300 W przy 12 V - ma 6000 lm, a przy 11 V - ma 4300 lm. Przy lampach LED 12 V spadki napiêcia
powoduj¹ gwa³towne skrócenie ¿ywotnoœci ¿arówki. Wa¿ne jest zastosowanie w³aœciwego transformatora, który
generowaæ bêdzie zawsze sta³e napiêcie. Nasze transformatory s¹ najodpowiedniejsze, bo maj¹ mo¿liwoœæ
przestawiania napiêcia w zakresie 12-14 V. Przed w³¹czeniem lamp napiêcie trzeba sprawdziæ miernikiem
elektrycznym. Przy lampach LED o innym napiêciu, ni¿ 12 V trzeba stosowaæ wy³¹cznie zasilacze fabryczne,
gwarantuj¹ce sta³e napiêcie przewodzenia i wymagane natê¿enie.
Istnieje kilka rodzajów oœwietlenia: tradycyjne, halogenowe, ledowe. Przed wyborem oœwietlenia warto siê
zastanowiæ, bior¹c pod uwagê kilka czynników. Warto iœæ z duchem czasu i wybraæ lampy LED, które s¹ w sumie
najkorzystniejszym wyborem. Maj¹ one najwy¿sz¹ sprawnoœæ, czyli stosunek emitowanej mocy œwiat³a do zu¿ytej
energii elektrycznej, który wynosi dla LED ok. 25%, dla halogenu 7%, dla zwyk³ej ¿arówki ok. 3%. Oœwietlenie LED
ma najwy¿sz¹ skutecznoœæ œwietln¹, która okreœla stosunek emitowanego strumienia œwietlnego do pobieranej energii
elektrycznej, wyra¿ony jednostce lm/W (lumen/Wat). Wynosi ona dla LED jeden kolor: ok. 100 lm/W, zwyk³a
¿arówka: 10 do 15 lm/W, halogen: 15-20 lm/W, jarzeniówka: ok. 60 lm/W. Wybór oœwietlenia LED to
inwestycja, która zwraca siê w bardzo niskich kosztach eksploatacji, na które sk³adaj¹ siê: niskie zu¿ycie pr¹du,
brak obs³ugi serwisowej, brak czêstych zakupów nowych ¿arówek.

Wed³ug obecnych norm, dla uzyskania dobrego oœwietlenia podwodnego, pozwalaj¹cego filmowa
nale¿y przyj¹æ nastêpuj¹ce wartoœci:

Zwyk³a ¿arówka: ok. 20-25 W/m powierzchni wody, 400- 500 lm/m
LED: ok. 1-5 W/m powierzchni wody, 100-500 lm/m
LED RGB: ok. 2-7 W/m powierzchni wody, 100-500 lm/m
Dla basenów prywatnych przyjmuje siê mniejsze wartoœci. Przy lampie podana jest moc [W] i strumieñ [lm].
Wzór na obliczenie wymaganej iloœæ lamp: pow. wody w m x iloœæ lm na 1m /strumieñ lampy w lumenach.
Przyk³ad: basen o pow. 96 m , iloœæ lm na 1m = 300 lm/m , wielkoœæ strumienia lampy 7200 lm .
96 x 300 / 7200 = 4 lampy.
W rozmieszczeniu lamp w basenie pomocna jest krzywa œwiat³a konkretnej lampy.

æ kamer¹ pod
wod¹

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2 2

Przekrój kabla przy lampach okreœla elektryk posiadaj¹cy uprawnienia.
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Oœwietlenie basenu

Lampa Euro White Edition wykonana z tworzywa, komplet z puszk¹ i uszczelkami. Ramka z tworzywa.

nazwa kod
lampa 12 V, 300 W, 6000 lm 24400
lampa 12 V, 15 W, LED bia³a 1000 lm 24400 led
lampa 12 V, 15 W, LED kolor 720 lm 24400 led rgb

Lampa Euro White-Steel Edition z tworzywa, komplet z puszk¹ i uszczelkami. Ramka stalowa=nak³adka.

nazwa kod
lampa 12 V, 300 W, 6000 lm 24405
lampa 12 V, 15 W, LED bia³a 1000 lm 24405 led
lampa 12 V, 15 W, LED kolor 720 lm 24405 led rgb

Lampa Euro Chrome Edition wykonana z tworzywa, komplet z puszk¹ i uszczelkami. Ramka srebrna z tworzywa.

nazwa kod
lampa 12 V, 300 W, 6000 lm 24320
lampa 12 V, 15 W, LED bia³a 1000 lm 24320 led
lampa 12 V, 15 W, LED kolor 720 lm 24320 led rgb

Lampa Black Edition wykonana z tworzywa, komplet z puszk¹ i uszczelkami. Ramka z tworzywa.

nazwa kod
lampa 12 V, 300 W, 6000 lm 21534
lampa 12 V, 15 W, LED bia³a 1000 lm 21534 led
lampa 12 V, 15 W, LED kolor 720 lm 21534 led rgb

Transformatory do w/w lamp s¹ przystosowane do pracy z lampami do basenu. Mo¿na je montowaæ przy
basenach zewnêtrznych i w hali. Maj¹ wysoki stopieñ ochrony IP65 i zabezpieczenie termiczne. Zwoje elektryczne
w pe³ni zalane ¿ywic¹. Uniemo¿liwia to dostanie siê wody na zwoje. Idealne napiêcie dla lamp 12 V wynosi 12,6 V.

nazwa kod
transformator 100 W, 12 V 24700

200 W, 12 V 24701
300 W, 12-14 V 24703
600 W, 12-14 V 24707

modulator do led rgb 27818
pilot 27820
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Oœwietlenie basenu

Lampa Stainless Edition wykonana ze stali nierdzewnej AISI-316, komplet z puszk¹ wyt³oczon¹ z 1 arkusza
blachy, niespawan¹, co daje 100% szczelnoœæ.

nazwa kod
do basenu foliowego
lampa 12 V, 300 W, 6000 lm 314370
lampa 12 V, 15 W, LED bia³a 1000 lm 314370 led
lampa 12 V, 15 W, LED kolor 720 lm 314370 led rgb
lampa 12 V, 300 W, 6000 lm p³ytkowy 314369

Lampa Bronze Edition puszka wykonana z br¹zu, a ramka lampy ze stali. W basenach foliowych dodatkowo
potrzebny jest ko³nierz z uszczelkami.

nazwa kod
puszka z br¹zu 314196
wk³ad 12 V, 300 W, 6000 lm 314115
wk³ad 12 V, 15 W, LED bia³a 1000 lm 314115 led
wk³ad 12 V, 15 W, LED kolor 720 lm 314115 led rgb
ko³nierz z uszczelkami 314110

Halogen Bronze Edition 50 W puszka wykonana z br¹zu, a ramka lampy ze stali. W basenach foliowych
dodatkowo potrzebny jest ko³nierz z uszczelkami. Idealny do oœwietlenia schodów i ma³ych basenów.

nazwa kod
puszka br¹zu 314255
wk³ad 12 V, 50 W, 1100 lm 314257
ko³nierz z uszczelkami 314256

Transformatory do w/w lamp zapewniaj¹ idealne napiêcie. U¿ycie innych mo¿e pozbawiæ gwarancji. Modulator
jest potrzebny dla lamp led rgb.

nazwa kod
transformator 100 W, 12 V 24700

200 W, 12 V 24701
pilot 27820

nazwa kod
transformator 300 W, 12-14 V 24703

600 W, 12-14 V 24707
modulator do led rgb 27818
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Oœwietlenie basenu

G³oœnik podwodny wykonany z najlepszej stali nierdzewnej. DŸwiêk s³yszalny tylko pod wod¹. Aby w toni wody
rozlega³a siê muzyka, wystarcza jedna sztuka na 35 m powierzchni basenu. Zakres czêstotliwoœci pracy wynosi
100 Hz do 10 kHz.

2

nazwa kod
puszka z br¹zu 314196
g³oœnik 30 W, 8 Ohm 314300
ko³nierz z uszczelkami 314110

Lampa halogenowa Bronze Edition bardzo dobrze oœwietla basen, dziêki specjalnemu wykonaniu szyby lampy.
Puszka wykonana z br¹zu, a ramka lampy ze stali. W basenach foliowych dodatkowo potrzebny jest ko³nierz z
uszczelkami.

nazwa kod
puszka z br¹zu 314196
wk³ad 12 V, 2 x 50 W, 2400 lm 314120
wk³ad 12 V, 2 x 65 W, 3400 lm 314172
ko³nierz z uszczelkami 314110

Halogen White i White-Steel Edition 50 W komplet z puszk¹ i uszczelkami. Idealny do oœwietlenia schodów
i ma³ych basenów. Ramka z tworzywa lub stali, jako nak³adka.

nazwa kod
halogen 12 V, 50 W 17887
halogen 12 V, 50 W, stalowa 17889

Lampa okr¹g³a komplet z puszk¹ i uszczelkami. Mo¿liwoœæ zmiany k¹ta padania
œwiat³a. Ramka z tworzywa kremowa.

nazwa kod
lampa 12 V, 300 W, 6000 lm 24505

Lampa zawieszana Euro wykonana z tworzywa, do zamontowania w basenie ju¿
istniej¹cym. Kabel przeprowadzany jest po murze basenu. Ramka z tworzywa.

nazwa kod
lampa 12 V, 100 W, 2220 lm 28000

Transformatory do w/w lamp zapewniaj¹ idealne napiêcie. U¿ycie innych mo¿e pozbawiæ gwarancji.

nazwa kod
transformator 100 W, 12 V 24700

200 W, 12 V 24701

nazwa kod
transformator 300 W, 12-14 V 24703

600 W, 12-14 V 24707
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Oœwietlenie basenu lampami LED

To ca³kowicie nowy sposób na oœwietlenie basenu. Diody LED w niesamowity sposób rozœwietlaj¹ toñ wody.
Szczególn¹ zalet¹ tego oœwietlenia jest bardzo d³uga ¿ywotnoœæ ¿arówek, ma³y pobór pr¹du, nie ma ¿adnych
czynnoœci obs³ugowych, ¿adnych termicznych problemów zwi¹zanych z nagrzewaniem siê ¿arówek. W zale¿noœci
od wielkoœci basenu i ¿¹danego efektu wylicza siê odpowiedni¹ iloœæ lamp. Lampy RGB zmieniaj¹ kolory.
Decyduj¹c siê na oœwietlenie LED, nale¿y pamiêtaæ, ¿e koszty eksploatacji s¹ bardzo niskie i szybko rekompensuj¹
koszt inwestycji. Lampy LED odznaczaj¹ siê du¿¹ sprawnoœci¹ wynosz¹c¹ 25%. Sprawnoœæ to stosunek emitowanej
mocy œwiat³a do u¿ytej energii elektrycznej. Du¿a skutecznoœæ œwietlna ok.100 lm/W (zwyk³a ¿arówka ma 15 lm/W).
Skutecznoœæ œwietlna okreœla stosunek emitowanego strumienia œwietlnego do pobieranej energii elektrycznej.
D³uga ¿ywotnoœciæ do 50000 h pracy. Lampy LED dostêpne s¹ w kilku odmianach, pod wzglêdem temperatury
barwy i k¹ta rozchodzenia siê œwiat³a.

Zdjêcie przedstawia ró¿nicê miêdzy oœwietleniem lampami

LED, a oœwietleniem lampami ze zwyk³ymi ¿arówkami 300 W.
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Oœwietlenie basenu lampami LED

W ka¿dej oferowanej grupie elementów instalacji basenu znajduje siê lampa LED. Mo¿na zawsze mieæ lampê LED,
nie rezygnuj¹c z w³aœciwego doboru elementów.

nazwa kod 12 V, 15 W, kod 12 V, 15 W,
LED bia³a 1000 lm LED kolor 720 lm

lampa White Edition 24400 led 24400 led rgb
lampa White-Steel Edition 24405 led 24405 led rgb
lampa Chrome Edition 24320 led 24320 led rgb
lampa Black Edition 21534 led 21534 led rgb
lampa Stainless Edition 314370 led 314370 led rgb
lampa Bronze Edition 314115 led 314115 led rgb
puszka lampy Bronze Edition 314196
ko³nierz z uszczelkami do w/w 314110
lampa Bronze Edition 314115 led 314115 led rgb
puszka lampy Bronze Edition 314196
ko³nierz z uszczelkami do w/w 314110

Transformatory do w/w lamp zapewniaj¹ idealne napiêcie dla lamp 12 V, które wynosi 12,6 V. U¿ycie innych
mo¿e pozbawiæ gwarancji. Modulator jest potrzebny dla lamp led rgb. Zawiera w sobie transformator, nie jest wiêc
potrzebny dodatkowy.

nazwa kod
transformator 100 W, 12 V 24700

200 W, 12 V 24701
300 W, 12-14 V 24703
600 W, 12-14 V 24707

modulator do ledr gb 27818
pilot modulatora 27820
modulator do led rgb maxi 27822

Lampy POWER LED s³u¿¹ do profesjonalnego oœwietlenia basenu. Wykorzystywane w nich przemys³owe diody
ledowe s¹ odporne na wstrz¹sy i bez ryzyka implozji. Charakterystyczne cechy jakoœciowe spe³niaj¹ wymogi
dyrektywy niskonapiêciowej wg EN 61347, dyrektywy w sprawie kompatybilnoœci elektromagnetycznej EN 61547,
normy DALI IEC 62386-207, normy EN 61047 i zgodnoœci z wymogami VDE i CE. Klasyfikacja œwiat³a laserowego
zgodnie z EN60825-1: klasa lasera 1, bezpieczny dla oka ludzkiego. Tego nie spotkacie w innych lampach.
W wersjach RGB, technologia LED opiera siê na addytywnym mieszaniu barw. Do zasilania niezbêdny jest pr¹d sta³y,
w dok³adnie podawanym natê¿eniu. Tylko oryginalne zasilacze zapewniaj¹ potrzebne lampom Power LED napiêcie
i natê¿enie. U¿ycie innych mo¿e pozbawiæ gwarancji. Standardowo wyposa¿one s¹ w kabel o d³ugoœci 5 m,
ale dostêpne s¹ te¿ z kablem o d³. 10 m. Doboru kabla od lampy do zasilacza powy¿ej 10 m, dokonuje siê
na podstawie specjalnego diagramu dla lamp Power Led.

POWER LED perfekcja w ka¿dym elemencie

Ka¿da lampa dostêpna jest z ¿arówk¹ kolorow¹ maxi 1000 lm.
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Oœwietlenie basenu lampami POWER LED

Lampa POWER LED 12x3 W nowy model

nazwa kod
puszka z br¹zu 314196
ko³nierz z uszczelkami 314110
12 V, moc 12x3 W = 36 W, kolor bia³y,
kabel 2 x1,5 mm , d³. 5 m, barwa œwiat³a
dziennego o temp. 6000 K, 3600 lm 4147020
j/w, ale barwa œwiat³a ciep³a
o temp. 3000 K 4145020
j/w, ale RGB = kolor, kabel 4x1 mm 4149020

2

2

Lampa POWER LED 12x3 W

nazwa kod
puszka z br¹zu 314196
ko³nierz z uszczelkami 314110
12 V, moc 12x3 W = 36 W, kolor bia³y,
kabel 2x1,5 mm , d³. 5 m, barwa œwiat³a
dziennego o temp. 6000 K, 3600 lm 314401
j/w, ale RGB = kolor, kabel 4x1 mm 314411

2

2

Lampa POWER LED 12x3 W MIDI

nazwa kod
puszka z br¹zu 4266050
ko³nierz z uszczelkami 4267050
12 V, moc 12x3 W = 36 W, kolor bia³y,
kabel 2x1,5mm , d³. 5 m, barwa œwiat³a
dziennego o temp. 6000 K, 3600 lm 4269520
j/w, ale barwa œwiat³a ciep³a
o temp. 3000 K 4269820
j/w, ale RGB = kolor, kabel 4x1mm 4269720

2

2

Lampa POWER LED 24x3 W

nazwa kod
puszka z br¹zu 314196
ko³nierz z uszczelkami 314110
12 V, moc 24x3 W = 72 W, kolor bia³y,
kabel 2x1,5 mm , d³. 5m, barwa œwiat³a
dziennego o temp. 6000 K, 7200 lm 314449
j/w, ale barwa œwiat³a ciep³a
o temp. 3000 K 4380420
j/w, ale RGB = kolor, kabel 4x1 mm 314450

2

2
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Oœwietlenie basenu lampami POWER LED

Lampa POWER LED 4x3 W Mini

nazwa kod
puszka z br¹zu 314255
ko³nierz z uszczelkami 314256
12 V, moc 4x3 W = 12 W, kolor bia³y,
kabel 2x 0,75 mm , d³. 5 m, barwa œwiat³a
dziennego o temp. 6000 K, 1200 lm 314475
j/w, ale barwa œwiat³a ciep³a
o temp. 3000 K 4322220
j/w, ale RGB = kolor, kabel 4x0,75 mm 314478

2

2

Dodatki do lamp POWER LED

Do zasilania lamp Power LED niezbêdny jest pr¹d sta³y, w dok³adnie podawanym natê¿eniu. Tylko oryginalne
zasilacze zapewniaj¹ potrzebne lampom Power LED napiêcie i natê¿enie. U¿ycie innych mo¿e pozbawiæ gwarancji.
Lampy Power LED ³¹czy siê ze sob¹ w magistralê. W jednym systemie lamp potrzebna jest dok³adnie jedna jednostka
nadrzêdna= zasilacz balastowy. Inne lampy bêd¹ pod³¹czone, jako jednostki podrzêdne do zasilacza sieciowego.
Korzystaj¹c z zasilacza balastowego i odpowiednich zasilaczy sieciowych, mo¿liwe jest po³¹czenie do 32 lamp
24x3 W RGB lub alternatywnie 64 lampy 12x3 W. Sterowanie mo¿e odbywaæ siê za pomoc¹ przycisku
zewnêtrznego, pilota radiowego (zdalne sterowanie) lub modu³u DMX 512 (przy u¿yciu komputera).

nazwa kod
zasilacz balastowy 2 lamp 24x3 W RGB lub 4 lamp 12x3W RGB 314435
zasilacz sieciowy 2 lamp 24x3 W lub 4 lamp 12x3 W kolor bia³y 314434
zasilacz balastowy 4 lamp 4x3 W RGB 314514
zasilacz sieciowy 8 lamp 4x3 W kolor bia³y 314512
zasilacz sieciowy 4 lamp 4x3 W kolor bia³y 314510
odbiornik pilota 314438
pilot do zmiany kolorów 314439
modu³ DMX lampy LED 314452
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Dodatki do lamp basenowych

Transformatory te przystosowane s¹ do pracy z lampami do basenu. Mo¿na je montowaæ przy basenach
zewnêtrznych i w hali. Maj¹ wysoki stopieñ ochrony IP65 i zabezpieczenie termiczne. Zwoje elektryczne w pe³ni
zalane ¿ywic¹. Uniemo¿liwia to dostanie siê wody na zwoje. Idealne napiêcie dla lamp 12 V wynosi 12,6 V.

nazwa kod
transformator 100 W, 12 V 24700

200 W, 12 V 24701
300 W, 12-14 V 24703
600 W, 12-14 V 24707

Puszka z tworzywa do po³¹czenia kabli lamp z kablami od transformatora. Wykonana z bia³ego ABS. Pokrywka
z gumow¹ uszczelk¹. Specjalna puszka montowana jest przy basenie.

kod 24410

Puszka z br¹zu do po³¹czenia kabli lamp z kablami od transformatora. Polerowana, nierdzewna szczelna pokrywa.
Specjalna puszka montowana jest przy basenie.

kod 314218

Sterownik lamp LED za pomoc¹ tego urz¹dzenia mo¿na
w³¹czaæ lampy LED pilotem.
nazwa kod
1 kana³owy sterownik lamp LED maks. 120 W 24865
4 kana³owy sterownik lamp LED maks. 240 W 24867

Kolorowe przes³ony do reflektora Euro

nazwa kod
przes³ona lampy Euro, kolor zielony 08558
przes³ona lampy Euro, kolor ¿ó³ty 08559
przes³ona lampy Euro, kolor czerwony 08560
przes³ona lampy Euro, kolor niebieski 08561

Zapasowe ¿arówki do wymiany zu¿ytych.
¯arówki LED montuje w miejsce ¿arówek 300 W.

nazwa kod
¿arówka 12 V, 300 W, 24850

12 V, 120 W, 24851
LED 12 V, 15 W, bia³a, kabel 2-¿y³owy 24880
LED 12 V, 15 W, kolor 24882
LED 12 V, 18 W, z pilotem, kolor 24885
LED 12 V, 10 W, kolor kabel 4-¿y³owy 24886

12 V, 300 W, niebieska 8576690
czerwona 8576691
zielona 8576692
¿ó³ta 8576693

, kabel 2-¿y³owy



.pl
INSTALACJE W BASENIE

110

Przyk³ady oœwietlenia basenu lampami POWER LED
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Przyk³ady oœwietlenia basenu lampami POWER LED
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Urz¹dzenia masa¿u wodnego

Stanowi¹ doskona³¹ atrakcjê, daj¹c mo¿liwoœæ relaksuj¹cego i leczniczego masa¿u wodnego (po konsultacji z leka-
rzem), k¹pieli z falami i pêcherzykami powietrza, p³ywania pod pr¹d wodny (stosowane w nauce p³ywania). Ka¿de urz¹-
dzenie, montowane na sta³e w œcianie basenu, sk³ada siê z zestawu monta¿owego w œcianie basenu i zestawu koñcowego
z pomp¹. W basenach foliowych potrzebny jest ko³nierz z uszczelkami. Pompa masa¿u jest po³¹czona przez przewód
ss¹cy z wbudowan¹ w œcianê basenu komor¹ dyszow¹ urz¹dzenia. Przez kana³ w komorze woda pod wysokim
ciœnieniem t³oczona jest z powrotem przez dysze wylotowe. W³¹czanie i wy³¹czanie z wody za pomoc¹ w³¹cznika. Si³a
pr¹du wody jest regulowana na dyszy, a regulatorem w³¹czana jest k¹piel z pêcherzykami powietrza. Pompa masa¿u
montowana jest zaraz za œcian¹ basenu, aby jej moc nie uleg³a zmniejszeniu. Mo¿na odstawiæ pompê dalej, ale nale¿y
zmieniæ œrednicê rur ss¹cych i t³ocz¹cych, aby zapobiec spadkowi wydajnoœci. Pompê i sterowanie umieszcza siê
w suchym miejscu, gdzie nie s¹ nara¿one na kontakt z wod¹. Poni¿szy schemat pokazuje wymiary i wyposa¿enie przy
basenowej studzience pompy masa¿u.

Do wyboru mamy szerokie spektrum urz¹dzeñ do masa¿u
wodnego. Oferowane s¹ urz¹dzenia montowane na sta³e
w œcianie i zawieszane na brzegu. Zalet¹ tych drugich jest
prosty monta¿, który mo¿na wykonaæ na ju¿ istniej¹cym
basenie bez spuszczania wody. Urz¹dzenia montowane na
sta³e w œcianie basenu instaluje siê na etapie budowy.
W œcianie zak³ada siê zestaw monta¿owy, a po wy³o¿eniu
œcian np. wyk³adzin¹ PCW instaluje siê zestaw koñcowy.
Wiêkszoœæ urz¹dzeñ posiada w³¹cznik zintegrowany
z panelem przednim. Umo¿liwia on uruchamianie pompy
masa¿u z wody. Oferowane s¹ te¿ w³¹czniki montowane
w œcianie basenu oddzielnie. Urz¹dzenia mog¹ te¿ byæ
w³¹czane przez obs³ugê basenu. Rozró¿niamy masa¿e wy-
konane z tworzywa i wykonane ze stali i br¹zu.

O ró¿nicy nie trzeba du¿o mówiæ. Solidne masa¿e z metalu nie tylko lepiej dzia³aj¹, ale s¹ jak z³ota bi¿uteria w basenie.
Oczywiœcie plastikowa bi¿uteria te¿ ma swój urok i zwolenników. Trwa³oœæ urz¹dzeñ z tworzywa zale¿y od jakoœci
u¿ytego do produkcji PCW, rodzaju i zawartoœci zwi¹zków chemicznych w wodzie. Masa¿e z metalu s¹ niezniszczalne
i wydajne. Stanowi¹ wyj¹tkow¹ ozdobê basenu. Jak wszystkie elementy w basenie, trzeba je uziemiaæ, aby elementy
by³y obojêtne pod wzglêdem chemicznym i fizycznym.
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Masa¿ STANDARD

Wykonany z br¹zu masa¿ wodny do monta¿u w œcianie basenu. W komplecie znajduje siê pompa z br¹zu, dysze ze
stali V4A, dysza ss¹ca z sitem, w³¹cznik pneumatyczny i skrzynka.

nazwa kod
zestaw monta¿owy 2 dyszowy 374480
zestaw koñcowy, pompa 18 m /h, 0,5 kW, 230 V 374490
ko³nierze z uszczelkami 374485
zestaw monta¿owy 4 dyszowy 374491
zestaw koñcowy, pompa 40 m /h, 1,5 kW, 230 V 374493
ko³nierze z uszczelkami 374492
zestaw monta¿owy 6 dyszowy 374494
zestaw koñcowy, pompa 40 m /h, 1,5 kW, 230 V 374496
ko³nierze z uszczelkami 374495
zestaw monta¿owy 8 dyszowy 374497
zestaw koñcowy, pompa 40 m /h, 1,5 kW, 230 V 374498
ko³nierze z uszczelkami 374499

3

3

3

3

Masa¿ Double –Jet to mocny masa¿ dwu-dyszowy o wydajnoœci pompy 63 m /h, mocy 2,6 kW, zasilanej
napiêciem 400 V. Dwa potê¿ne elementy ss¹ce t³ocz¹ wodê do dwóch, niewielkich dysz wylotowych. Wchodz¹cym
w sk³ad kompletu w³¹cznikiem sensorowym uruchamia siê masa¿.

3

Nazwa kod
zestaw monta¿owy 374630
zestaw koñcowy 374635



.plURZ¥DZENIA MASA¯U

114

Absolutny król wœród masa¿y wodnych do basenów. Najlepsze wykonanie, najwy¿sza pó³ka, d³ugowiecznoœæ, brak
serwisu przez lata. Urz¹dzenie masa¿u wykonane z br¹zu i stali. Monta¿ mo¿liwy w ka¿dym typie basenu.
Urz¹dzenie z zamontowanym w³¹cznikiem sensorowym, regulatorem si³y wyp³ywu wody i powietrza. Pompa o mocy
2,6 kW, 400 V, wydajnoœæ 63 m /h, prêdkoœæ strumienia wody 1 metr przed dysz¹ wynosi 2 m/sek. Dostarczane ze
wszystkimi elementami potrzebnymi do zmontowania. Kilka dodatków trzeba zamówiæ osobno.

3

nazwa kod
zestaw monta¿owy 24 cm 374200
zestaw monta¿owy 15 cm 374205
zestaw koñcowy 374220
ko³nierz z uszczelkami 374210
uchwyt nierdzewny 374225
w¹¿ masa¿u 374230
podstawa pompy masa¿u 378658
przed³u¿enie proste 374240
przed³u¿enie k¹towe 90 374243
przed³u¿enie k¹towe 45 374238

0

0

Tajfun Jet
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Tajfun Duo Jet

Absolutny cesarz wœród masa¿y wodnych do basenów. Najlepsze wykonanie, najwy¿sza pó³ka, d³ugowiecznoœæ,
brak serwisu przez lata. Urz¹dzenie masa¿u wykonane z br¹zu i stali. Monta¿ mo¿liwy w ka¿dym typie basenu.
Urz¹dzenie z zamontowanym w³¹cznikiem sensorowym, regulatorem si³y wyp³ywu wody i powietrza. Pompa o mocy
2,6 kW, 400 V, wydajnoœæ 63 m /h, prêdkoœæ strumienia wody 1 metr przed dysz¹ wynosi 2 m/sek. Dostarczane ze
wszystkimi elementami potrzebnymi do zmontowania. Kilka dodatków trzeba zamówiæ osobno.

3

nazwa kod
zestaw monta¿owy 24 cm 374710
zestaw koñcowy 374722
ko³nierz z uszczelkami 374210
uchwyt nierdzewny 374225
w¹¿ masa¿u z zaœlepk¹ 374730
podstawa pompy masa¿u 378658
przed³u¿enie proste 374240
przed³u¿enie k¹towe 90 374243
przed³u¿enie k¹towe 45 374238

0

0



.pl
URZ¥DZENIA MASA¯U

116

X – Stream – masa¿ totalny

Ekstremalny masa¿ o wydajnoœci 114 m /h, praktycznie niemo¿liwy do pokonania przez p³ywaka amatora.
Wydajnoœæ 115 m /h. Zalecany rozstaw miêdzy dyszami ss¹cymi wynosi 200 cm. Urz¹dzenie sk³ada siê z 2 dysz
wylotowych 40 mm, 4 dysz ss¹cych z sitami o œr. 350 mm, 2 pomp z br¹zu o mocy 2,6 kW, 400 V, skrzynki steruj¹cej,
1 w³¹cznika sensorowego, zestawu z³¹czek i zaworów.

3

3

zestaw monta¿owy - 376501,kod zestaw koñcowy - kod 376510,
ko³nierze z uszczelkami - kod 376505

Jet Swim 2000

Powalaj¹co silny masa¿ o wydajnoœci 96 m /h, którego pompa 4 kW, 400 V pracuje na wysokich obrotach od
pierwszych sekund po w³¹czeniu. Urz¹dzenie z zamontowanym w³¹cznikiem, regulatorem si³y wyp³ywu wody
i powietrza. Zestaw monta¿owy nale¿y zamawiaæ razem z przodem masa¿u.

3

nazwa kod
zestaw monta¿owy p³ytkowy 380032
zestaw monta¿owy foliowy 380034
przód masa¿u 380036
pompa z br¹zu 380038
skrzynka steruj¹ca 380040

Masa¿ denny stalowy

Urz¹dzenie masa¿u wodno-powietrznego wykonane z br¹zu i stali. Pompa 2,2 kW, 400 V, o wydajnoœci 45 m /h
uzyskiwanej na jednej dyszy montowanej w dnie basenu. W komplecie pompa z br¹zu, dysza masa¿u, dysza ss¹ca,
zawór powietrza.

3

nazwa kod
zestaw monta¿owy 375036
zestaw koñcowy 375038
ko³nierze z uszczelkami 375010
Sterowanie z wody trzeba zamówiæ osobno.
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Combi Whirl

Potê¿na moc masa¿u wodno-powietrznego o wydajnoœci do 115 m /h. Ka¿da dysza tworzy osobne stanowisko
masa¿u. U³o¿one w œcianie skoœnie daj¹ mo¿liwoœæ masa¿u poszczególnych partii cia³a. Wykonany z br¹zu i stali
do monta¿u w œcianie basenu. W komplecie znajduje siê pompa masa¿u z br¹zu 400 V, dysze masa¿u, dysze ss¹ce,
zaworki powietrzne.

3

nazwa kod
zestaw monta¿owy 1 dyszowy 375000
zestaw koñcowy 45 m /h, 2,2 kW 375020
ko³nierze z uszczelkami 375010

zestaw monta¿owy 2 dyszowy 375002
zestaw koñcowy 63 m /h, 2,6 kW 375022
ko³nierze z uszczelkami 375012

zestaw monta¿owy 3 dyszowy 375004
zestaw koñcowy 100 m /h, 4,0 kW 375024
ko³nierze z uszczelkami 375014

zestaw monta¿owy 4 dyszowy 375006
zestaw koñcowy 100 m /h, 4,0 kW 375026
zestaw koñcowy 115 m /h, 5,5 kW 375028
ko³nierze z uszczelkami 375016
Sterowanie z wody trzeba zamówiæ osobno.

3

3

3

3

3

Sterowanie pneumatyczne

nazwa kod
sterownik PN Tebas do 2,2 kW, 230 V (9-14 A) 375146

do 2,2 kW, 400 V (4-6,3 A) 375147
do 4,0 kW, 400 V (6-10 A) 375148

sterownik PN H.L. do 0,9 kW, 230 V 375154
do 1,1 kW, 230 V 375156
do 2,6 kW, 400 V 375150
do 1,1 kW, 400 V 375152
dla 2 x 2,2 kW, 400 V 375158
dla 2 x 2,6 kW, 400 V 375164
do 4,0 kW, 400V 375180
do 5,5 kW, 400V 375181

W³¹czniki pneumatyczne

nazwa kod
komplet do basenu p³ytkowego, stal 375155
j/w, bia³y 7010190
komplet do basenu foliowego, stal 375160
j/w, bia³y 7010290
puszka z br¹zu w³¹cznika PN 8710050
wk³ad w³¹cznika PN, stal 8712020
w³¹cznik PN z tworzywa 375149
obudowa w³¹cznika 3-funkcyjnego 375170
w³¹cznik 3-funkcyjny: w³¹cz-wy³¹cz
- regulacja powietrza dla min. 2 dysz 375175

W³¹cznik sensorowy H.L.

nazwa kod
sterownik sensorowy do 0,9 kW, 230 V 7337650

do 1,1 kW, 400 V 7336850
do 2,0 kW, 400 V 7336650
do 2,2 kW, 230 V 7336750
do 2,2 kW, 400 V 7336540
do 2,6 kW, 400 V 375166
do 4,0 kW, 400 V 7336350
do 5 5, kW, 400 V 7336450

puszka w³¹cznika sensorowego 375168
wk³ad w³¹cznika sensorowego 375167
ko³nierz z uszczelk¹ 375169
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Hurricane - made in EU

Urz¹dzenie masa¿u wodnego z tworzywa ABS. Przednia pokrywa wykonana w atrakcyjnej niepowtarzalnej formie.
W panelu przednim znajduje siê przycisk PN do aktywowania pracy pompy, regulacja dop³ywu powietrza do k¹pieli
z b¹belkami, dysza z regulacj¹ si³y wyp³ywu wody. Funkcje te s¹ obs³ugiwane z basenu. Urz¹dzenie nadaje siê do
wszystkich rodzajów basenów. Ko³nierz z uszczelkami dostarczany jest zawsze w komplecie. Zestaw zawiera: pompê
400 V, wk³ad przedni, sterownik pneumatyczny. Rury trzeba zamówiæ osobno zgodnie z potrzebami.
Wydajnoœæ podano przy H = 3 m.

nazwa kod
zestaw monta¿owy 40040
Hurricane, 70 m /h, pompa 2,2 kW 40050
Hurricane, 80 m /h, pompa 2,9 kW 40055
Hurricane, 95 m /h, pompa 4,0 kW 40060
zestaw z³¹czek dla 70 m /h 40047
zestaw z³¹czek dla 80 i 95 m /h 40057
w¹¿ do masa¿u 40062

3

3

3

3

3

Tender - made in EU

Oryginalne urz¹dzenie masa¿u wodnego z tworzywa ABS. Nie jest to azjatycka kopia oferowana przez niektóre
firmy. Przednia pokrywa wykonana w atrakcyjnej niepowtarzalnej formie. W panelu przednim znajduje siê przycisk
PN do aktywowania pracy pompy, regulacja dop³ywu powietrza do k¹pieli z b¹belkami, dysza z regulacj¹ si³y
wyp³ywu wody. Funkcje te s¹ obs³ugiwane z basenu. Urz¹dzenie nadaje siê do wszystkich rodzajów basenów.
Ko³nierz z uszczelkami dostarczany jest zawsze w komplecie. Zestaw zawiera: pompê 400 V, wk³ad przedni,
sterownik pneumatyczny. Rury trzeba zamówiæ osobno zgodnie z potrzebami. Wydajnoœæ podano przy H = 3 m.

nazwa kod
Tender, 70 m /h, pompa 2,2 kW 40070
Tender, 80 m /h, pompa 2,9 kW 40072
Tender, 95 m /h, pompa 4,0 kW 40074
zestaw z³¹czek dla 70 m /h 40047
zestaw z³¹czek dla 80 i 95 m /h 40057

3

3

3

3

3

Badu Jet Smart - made in SPECK

Urz¹dzenie z tworzywa ABS posiada wysokowydajn¹ pompê 45 m /h. Za pomoc¹ dyszy regulowana jest si³a
wyp³ywu wody. W panelu przednim znajduje siê przycisk PN do aktywowania pracy pompy i regulacja dop³ywu
powietrza do k¹pieli z b¹belkami. Funkcje te s¹ obs³ugiwane z basenu. Urz¹dzenie nadaje siê do wszystkich
rodzajów basenów. Zawiera wszystkie elementy do sprawnego dzia³ania urz¹dzenia: pompê, skrzynkê PN pompy,
wk³ad przedni. Zawory i rury trzeba zamówiæ osobno.

3

nazwa kod
zestaw monta¿owy 370715
Smart 45 m /h, 400 V 370822
Smart 40 m /h, 230 V 370827

3

3
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Badu Jet Super-Sport - made in Speck

Urz¹dzenie do masa¿u wodnego z pomp¹ 75 m /h,
400 V o mocy 3,0 kW. Wykonane z tworzywa
sztucznego o niespotykanym nigdzie indziej sk³adzie.
Dziêki temu osi¹gniêto wysok¹ trwa³oœæ,
przek³adaj¹c¹ siê na dekady bezawaryjnej pracy.
Przez dwie dysze wytwarzany jest bardzo szeroki
strumieñ wody. Urz¹dzenie jest w³¹czane przyciskiem
PN z basenu. Regulacja dop³ywu powietrza do k¹pieli
z b¹belkami mo¿e byæ dowolnie ustawiana z basenu.
Nadaje siê do wszystkich rodzajów basenów.

3

nazwa kod
zestaw monta¿owy 370215
zestaw koñcowy 370312
w¹¿ do masa¿u 370525
zaœlepka dyszy 40 mm 370560

Badu Jet Super Sport ze stacj¹ masa¿u - made in Speck

W tym wykonaniu rewelacyjny efekt masa¿u wodnego i powietrznego. Moc, jakiej nie mo¿na doœwiadczyæ przy
innych urz¹dzeniach. Urz¹dzenie z zamontowan¹ dodatkowo dysz¹ masa¿u. Specjalna konstrukcja dysz, umo¿liwia
pe³ne wykorzystanie mocy pompy, daj¹c wspania³y efekt. Urz¹dzenie nadaje siê do wszystkich rodzajów basenów.
Zestaw monta¿owy osadzany jest przed wykoñczeniem wnêtrza basenu. Zestaw koñcowy zawiera wszystkie
niezbêdne elementy (bez orurowania) do sprawnego dzia³ania urz¹dzenia: pompê, skrzynkê steruj¹c¹, zawór
magnetyczny, w³¹cznik PN, pokrywy urz¹dzeñ.

nazwa kod
zestaw monta¿owy stacji masa¿u,
dysza do monta¿u w dnie lub œcianie 371025
zestaw monta¿owy stacji masa¿u
dysza do monta¿u w œcianie 371035
zestaw koñcowy 371045
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Cyclon Duo, Cyclon

To ca³kiem nowa generacja urz¹dzenia do masa¿u, przeznaczonego g³ównie do basenów hotelowych. Obie dysze
zapewniaj¹ niezwyk³y masa¿, charakteryzuj¹cy siê szerokim polem dzia³ania i regulowan¹ z panelu przedniego si³¹
wyp³ywu od 36 do 60 m /h. W³¹cznik sensorowy umo¿liwia uruchomienie z basenu. W panelu przednim znajduje
siê te¿ regulacja si³y dop³ywu powietrza. Szeroki rozstaw dysz ss¹cych zapewnia odpowiedni¹ iloœæ wody i nie
powoduje efektu przyssania do pokryw. W zestawie koñcowym znajduj¹ siê wszystkie potrzebne do monta¿u
elementy m.in. pompa z br¹zu 400 V o mocy 2,6 kW, 5,5 A.

3

nazwa kod
zestaw monta¿owy Cyclon Duo 374170
zestaw monta¿owy Cyclon 374172
zestaw koñcowy Cyclon Duo 374175
zestaw koñcowy Cyclon 374177
ko³nierz z uszczelkami 374173

UWE Jet Libra specjalista od masa¿u miejscowego. Zestawia siê trzy, cztery lub piêæ dysz na ró¿nych
wysokoœciach, dziêki którym masuje siê poszczególne czêœci cia³a od stóp do szyi. Wysokie ciœnienie strumienia, jakie
osi¹ga siê dziêki ma³emu przekrojowi dyszy, dzia³a w miêkki i przyjemny sposób na cia³o. Wydajnoœæ urz¹dzenia
40-65 m /h, napiêcie 400 V, moc 3,5 kW.3

nazwa kod
zestaw monta¿owy ABS 3 dysze 371705

4 dysze 371706
5 dysz 371707

ko³nierz z uszczelkami 3 dysz 371710
4 dysz 371711
5 dysz 371712

zestaw koñcowy 3 dysze, stal 371715
4 dysze, stal 371716
5 dysz, stal 371717

podstawa œcienna pompy 373307
orurowanie urz¹dzenia 3 dysze 371720

4 dysze 371721
5 dysz 371722

puszka w³¹cznika PN 371750
ko³nierz z uszczelkami w³¹cznika PN 371755
w³¹cznik PN stal ze skrzynka steruj¹c¹ 371763
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Masa¿e zawieszane Badu Jet

Nadaj¹ siê znakomicie do póŸniejszego zainstalowania we wszystkich basenach. Przyjemnoœæ i atrakcyjnoœæ k¹pieli
roœnie proporcjonalnie do czasu spêdzonego przy Badu Jet. Zasilane s¹ napiêciem 230 lub 400 V. W³¹czanie
i regulacja dop³ywu powietrza uruchamiana jest z basenu. Dysze maj¹ regulowan¹ si³ê wyp³ywu i s¹ przestawiane.
Urz¹dzenia oferowane te¿ s¹ w wersji z lamp¹ SPOT. Niepozornie wygl¹daj¹ce na zdjêciu Badu Jet w rzeczywistoœci
s¹ potê¿nymi maszynami, które nie ³atwo pokonaæ.



.pl
URZ¥DZENIA MASA¯U

122

Masa¿e zawieszane Badu Jet - made in Speck

Sportowy i elegancki wygl¹d nowej generacji Badu Jet stworzyli profesjonalni designerzy. Zaawansowany
technologicznie materia³, u¿yty do produkcji z praktycznego punktu widzenia, gwarantuje idealny wygl¹d przez lata.
Wysoka jakoœæ tworzywa oferuje doskona³¹ odpornoœæ i solidnoœæ obudowy. Specjalna pow³oka, daj¹ca bia³e,
b³yszcz¹ce wykoñczenie, zwiêksza odpornoœæ na zarysowania, promieniowanie UV i dzia³anie œrodków chemicznych.
Urz¹dzenia s¹ fabrycznie wyposa¿one w oœwietlenie LED bia³e lub kolorowe. Regulacja si³y wyp³ywu wody nastêpuje
na dyszach, które mog¹ siê obracaæ we wszystkich kierunkach. W maszynie wbudowane s¹ w³¹cznik zasilania i
w³¹cznik oœwietlenia LED. Badu Jet to niew¹tpliwa atrakcja dla ka¿dego korzystaj¹cego z basenu, a szczególnie dla
dzieci. Perla i Riva maj¹ 1 dyszê. Stella to najmocniejszy masa¿ 2 dyszowy.

nazwa kod
Perla 40 m /h, 400 V, LED bia³e 370836

kolor 370837
Perla 40 m /h, 230 V, LED bia³e 370844

kolor 370845
Stella 75 m /h, 400 V, LED bia³e 370852

kolor 370853
Riva 58 m /h, 400 V, LED bia³e 370917

kolor 370918
Riva 58 m /h, 230 V, LED bia³e 370924

kolor 370926
pokrywa imitacja drewna 370855

3

3

3

3

3

Masa¿e zawieszane Startblock to solidne urz¹dzenia zawieszane na brzegu basenu. Dostêpne w wersji
z 1 lub 2 dyszami ze stali nierdzewnej. Pompa 2,6 kW, 400 V o wydajnoœci 60 m /h. W³¹cznik i regulator
powietrza zintegrowany z urz¹dzeniem.

3

nazwa kod
Startblock 1 dyszowy, 60 m /h 7805090
Startblock 2 dyszowy, 60 m /h 7808090

3

3
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£awka masa¿u powietrznego

Urz¹dzenie do masa¿u powietrznego wykonane w kszta³cie ³awki. Uruchamiane z basenu daje wspania³y efekt
masa¿u i k¹pieli z pêcherzykami powietrza. Uaktywniony system powietrza daje uczucie lekkoœci i odprê¿enia.
Pokrywa wykonana z polerowanej stali najwy¿szej jakoœci A4, stanowi dodatkowe upiêkszenie Waszego basenu.
Specjalna konstrukcja pompy t³okowej pozwala uzyskiwaæ odpowiedni¹ wydajnoœæ przy niewielkiej mocy. Nale¿y
pamiêtaæ o wykonaniu przy monta¿u pêtli powietrznej min. 30 cm nad lustrem wody. G³êbokoœæ monta¿u wynosi
40-55 cm poni¿ej poziomu wody.

£awka masa¿u powietrznego 1 miejscowa

W zestawie koñcowym znajduje siê pompa powietrza z t³okiem 0,5 kW, 230 V. Pompa t³okowa mo¿e zostaæ
odstawiona na pewn¹ odleg³oœæ od basenu i nie pogarsza to efektu masa¿u ³awki.

nazwa kod
zestaw monta¿owy szer. 500 mm 376200
zestaw monta¿owy szer. 250 mm 376100
zestaw koñcowy szer. 500 mm 375210
zestaw koñcowy szer. 250 mm 375212
pokrywa ³awki szer. 500 mm z uszczelk¹ 8795020
pokrywa ³awki szer. 250 mm z uszczelk¹ 8795120
Sterowanie z wody trzeba zamówiæ osobno.

£awka masa¿u powietrznego 2 miejscowa

W zestawie koñcowym znajduje siê pompa powietrza z t³okiem 0,9 kW, 230 V. Pompa t³okowa mo¿e zostaæ
odstawiona na pewn¹ odleg³oœæ od basenu i nie pogarsza to efektu masa¿u ³awki.

nazwa kod
zestaw monta¿owy szer. 500 mm 376205
zestaw monta¿owy szer. 250 mm 376105
zestaw koñcowy szer. 500 mm 375215
zestaw koñcowy szer. 250 mm 375217
Sterowanie z wody trzeba zamówiæ osobno.
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Masa¿ powietrzny

Pompa t³oczy powietrze do pokrywy z wieloma otworami, przez które wychodzi ono w postaci b¹belków do wody,
daj¹c wspania³y efekt. Ruroci¹g musi mieæ zrobion¹ pêtlê powietrzn¹ wystaj¹c¹ ponad lustro wody. Zestaw koñcowy
urz¹dzenia zawiera przycisk PN, sterowanie, pompê 1,1 kW, 230 V, 135 m /h, zawór zwrotny i pokrywê.3

nazwa kod
zestaw monta¿owy, wyjœcie poziome 2” 378700

pionowe 2” 378702
z oœwietleniem 378751
zestaw koñcowy z pomp¹ powietrza 378710
zestaw koñcowy z oœwietleniem 378753
ko³nierz z uszczelk¹ 378705
pokrywa masa¿u 378760
pokrywa masa¿u z lamp¹ 50 W 378762
pokrywa masa¿u lampa LED 4x3 W RGB 378764

Kanapa masa¿u powietrznego Wystarczy wygodnie siê u³o¿yæ i w³¹czyæ urz¹dzenie, aby poczuæ delikatny,
odprê¿aj¹cy i intensywny dotyk powietrza, obejmuj¹cy ca³e cia³o. Wynik: równomierny masa¿ ca³ego cia³a.
Przyjemnie odprê¿aj¹cy, pieni¹cy siê, miêkki i silny masa¿ sprawia, ¿e k¹piel pozostawia niezapomniane wra¿enia.
Dmuchawa t³oczy powietrze do kana³ów urz¹dzenia, a przez odpowiedni¹ iloœæ dysz, b¹belki powietrza wychodz¹
do wody, sprawiaj¹c, ¿e Pañstwa cia³o prawie nic nie wa¿y.

nazwa kod kod kod
zestaw monta¿owy 1 osobowy p³ytka 375070 2 osobowy p³ytka 375072 3 osobowy p³ytka 375074
zestaw koñcowy 1 osobowy p³ytka 375090 2 osobowy p³ytka 375092 3 osobowy p³ytka 375094
Sterowanie z wody trzeba zamówiæ osobno.

pokrywy stalowe (2 szt.) kanapy p³ytka 8755020 pokrywy stalowe (2 szt.) kanapy folia 8755120
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Elementy masa¿y wodnych

Z poni¿szych elementów mo¿na indywidualnie stworzyæ masa¿ wodny, odpowiadaj¹cy w³asnym potrzebom
i oczekiwaniom. Do elementów trzeba dobraæ pompê masa¿u i sterowanie.

nazwa kod

dysza DN 65, GW 2 , d³. 240 mm 8641050

dysza DN 65, GW 2", d³. 240 mm 8661050
pokrywa dyszy ss¹cej 8671520
ko³nierz z uszczelk¹ 375102

1/2”

Dysza ss¹ca z br¹zu

Dysza ss¹ca z br¹zu

nazwa kod
dysza DN 80 z sitem 9162020
ko³nierz z uszczelk¹ dyszy DN 80 9162550
dysza DN 100 z sitem 9163020
ko³nierz z uszczelk¹ dyszy DN 100 9163550
dysza DN 150 z sitem 9164020
ko³nierz z uszczelk¹ dyszy DN 150 9164550

nazwa kod
dysza t³oczna GW 2" 8662250
pokrywa dyszy t³ocznej 8673820
ko³nierz z uszczelk¹ 375102

Dysza t³oczna z br¹zu
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Elementy masa¿y wodnych

Z poni¿szych elementów mo¿na indywidualnie stworzyæ masa¿ wodny, odpowiadaj¹cy w³asnym potrzebom
i oczekiwaniom. Do elementów trzeba dobraæ pompê masa¿u i sterowanie.

Dysza k¹towa z br¹zu

nazwa kod
dysza k¹towa KW 63 mm 8663450
pokrywa dyszy 8673820
ko³nierz z uszczelk¹ 375102

Dysza skoœna z br¹zu

nazwa kod
dysza sztucznej rzeki z pokryw¹ 8780000
ko³nierz z uszczelk¹ 8782000
kolano dyszy 90 8782250
kolano dyszy 60 8782350

0

0

Dysza t³oczna z br¹zu

nazwa kod

dysza t³oczna GW 1” i 1 8669850

dysza t³oczna GW 1” i 1 krótka 8669050

pokrywa dyszy t³ocznej 8697520
ko³nierz pokrywy dyszy t³ocznej 8436500

dysza masa¿u GZ 1 8669420

dysza masa¿u GZ 1 z 1 oczkiem 8669220

ko³nierz z uszczelk¹ dyszy masa¿u 8669550

1

1

1

1

/

/

/

/

2

2

2

2

”

”

”

”

Pokrywa dyszy ze stali

nazwa kod
uniwersalna pokrywa max. 25 m /h 87198033
a = 165 mm b = 50-63 mm
uniwersalna pokrywa max. 40 m /h 87198034
a = 240 mm b = 63-75 mm

3

3
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Elementy masa¿y wodnych

Z poni¿szych elementów mo¿na indywidualnie stworzyæ masa¿ wodny, odpowiadaj¹cy w³asnym potrzebom i
oczekiwaniom. Do elementów trzeba dobraæ pompê masa¿u i sterowanie.

Dysza t³oczna z br¹zu

nazwa kod

dysza t³oczna GW 1 7690450

pokrywa dyszy z uszczelk¹ 7690020

1/2”

Dysza ss¹ca z tworzywa

nazwa kod

dysza GZ 2 folia, max. 45 m /h 11795

dysza GZ 2 p³ytka 11796

1

1

/

/

2

2

”,

”,

3

Dysza ss¹ca z tworzywa

nazwa kod
dysza KW 90 mm, folia, max. 26 m /h 11795a
dysza KW 90 mm, p³ytka 11796a
dysza KW 90 mm, folia, stal 08316
dysza KW 90 mm, p³ytka, stal 08317

3

Dysze Badu z tworzywa

Dysze œcienne/denne do monta¿u we wszystkich rodzajach basenów. Przeznaczone s¹ do miejscowego masa¿u
ca³ego cia³a. Mo¿na je ³¹czyæ w zestawy masa¿owe.

nazwa kod
dysza ss¹ca 110 mm, maks. 55 m /h 371050
dysza 40 mm GW 2”, maks. 55 m /h 371055
dysza 28 mm GW 2”, maks. 35 m /h 371060
dysza 5x19 mm GW 2”, maks. 55 m /h 371060

3

3

3

3
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Elementy masa¿y wodnych

Z poni¿szych elementów mo¿na indywidualnie stworzyæ masa¿ wodny, odpowiadaj¹cy w³asnym potrzebom
i oczekiwaniom. Do elementów trzeba dobraæ pompê masa¿u i sterowanie.

Dysza t³oczna z tworzywa

nazwa kod
dysza KW 50 mm, maks.15 m /h, p³ytka 32370
dysza KW 50 mm, maks.15 m /h, folia 32371

3

3

Dysza t³oczna z tworzywa montowana w œcianie
basenu, dostarczana z w³¹cznikiem PN i zaworem
powietrznym. Œrednica dyszy wynosi 40 mm.
nazwa kod
dysza masa¿u KW 50 mm 16862

Dysza ss¹ca-t³oczna z tworzywa to dysza 2 w 1, czyli w jednej dyszy jest pod³¹czana rura ss¹ca GW 2” i rura
t³oczna KW 50 mm lub KZ 63 mm.
nazwa kod
dysza masa¿u ss¹co-t³ocz¹ca 16864

Wk³ad przedni okr¹g³y Tajfun

Element wykonany ze stali br¹zu, montowany w zestaw monta¿owy.
Komplet z 1 dysz¹, pokryw¹ stalow¹ (bez uchwytu), przyciskiem PN,
zaworem do powietrza, regulacj¹ powietrza i si³y wyp³ywu wody.
nazwa kod
wk³ad przedni PN Tajfun 7307020
uchwyt nierdzewny 374225

Wk³ad przedni okr¹g³y Tajfun Duo

Element wykonany ze stali br¹zu, montowany w zestaw monta¿owy.
Komplet z 2 dyszami, pokryw¹ stalow¹ (bez uchwytu), przyciskiem PN,
zaworem do powietrza, regulacj¹ powietrza i si³y wyp³ywu wody.
nazwa kod
wk³ad przedni PN Tajfun DUO 7309920
uchwyt nierdzewny 374225
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Elementy masa¿y wodnych

Z poni¿szych elementów mo¿na indywidualnie stworzyæ masa¿ wodny, odpowiadaj¹cy w³asnym potrzebom
i oczekiwaniom. Do elementów trzeba dobraæ pompê masa¿u i sterowanie.

Wk³ad przedni okr¹g³y Tajfun

Element wykonany ze stali i br¹zu, montowany w zestaw monta¿owy.
Komplet z 1 dysz¹, pokryw¹ stalow¹ (bez uchwytu), w³¹cznikiem
sensorowym, regulacj¹ powietrza i si³y wyp³ywu wody.

nazwa kod
wk³ad przedni Sensor Tajfun 77307020
uchwyt nierdzewny 374225

Wk³ad przedni okr¹g³y Tajfun Duo

Element wykonany ze stali i br¹zu, montowany w zestaw monta¿owy.
Komplet z 2 dyszami, pokryw¹ stalow¹ (bez uchwytu), w³¹cznikiem
sensorowym, regulacj¹ powietrza i si³y wyp³ywu wody.

nazwa kod
wk³ad Sensor Tajfun DUO 77309920
uchwyt nierdzewny 374225

Wk³ad przedni Hurricane

Montowany w zestaw monta¿owy. Komplet z dysz¹ o regulowanej
sile wyp³ywu, wbudowany w³¹cznik PN.

nazwa kod
wk³ad Hurricane 40064
zestaw monta¿owy 40040

Wk³ad przedni Tender

Dostarczany razem z zestawem
monta¿owym. Komplet z dysz¹
o regulowanej sile wyp³ywu,
wbudowany w³¹cznik PN.

nazwa kod
wk³ad Tender 40066

Pokrywy masa¿u powierza

nazwa kod
zestaw monta¿owy, wyjœcie poziome 2” 378700

pionowe 2” 378702
z oœwietleniem 378751

ko³nierz z uszczelk¹ 378705
pokrywa masa¿u 378760
pokrywa masa¿u z lamp¹ 50 W 378762
pokrywa masa¿u lampa LED 4x3 W RGB 378764
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Skrzynki pneumatyczne Tebas

Nowoczesny wygl¹d skrzynki o wymiarach 160x160x140 mm. Obudowy ca³kowicie wodoodporne IP67, wg normy
PN-EN 60529. Mo¿liwoœæ pod³¹czenia w³¹cznika pneumatycznego umieszczonego w basenie.

dla pompy o mocy kod
do 2,2 kW, 230 V (9-14 A) 375146
do 2,2 kW, 400 V (4-6,3 A) 375147
do 4,0 kW, 400 V (6-10 A) 375148

Te skrzynki elektryczne s¹ przygotowane od razu do pracy. Wszystkie elektryczne elementy, ³¹cznie z przekaŸnikami
sygna³u pneumatycznego lub sensorowego, s¹ ju¿ zamontowane w obudowie skrzynki. Pod³¹czasz tylko kable
zasilaj¹ce.

Skrzynki pneumatyczne H.L.

dla pompy o mocy kod
do 2,6 kW, 400 V 375150
do 1,1 kW, 400 V 375152
do 0,9 kW, 230 V 375154
do 1,1 kW, 230 V 375156

dla pompy o mocy kod
dla 2 x 2,2 kW, 400 V 375158
dla 2 x 2,6 kW, 400 V 375164
do 4,0 kW, 400 V 375180
do 5,5 kW, 400 V 375181

W³¹cznik pneumatyczny H.L.

nazwa kod
komplet do basenu p³ytkowego, stal 375155
j/w, bia³y 7010190
komplet do basenu foliowego, stal 375160
j/w, bia³ 7010290
puszka z br¹zu w³¹cznika pneum. 8710050
wk³ad w³¹cznika pneum. 8712020

W³¹cznik sensorowy H.L.

nazwa kod
sterownik sensorowy do 2,6 kW, 400 V (5,5-8,5 A) 375166
puszka w³¹cznika sensorowego 375168
wk³ad w³¹cznika sensorowego 375167
ko³nierz uszczelniaj¹cy w³¹cznika sensorowego 375169

Elementy masa¿y wodnych
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Pokazujemy tylko najpopularniejsze pompy do masa¿y wodnych. Inne znajdziecie w dziale pomp basenowych. Do
masa¿u wodnego mo¿na te¿ zamontowaæ pompê wyposa¿on¹ w ³apacz w³ókien.

Seria New BCC klasa ExtraIml

wydajnoœæ moc kW kod
45 m /h, 400 V 2,20 10078
65 m /h, 400 V 2,90 10079
80 m /h, 400 V 4,00 10080

3

3

3

A B C D E F G H L
410 156 75 260 75 77 95 319 450

Seria Jet z br¹zu klasa ExtraLahme

typ wydajnoœæ moc kW kod
ssanie 2" 45 m /h 400 V 2,2 378011
ssanie 2" 38 m /h 230 V 1,5 378038
ssanie 2" 63 m /h 400 V 2,6 378046

ssanie 2 63 m /h 400 V 2,6 378048

ssanie 90 mm 100 m /h 400 V 4,0 378050
ssanie 90 mm 115 m /h 400 V 5,5 378051

3

3

3

3

3

3

1/2”

Pompy do elementów masa¿y wodnych

Pompa powietrza

nazwa kod
2" do 1,5 i 2,2 kW 378115
2" do 2,6 kW 378119

2 do 2,6 kW 378120

90 mm do 4,0 kW 378125

1/2”

nazwa kod

pompa ES 100, 230 V, 0,75 kW, GW 1 008502

pompa ES 130, 400 V, 1,3 kW, GW 2” 008510
pompa ES 142, 400 V, 1,75 kW, GW 2” 008520

t³umik dŸwiêku GZ 1 008504

t³umik dŸwiêku GZ 2” 008506

1

1

/

/

2

2

”

”

Oferujemy te¿ pompy powietrza o innych mocach od 0,4 kW do 13 kW,
jednostopniowe i dwustopniowe. Szczegó³y tych urz¹dzeñ podawane s¹ na zapytanie.

Przy³¹cza t³oczne do pomp Jet z br¹zu
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Prysznice strumieniowe

Prysznice, zwane te¿ wylewkami daj¹ strumieñ wody bêd¹cy masa¿em i jednoczeœnie wizualn¹ atrakcj¹ Twojego
basenu. Wszystkie elementy ze stali wymagaj¹ specjalnej konserwacji, aby zapobiec niszczeniu stali. Nale¿y je
obowi¹zkowo uziemiaæ. Podano zalecany œredni przep³yw, który mo¿na zmniejszyæ lub zwiêkszyæ w zale¿noœci od
oczekiwanego efektu. Fabryczne wykonanie zapewnia odpowiednie dzia³anie!!! Nie daj siê namówiæ na amatorsk¹
produkcjê, bo jej efekt bywa ¿a³osny.

Wylewka Capri, dysza skupiona, wysokoœæ 1189 mm,
przep³yw 25 m /h, pod³¹czenie 2 , stal AISI316,
œrednica rury 90 mm.
Do wylewki nale¿y dobraæ pompê, sterowanie i dyszê
ss¹c¹.

kod 380016

3 1/2”
Wylewka Capri dysza szeroka, wysokoœæ 1179 mm,
przep³yw 30 m /h, pod³¹czenie 2 , stal AISI316,
œrednica rury 90 mm. Do wylewki nale¿y dobraæ pompê,
sterowanie i dyszê ss¹c¹.

kod 380018

3 1/2”
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Prysznice strumieniowe

Wylewka Tahiti, wysokoœæ 1100 mm, przep³yw 11 m /h, pod³¹czenie
GZ 1 , stal 316, œrednica rury 43 mm. Do wylewki nale¿y dobraæ
pompê, sterowanie i dyszê ss¹ca.
Dysze mo¿na dowolnie zmieniaæ, uzyskuj¹c za ka¿dym razem
inny kszta³t strumienia wody.

3

1/2”

nazwa kod
wylewka bez dyszy 380010
dysza A do wylewki 380011
dysza B do wylewki 380012
dysza C do wylewki 380013
dysza D do wylewki 380014

A B C D

Wylewka Fidji wysokoœæ 823 mm, przep³yw 12 m /h, pod³¹czenie 2", stal AISI316, œrednica rury 63 mm.
Do wylewki nale¿y dobraæ pompê, sterowanie i dyszê ss¹c¹.

3

nazwa kod
zestaw monta¿owy 380064
Fidji dysza skupiona po³ysk 380056

matowa 380058
Fidji dysza szeroka po³ysk 380060

matowa 380062
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Prysznice strumieniowe

Wylewka Bali, wysokoœæ 688 mm, szerokoœæ 500 mm, przep³yw 45 m /h, stal 316, wykonanie matowe lub
z po³yskiem. Do wylewki nale¿y dobraæ pompê, sterowanie i dyszê ss¹c¹.

3

nazwa kod
zestaw monta¿owy 380004
wylewka Bali matowa 380000

po³ysk 380002

Prysznic Victoria, ekskluzywna wylewka, majestatycznie stoj¹ca nad basenem. Najwy¿sza pó³ka jakoœciowa i
u¿ytkowa. Wysokoœæ 1200 mm, szerokoœæ 800 mm, przep³yw 55 m /h, pod³¹czenie GW 2 . Wykonany ze stali
AISI 316. Prysznic oferowany jest z zestawem monta¿owym.

3 1/2”

nazwa kod
prysznic VICTORIA 380050
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Prysznice strumieniowe

Wylewka MiniBali, wysokoœæ 488 mm, szerokoœæ 350 mm, przep³yw 28 m /h, wykonanie matowe, stal 316 lub
304. Do wylewki nale¿y dobraæ pompê, sterowanie i dyszê ss¹ca. Osobny zestaw monta¿owy nie jest potrzebny.

3

nazwa kod
wylewka MiniBali stal 316 380007

stal 304 380006

nazwa kod
szer. 300 mm, 10 m3

3

3

/h 380052
szer. 500 mm, 20 m /h 380054
szer. 1000 mm, 45 m /h 380055

Wylewka Hembra, montowana w œcianie
powy¿ej lustra wody. Efektowny i skupiony
strumieñ daje intensywny masa¿ wodny.
Rura 63 mm, GZ 1 , d³ugoœæ 198 mm,
wylew 25 mm, przep³yw 12 m /h.
Nale¿y dobraæ pompê, sterowanie i dyszê ss¹ca.

kod 380066

1/4”
3

Wylewka Rosca, montowana najczêœciej
w œcianie powy¿ej lustra wody. Silny i szeroki
strumieñ daje intensywny masa¿ wodny.
Œrednica rury 63 mm, GZ 1 , d³ugoœæ
198 mm, wylew 6 mm, przep³yw 20 m /h.
Nale¿y dobraæ pompê, sterowanie i dyszê
ss¹c¹.

kod 380068

1/4”
3

Wodospad MAUI, dyskretny, wyp³ywaj¹cy ze
œciany strumieñ wody kreuje fantastyczny
widok wodospadu. Montowany w œcianie
basenu, stal 316.
Nale¿y dobraæ pompê, sterowanie i dyszê
ss¹c¹.
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Prysznice strumieniowe

Wylewka Iguazu, wysokoœæ 855 mm, szerokoœæ 500 mm, przep³yw 45 m /h, stal 316, GW 1 , wykonana
w 3 wersjach: z po³yskiem, grawerowana lub w kolorze oceanu. Do wylewki nale¿y dobraæ pompê, sterowanie
i dyszê ss¹c¹. Przed zakupem obejrzyj
egzemplarz pokazowy, poniewa¿ zdjêcia nie oddaj¹ charakteru i wygl¹du tej wylewki.
Zestaw monta¿owy w komplecie.

3 1/2”

Model grawerowany to absolutny szczyt techniki wykonania wylewek.

nazwa kod
Iguazu Arctic grawerowana 87186069
Iguazu Brillo z po³yskiem 87186067
Iguazu b³êkit oceanu 87186068
pokrywa kryj¹ca œruby 87186066
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Prysznice strumieniowe

Prysznic strumieniowy Parasol

Parasol stanowi wyj¹tkow¹ i niezwyk³¹ atrakcjê Waszego basenu. Szczególnie uwielbiany jest przez dzieci. Kolumna
wykonana ze stali nierdzewnej. Wysokoœæ 2511 mm, œrednica rury 154 mm, œrednica pokrywy ze stali 1900 mm,
a z tworzywa 1700 mm. Razem z kolumn¹ dostarczany jest zestaw monta¿owy. Pod³¹czenie 2 . Nale¿y dobraæ
pompê, sterowanie i dyszê ss¹c¹.

1/2”

nazwa kod
kolumna prysznica z zestawem monta¿owym 22754
pokrywa ze stali œrednica a= 1900 mm 22752
pokrywa z poliestru œrednica a= 1700 mm 22753

Rekomendowana pompa dla PARASOL = 50 m /h.3

Prysznic strumieniowy Grzybek

Wykonany ze stali nierdzewnej. Wysokoœæ 2513 mm,
œrednica rury 154 mm. Razem z kolumn¹ dostarczany jest
zestaw monta¿owy. Pod³¹czenie 2 . Nale¿y dobraæ
pompê, sterowanie i dyszê ss¹c¹.
Rekomendowana pompa dla GRZYBEK = 35 m /h.

1/2”

3

nazwa kod
Grzybek 19966



.pl
URZ¥DZENIA MASA¯U

138

Prysznice strumieniowe

Stanowi¹ wyj¹tkow¹ atrakcjê basenu. Niezwyk³e formy i wykonanie zdobi¹ Twój basen, bêd¹c jednoczeœnie bardzo
u¿ytecznymi urz¹dzeniami do masa¿u. Wydajna pompa z br¹zu 400 V gwarantuje silny strumieñ wody, szeroko
wychodz¹cy z wylewki. Produkowane przez firmê Hugo Lahme, z najlepszej stali nierdzewnej nadaj¹cej siê do
basenów. Dostêpne s¹ gotowe do monta¿u komplety z pomp¹, tak¿e same wylewki.

Zestaw monta¿owy

nazwa kod
zestaw monta¿owy 375100
ko³nierz z uszczelk¹ 375102

Prysznic strumieniowy CLASSICO

Wysokoœæ 80 cm lub 75 cm w wersji Midi, szerokoœæ wylewki 70 cm lub 50 cm w wersji Midi, komplet z pomp¹ z
br¹zu 2,6 kW. Sterowanie z wody nale¿y dobraæ osobno.

nazwa kod
Classico 375112
Classico Midi 375132
wylewka Classico 8731920
wylewka Classico Midi 8731620

Prysznic strumieniowy STANDARD

Wysokoœæ 107 cm lub 90 cm w wersji Midi, szerokoœæ wylewki 80 cm lub 50 cm w wersji Midi, komplet z pomp¹ z
br¹zu 2,6 kW. Sterowanie z wody nale¿y dobraæ osobno.

nazwa kod
Standard 375114
Standard Midi 375134
wylewka Standard 8732920
wylewka Standard Midi 8732620

Prysznic strumieniowy RONDO

Wysokoœæ 81 cm lub 63 cm w wersji Midi, szerokoœæ wylewki 63 cm lub 50 cm w wersji Midi, komplet z pomp¹ z
br¹zu 2,6 kW. Sterowanie z wody nale¿y dobraæ osobno.

nazwa kod
Rondo 375118
Rondo Midi 375138
wylewka Rondo 8734920
wylewka Rondo Midi 8734620
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Prysznice strumieniowe

Prysznic KANON PROSTY

Czêsto nazywany jest „biczem wodnym” i s³usznie. Mocy wyp³ywaj¹cej z niego wody, nie da siê porównaæ z niczym
innym. Kanon daje wyj¹tkowo silny strumieñ wody. Wysokoœæ Kanon wynosi 125 cm (wersja MIDI 105 cm), a
œrednica rury wylewki 90 mm. Do wyboru trzy typy wylewki z odpowiednim kszta³tem strumienia. Niezale¿nie od
rodzaju wylewki, jaki siê wybierze, zawsze mamy do czynienia z silnym, nieporównywalnym z niczym strumieniem
wody. Wylewki wykonane z najlepszego rodzaju stali V4A, charakteryzuj¹cej siê bardzo du¿¹ trwa³oœci¹ i elegancj¹.

nazwa kod
zestaw monta¿owy 375100
ko³nierz z uszczelk¹ 375102
zestaw koñcowy pompa z br¹zu 400 V:
1,1 kW, koñcówka wylewki okr¹g³a 375140
2,2 kW, koñcówka wylewki szeroka 375142
2,6 kW, koñcówka wylewki dzwonek 375144
wylewka koñcówka okr¹g³a 8741920
wylewka koñcówka szeroka 8742920
wylewka koñcówka dzwonek 8743920
Prysznic KANON dostêpny jest te¿ w wersji MIDI.

Prysznic KANON POCHY£Y

Bicz wodny w specjalnym pochy³ym kszta³cie. Wysokoœæ wynosi 85 cm, a œrednica rury wylewki 90 mm.
W po³¹czeniu z wydajn¹ pomp¹ z br¹zu, Kanon daje silny strumieñ wody. Niezale¿nie od rodzaju wylewki, jaki siê
wybierze zawsze mamy do czynienia z silnym, atrakcyjnym wizualnie masa¿em. Wylewki wykonane z najlepszego
rodzaju stali V4A.

nazwa kod
zestaw monta¿owy 375100
ko³nierz z uszczelk¹ 375102
zestaw koñcowy pompa z br¹zu 400 V:
koñcówka okr¹g³a 8800020
koñcówka szeroka 8801020
koñcówka okr¹g³a wielodyskowa 8802020
koñcówka okr¹g³a szeroka 8803020

1,1 kW,
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Porêcze basenowe

Mo¿e siê wydawaæ, ¿e oferowane tu porêcze to kawa³ek zwyk³ej, wygiêtej rury, któr¹ mo¿e sobie wykonaæ ka¿dy.
Nic bardziej mylnego! Czy warto ryzykowaæ?! Wszystkie oferowane porêcze zosta³y zaprojektowane przez
in¿ynierów, aby by³y funkcjonalne, bezpieczne i dopasowane do korzystaj¹cych z nich ludzi. Tak¿e dobrany zosta³
odpowiedni materia³ do produkcji. U¿yta stal nierdzewna kwasoodporna typu 316 jest odpowiedni¹ dla basenów
stal¹ austenityczn¹ chromowo-niklowo-molibdenow¹, odporn¹ na dzia³anie wysokich temperatur i o wyj¹tkowej
odpornoœci na korozjê. Jest szeroko stosowana na morzu i w œrodowiskach, w których poddawana jest dzia³aniu
czynników chemicznych, soli, kwasów i wysokich temperatur. Typów stali 316 jest kilkanaœcie i mo¿ecie byæ pewni,
¿e w naszych wyrobach u¿yta zosta³a stal o odpowiednim sk³adzie i zawartoœci procentowej sk³adników.

Porêcz FX-1

nazwa kod
FX-1 montowana w pod³o¿e 87168019
FX-1 montowana na pod³o¿u 87468013

Porêcz FX-2

nazwa kod
FX-2 w pod³o¿e 87168027
FX-2 na pod³o¿u 87468021

Porêcz FX-3

nazwa kod
FX-3 montowana w pod³o¿e 87164018
FX-3 montowana na pod³o¿u 87464010

Porêcz FX-4

nazwa kod
FX-4 montowana na pod³o¿u 87166013
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Porêcze basenowe

Porêcz FX-5

Nazwa A B kod
FX-5 w pod³o¿e 1219 660 87162244

1524 915 87162251
1829 1169 87162269

FX-5 na pod³o¿u 1219 660 87162240
1524 915 87162250
1829 1169 87162260

Porêcz FX-6

Nazwa A B kod
FX-6 w pod³o¿e 1219 660 87162343

1524 915 87162350
1829 1169 87162368

FX-6 na pod³o¿u 1219 660 87162341
1524 915 87162351
1829 1169 87162361

Porêcz FX-7 komplet 2 sztuki

nazwa kod
FX-7 montowana na pod³o¿u 87100319

Porêcz FX-8 komplet 2 sztuki

nazwa kod
FX-8 montowana na pod³o¿u 87164011

Porêcz FX-9 komplet 2 sztuki

nazwa kod
FX-9 montowana na pod³o¿u 87164012
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Porêcze basenowe

Porêcz FX-11

Nazwa A kod
FX-11 500 87180055

1000 87180105
1500 87180154
2000 87180204
3000 87180303

Zestaw do monta¿u porêczy FX-11

Kod 87100021

Wykorzystywany w basenach foliowych. Montowany przed za³o¿eniem folii.
Polepsza umocowanie porêczy na œcianie basenu.

Porêcz FX-12 stal V2A, rura 40 mm.
nazwa kod
FX-12 d³. 100 cm 31131
FX-12 d³. 200 cm 31132
FX-12 d³. 300 cm 31133

Porêcz systemowa FX-14 sk³adana z elementów, w niczym nie ograniczonej d³ugoœci. Elementami systemu s¹:
rury porêczy, ³¹czniki, zaœlepki, mocowania. Elementy wykonane z polerowanej stali AISI-316, rura 43 mm.

Elementy systemu FX-14

nazwa kod
rura FX-14 d³ugoœæ 100 cm 87181010
rura FX-14 d³ugoœæ 200 cm 87181020
rura FX-14 d³ugoœæ 300 cm 87181030
³¹cznik prosty 87181040
³¹cznik k¹towy 90 stopni 87181050
zaœlepka rury FX-14 87100220
mocowanie przelotowe 87180907
mocowanie koñcowe 87180915
zestaw monta¿owy
w basenie foliowym 87100022



.pl
WYPOSA¯ENIE DODATKOWE

143

Prysznice

Oferujemy ekskluzywne prysznice, przeznaczone specjalnie do monta¿u przy basenach k¹pielowych. Do wyboru
kilkanaœcie funkcjonalnych i eleganckich modeli, w zale¿noœci od indywidualnych upodobañ i potrzeb.

Prysznic Classico wysoki stal V4A

Ekskluzywny prysznic najwy¿szej jakoœci. Górna rurka
32 mm wyposa¿ona w przestawian¹ koñcówkê.
nazwa kod
Classico zimna woda i kran 30100
Classico zimna i ciep³a woda i kran 30112

Prysznic Classico niski stal V4A

Ekskluzywny prysznic najwy¿szej jakoœci. W górnej czêœci zamontowana bateria i s³uchawka z wê¿em.
nazwa kod
Classico zimna woda i kran 30115
Classico zimna i ciep³a woda i kran 30117

Prysznic OVALE automatyczne wy³¹czanie wody, ³atwe
pod³¹czenie na w¹¿ ogrodowy. Montowany na pod³o¿u.
Waga 12 kg.
nazwa kod
Ovale 87170012
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Prysznice

Oferujemy ekskluzywne prysznice, przeznaczone specjalnie do monta¿u przy basenach k¹pielowych. Do wyboru
kilkanaœcie funkcjonalnych i eleganckich modeli, w zale¿noœci od indywidualnych upodobañ i potrzeb.

Prysznic STANDARD zestaw monta¿owy
w komplecie, waga 5 kg.
nazwa kod
Standard 87170049
j/w, z automatycznym wy³¹czaniem 87170064

Prysznic DOUBLE zestaw monta¿owy
w komplecie, waga 8 kg.
nazwa kod
Double 87170072
j/w, z automatycznym wy³¹czaniem 87170073

Prysznic Agua z bateri¹ mieszaj¹c¹ zimn¹ i ciep³¹
wodê. Montowany na pod³o¿u. Waga 22 kg.
nazwa kod
Aqua 8710080

Prysznic solarny Vulcano stal V4A

Nowoczesny prysznic solarny z bateri¹ mieszaj¹c¹
ciep³¹ i zimn¹ wodê. Zbiornik 18 l, przy³¹cze
na w¹¿ ogrodowy.
nazwa kod
prysznic solarny Vulcano 30121

1/2”
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Drabiny

Rodzaje drabin: *1 kod - stal 304, stopnie z nak³adkami *2 kod - stal 316, stopnie z nak³adkami

Drabina Lina

iloœæ *1 kod *2 kod d w mm
stopni
2 30002 87131124 696
3 30003 87131132 946
4 30004 87131140 1196
5 30005 87131157 1446

Drabina Maria

iloœæ *1 kod *2 kod d w mm
stopni
2 30016 87111928 696
3 30017 87111936 946
4 30018 87111944 1196
5 30019 87111951 1446

Drabina Lina dzielona

iloœæ *2 kod d w mm
stopni
2 30012 515
3 30013 765
4 30014 1015
5 30015 1265

Drabina Munich

iloœæ *2 kod a w mm
stopni
2 30025 696
3 30026 946
4 30027 1196
5 30028 1146

Drabina Munich
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Rodzaje drabin: *1 kod - stal 304, stopnie z nak³adkami *2 kod - stal 316, stopnie z nak³adkami

Drabiny

Drabina Mix ze stopniami bezpieczeñstwa
iloœæ *2 kod d e
stopni
3 87152010 1005 511
4 87152011 1225 630

w mm
Drabina Arco szeroka
iloœæ *1 kod *2 kod d w mm
stopni
2 87110862 87111720 696
3 87110870 87111738 946
4 87110888 87111746 1196
5 87110896 87111753 1446

Drabina Mixta anatomicznie wygiêta
iloœæ *1 kod *2 kod d w mm
stopni
2 87120861 87121869 696
3 87120879 87121877 946
4 87120887 87121885 1196
5 87120895 87121893 1446

Drabina dzielona pochy³a

ze stopniami bezpieczeñstwa
iloœæ *2 kod a w mm
stopni
3 87161021 865
4 87161022 1085
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Drabiny

Rodzaje drabin: *1 kod - stal 304, stopnie z nak³adkami *2 kod - stal 316, stopnie z nak³adkami

Dolna czêœc drabiny dzielonej

iloœæ *2 kod a w mm
stopni
2 87174322 515
3 87174330 765
4 87174348 1015
5 87174355 1265

Drabina SKY

iloœæ *2 kod d w mm
stopni
3 87153031 2294
4 87153041 2544

Dodatki do drabin

ko³nierze stalowe
komplet 2 sztuki kod 30022
mocowanie przechylne
z ko³nierzem kod 30011
bez ko³nierza kod 30010
stopieñ bezpieczeñstwa kod 07603

Schody stalowe do basenu

Wyrafinowane i eleganckie schody ze stali nierdzewnej 316. Wygodne stopnie o wymiarach 657x350 mm,
wykonane specjalnie, jako antypoœlizgowe. Wysokoœæ regulowana w zale¿noœci od g³êbokoœci basenu.

iloœæ *2 kod a b
stopni
5 87152020 1100-1340 1600
6 87152021 1350-1590 1850
7 87152022 1600-1800 2100

w mm
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¯aluzje basenowe

¯aluzja to najbardziej ekskluzywne, najbardziej efektowne, najtrwalsze przykrycie do basenu. Profile u¿ywane do
¿aluzji produkowane s¹ wy³¹cznie z przeznaczeniem do basenów k¹pielowych. Odpowiedni kszta³t zaczepu i sk³ad
chemiczny profili, zapewnia komfort u¿ytkowania i odpornoœæ na wodê basenow¹. Przykrycie roletowe jest sensowne
do basenu w hali i w ogrodzie, szczególnie w przypadku zamontowania zadaszenia. Zatrzymuje ono parowanie
wody przez, co zmniejszaj¹ siê straty ciep³a i zapewniona jest oszczêdnoœæ energii do 90%. Nastêpuje to, dziêki
komorowej budowie, gdzie znajduj¹ce siê powietrze stanowi doskona³¹ izolacjê. Po³¹czone ze sob¹ profile, tworz¹
sztywn¹ pokrywê na powierzchni wody, stanowi¹c zabezpieczenie przed wpadniêciem do wody. Profile s¹ szczelnie
zamkniête za pomoc¹ zatyczek montowanych na zakoñczeniach. ¯aluzja nie wymaga ¿adnych prowadnic. Jest to
pokrywa p³ywaj¹ca po wodzie. Do wszystkich ¿aluzji powinno siê stosowaæ elektryczne rolki zwijaj¹ce. Rêczne
zwiniêcie jest praktycznie niemo¿liwe, ze wzglêdu na du¿¹ wagê pokrywy.

¯aluzja basenowa Junior

¯aluzja o gruboœci 11 mm i szerokoœci 52 mm, kolor: bia³y lub jasnoszary.
Nie nadaje siê do rolek montowanych pod wod¹.
nazwa kod
¿aluzja Junior 1m 0276002

¯aluzje basenowa Senior i Solar

¯aluzja o gruboœci 14 mm i szerokoœci 55 mm, kolor: bia³y, jasnoszary, be¿owy,
niebieski i zielony. Monta¿ na rolce pod wod¹ lub na brzegu basenu.
nazwa kod
¿aluzja Senior bia³a lub jasnoszara 1m 027900
j/w, ale niebieska, be¿owa lub zielona 1m 027901
¿aluzja Solar ca³a przezroczysta 1m 027905

2

2

2

Dodatki do ¿aluzji Junior i Senior

nazwa kod
zawiasy wahad³owe przy rynnie za 1 mb 027985

nazwa kod

wyciêcie dla drabiny 027610 rolki prowadz¹ce dla typu monta¿u RNU 027903
przyciêcie przy promieniu do 0,5 m 027605 przyciêcie przy promieniu od 0,5 m 027607
dociêcie Junior schodów rzymskich do r = 3 m 027614 dociêcie Senior schodów do r = 3 m 027615
dociêcie Solar schodów rzymskich do r = 3 m 027617 dociêcia w poprzek za 1 mb 027620
element chwytaj¹cy przy schodach 027625 transport 027702
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¯aluzje basenowe

Rolka nawodna „Solo”

Finezyjna i ³adna, elektryczna rolka Solo montowana jest na brzegu basenu. Dedykowana jest do ¿aluzji Junior
i Senior, ale tak¿e do Seniorita. W jej sk³ad wchodz¹: silnik 24 V, 2 stojaki boczne, rura ze stali, transformator,
elektroniczny uk³ad programowania pracy ¿aluzji, w³¹cznik rêczny zamontowany w stojaku lub luzem.
Silnik znajduje siê przy rolce. Sterowanie nale¿y umieœciæ w ciep³ym i suchym pomieszczeniu.

nazwa kod
basen do 4,0 x 8,0 m 027640

5,0 x 12,0 m 027645
6,0 x 15,0 m 027648
7,0 x 15,0 m 027650

Rolka nawodna Quadro to elektryczna rolka, montowana na brzegu basenu, z konstrukcj¹ dla obudowy z drewna
lub z tworzywa. Dedykowana jest do ¿aluzji Junior i Senior, ale tak¿e do Seniorita. W jej sk³ad wchodz¹:
silnik 24 V, 2 stojaki boczne, rura ze stali, konstrukcja dla obudowy, transformator, elektroniczny uk³ad
programowania pracy ¿aluzji, w³¹cznik rêczny zamontowany w stojaku lub luzem. Silnik znajduje siê przy rolce.
Sterowanie nale¿y umieœciæ w ciep³ym i suchym pomieszczeniu.

nazwa kod
basen do 4,0 x 8,0 m 027920

5,0 x 12,0 m 027925
6,0 x 15,0 m 027930
7,0 x 15,0 m 027932

Obudowa drewniana rolki Quadro

Wykonana ze specjalnego drewna Sipo-Mahagoni.
Obudowa dostarczana jest zawsze razem z rolk¹.
nazwa kod
obudowa górna 1mb rolki 027685
obudowa przednia 1mb rolki 027690
obudowa tylna 1mb rolki 027695

Rolka nawodna Rondo to elektryczna rolka, montowana na brzegu basenu ze specjaln¹, okr¹g³¹ konstrukcj¹ dla
obudowy z tworzywa w kolorze ¿aluzji. Dedykowana jest do ¿aluzji Junior i Senior, ale tak¿e do Seniorita. W jej
sk³ad wchodz¹: silnik 24 V, 2 stojaki boczne, rura ze stali, konstrukcja dla obudowy, transformator, elektroniczny

nazwa kod
basen do 4,0 x 8,0 m 027940

5,0 x 12,0 m 027942
obudowa okr¹g³a 1mb rolki 027945

uk³ad programowania pracy ¿aluzji, w³¹cznik rêczny
zamontowany w stojaku lub luzem. Silnik znajduje siê
przy rolce. Sterowanie nale¿y umieœciæ w ciep³ym
i suchym pomieszczeniu.
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¯aluzje basenowe

Rolka zwijaj¹ca podwodna

Nie warto ryzykowaæ wycieku wody z basenu. Ta elektryczna rolka podwodna daje ca³kowit¹ pewnoœæ.
Dedykowana jest do ¿aluzji Junior i Senior, ale tak¿e do Seniorita. W jej sk³ad wchodz¹: silnik 24 V, rura ze stali,
w³¹cznik rêczny, transformator, przepust murowy, elektroniczny uk³ad sterowania prac¹ rolki. Wersja Easy
montowana jest bez ingerencji w mur basenu. Wyró¿niamy kilka typów rolek, w zale¿noœci od miejsca
zamontowania. Rolkê dobiera siê do wielkoœci basenu.

nazwa kod
basen do 4,0 x 8,0 m 027960

wersja Easy 027961
5,0 x 12,0 m 027965
wersja Easy 027966
6,0 x 15,0 m 027970
wersja Easy 027971
7,0 x 15,0 m 027975
wersja Easy 027976

Dodatki do rolek nawodnej i podwodnej

nazwa kod
w³¹cznik rolki na pilota 027675
w³¹cznik rolki na kluczyk 027670
mechanizm jezdny rêczny 028130
mechanizm jezdny automat 028132
pokrywa rolki typ SIB i AUK 1mb 027980
pokrywa rolki typ IBL 1mb 027982
pokrywa rolki typ RNO i RNU 1mb 027984
automatyczna klapa rolki typ AUK i SIB

wymiar basenu maks. 4 x 8 m 027986
wymiar basenu maks. 5 x 12 m 027988
wymiar basenu maks. 6 x 15 m 027990

belka wsporcza typu RWS do szer. 4 m 028000
do szer. 5 m 028002
do szer. 6 m 028004
do szer. 7 m 028006

pokrywa drewniana
do szer. 60 cm wnêki rolki typ RWS 028010
do szer. 80 cm wnêki rolki typ RWS 028012

Typy miejsc umieszczenia rolki podwodnej

RWS RNU RNO IBL

SIB AUK AAB
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¯aluzje basenowe

¯aluzja Seniorita to najbardziej trafny wybór przykrycia do basenu. Przykrycie roletowe jest sensowne dla basenu
w hali i w ogrodzie, szczególnie w przypadku zamontowania zadaszenia. Odpowiedni kszta³t zaczepu to komfort
u¿ytkowania, a sk³ad chemiczny profili zapewnia odpornoœæ na wodê basenow¹. Zmniejszenie strat ciep³a zapewnia
oszczêdnoœæ energii do 90%. Po³¹czone ze sob¹ profile tworz¹ sztywn¹ pokrywê, stanowi¹c zabezpieczenie przed
wpadniêciem do wody dzieci do 5 lat. Profile s¹ szczelnie zamkniête za pomoc¹ zatyczek, a ¿aluzja nie wymaga
¿adnych prowadnic. Do wszystkich ¿aluzji powinno siê stosowaæ elektryczne rolki zwijaj¹ce.

¯aluzja basenowa Seniorita

¯aluzja z profili o gruboœci 14 mm i szerokoœci 60 mm, kolor: bia³y, jasnoszary, niebieski, be¿owy, zielony i wiele
innych wg wzornika. Monta¿ na rolce pod wod¹ lub na brzegu basenu. Specjalny kszta³t profila zapobiega
po³amaniu siê ¿aluzji. Jak obliczyæ wielkoœæ ¿aluzji basenu ze schodami? D³ugoœæ schodów dolicza siê do d³ugoœci
basenu i mno¿y siê z szerokoœci¹. ¯aluzja Seniorita jest zmniejsza o 4 cm od szerokoœci basenu. Pozwala to na
w³aœciwe funkcjonowanie ¿aluzji.
nazwa kod
¿aluzja Seniorita bia³a 027900teb
¿aluzja Seniorita kolorowa 027905teb
dociêcie schodów 027615teb
transport 027702teb
opakowanie 027701teb

Rolka nawodna „Malaga” ECO jest ekonomiczn¹ wersj¹ elektrycznej nawodnej rolki zwijaj¹cej. Umieszczony
w aluminiowej rurze zwijaj¹cej napêd posiada wbudowane sterowanie. W³¹czanie rolki nastêpuje za pomoc¹
przycisku umieszczonego w dowolnym miejscu lub pilota pod³¹czonego do instalacji.

nazwa kod
Malaga ECO basen do 4 x 10 m 027637teb
Malaga ECO basen do 6 x 10 m 027639teb

Rolka nawodna „Malaga”

Elektryczna rolka Malaga montowana jest na brzegu basenu. Dedykowana jest do ¿aluzji Seniorita, ale tak¿e do
Junior i Senior. W jej sk³ad wchodz¹: silnik 24 V, 2 stojaki boczne, rura ze stali, transformator, w³¹cznik rêczny na
kluczyk zamontowany w stojaku, elektroniczny uk³ad programowania pracy ¿aluzji. Silnik znajduje siê przy rolce.
Sterowanie nale¿y umieœciæ w ciep³ym i suchym pomieszczeniu.

nazwa kod
basen do 4,0 x 10,0 m 027640teb

5,0 x 10,0 m 027645teb
6,0 x 12,0 m 027648teb

Rolka podwodna Almeria

Elektryczna rolka podwodna, umieszczana pod wod¹ w dowolnym
miejscu w basenie. Dedykowana jest do ¿aluzji Seniorita, ale tak¿e do
Junior i Senior. W jej sk³ad wchodz¹: silnik 24 V, rura ze stali,
w³¹cznik rêczny, transformator, przepust murowy, elektroniczny uk³ad
sterowania prac¹ rolki. Rolkê dobiera siê do wielkoœci basenu.
nazwa kod
Almeria basen do 4,0 x 15 m 027960teb

5,0 x 12 m 027965teb
6,0 x 15 m 027970teb
7,0 x 15 m 027975teb
8,0 x 15 m 027982teb
9,0 x 25 m 027984teb
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Przykrycia solaryczne z folii

Przykrycie basenowe wykonane z niebieskiej, sztywnej folii LDPE o gruboœci 400 mikronów. Na powierzchni posiada
liczne komórki (pêcherzyki) powietrzne, zapobiegaj¹ce stratom ciep³a i u³atwiaj¹ce nagrzewanie siê wody. Przy
nieogrzewanych basenach, folia umo¿liwia podniesienie temperatury wody o oko³o 6 stopni. Przykrycie znacznie
zmniejsza parowanie wody, co ma istotne znaczenie dla basenów krytych, gdzie jest ono niezbêdne. Przyczynia siê
do mniejszego zabrudzenia wody w przypadku basenów zewnêtrznych. Folia z³¹czona jest ze sob¹ na okreœlony
wymiar w kszta³cie prostok¹ta, który mo¿na ³atwo doci¹æ do wymiarów basenu. Wymiary 3 i 3,5 m dostarczane s¹
zawsze w szerokoœci 4 m, czyli np. zamawiasz 3x5, a otrzymujesz 4x5 m.

wymiar

kod

3 x 5 m 00035
3 x 6 m 00036
3 x 7 m 00037
3,5 x 7 m 00040
3,5 x 8 m 00042
3,5 x 9 m 00043
4 x 6 m 00046
4 x 7 m 00047
4 x 8 m 00048
4 x 9 m 00049
4 x 10 m 00050
4,5 x 8 m 00052
4,5 x 9 m 00053

wymiar

kod

5 x 8 m 00055
5 x 9 m 00056
5 x 10 m 00057
5 x 11 m 00060
5 x 12 m 00058
6 x 10 m 00061
6 x 12 m 00062
6 x 11 m 00063
3 x 3 m 00073
4 x 4 m 00074
5 x 5 m 00075
6 x 6 m 00076
dowolna d³ugoœæ w
szer. 4, 5, 6 m 00090

Rêczne rolki zwijaj¹ce

U³atwiaj¹ zwijanie i rozwijanie solarycznych przykryæ basenowych. Trwa³oœæ rolek zale¿y od materia³u, z którego s¹
wykonane i od sposobu u¿ytkowania. Rolki posiadaj¹ w komplecie paski do mocowania folii solarycznej.
Wszystkie rolki maj¹ aluminiowe rury zwijaj¹ce, dopasowywane do szerokoœci basenu.

Rolka zwijaj¹ca Olympic

Rêczna rolka w kolorze bia³ym. Statywy z tworzywa ABS, aluminiowe rury zwijaj¹ce, ³¹czone teleskopowo. Rury
mo¿na w ³atwy sposób przenosiæ, a statywy demontowaæ. Wersja do 5 m ma 3 rury aluminiowe, o d³. 2 m ka¿da.
Dziêki temu, koszt transportu jest niski i ³atwo je przewoziæ.

nazwa kod
rolka Olympic do szer. 5 m 00101
rolka Olympic do szer. 6 m 00100

Rolka zwijaj¹ca ruchoma ECO

Rêczna rolka zwijaj¹ca ze stali nierdzewnej. W komplecie trzy teleskopowe, aluminiowe rury zwijaj¹ce o d³. 2 m
ka¿da. Dziêki temu, koszt transportu jest niski i ³atwo je przewoziæ. Mo¿na j¹ bez problemu przestawiaæ.

nazwa kod
do basenu maks. 5x10 m 00110
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Rêczne rolki zwijaj¹ce

Rolka zwijaj¹ca sta³a

Rêczna rolka zwijaj¹ca z polerowanej stali nierdzewnej. W komplecie trzy teleskopowe,
aluminiowe rury zwijaj¹ce, o d³. 2 m ka¿da. Mocowana na sta³e do pod³o¿a. Wysokoœæ
50 cm. Wersja do 5 m ma 3 rury aluminiowe, o d³. 2 m ka¿da. Dziêki temu, koszt transportu jest
niski i ³atwo je przewoziæ.

nazwa kod
do basenu maks. 5x10 m 00120
do basenu maks. 6x10 m 00130

Rolka zwijaj¹ca ruchoma

Rêczna rolka zwijaj¹ca z polerowanej stali nierdzewnej. W komplecie teleskopowe,
aluminiowe rury zwijaj¹ce. Mo¿na j¹ bez problemu przestawiaæ. Posiada sta³¹ wysokoœæ 50 cm.
Wersja do 5 m ma 3 rury aluminiowe, o d³. 2 m ka¿da. Dziêki temu, koszt transportu jest
niski i ³atwo je przewoziæ.

nazwa kod
do basenu maks. 5x10 m 00125
do basenu maks. 6x10 m 00135

Rolka zwijaj¹ca Maxi

Rêczna rolka zwijaj¹ca z polerowanej stali nierdzewnej. W komplecie teleskopowe,
aluminiowe rury zwijaj¹ce, pozwalaj¹ce na stosowanie na du¿ych basenach np. 7x18 m.
Posiada sta³¹ wysokoœæ 50 cm.

nazwa kod
rolka sta³a do szer. 7 m 00121
rolka na ko³ach do szer. 7 m 00128

Rolka zwijaj¹ca œcienna

Rêczna rolka zwijaj¹ca z polerowanej stali nierdzewnej montowana na œcianie. W komplecie
teleskopowe, aluminiowe rury zwijaj¹ce. Wersja do 5 m ma 3 rury aluminiowe o d³. 2 m
ka¿da. Dziêki temu, koszt transportu jest niski i ³atwo je przewoziæ.

nazwa kod
do basenu maks. 5x10 m 00127
do basenu maks. 6x10 m 00137
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Przykrycie bezpieczne

Przykrycie bezpieczne to najlepszy, najszybszy i najprostszy sposób, aby zabezpieczyæ Twój basen. Montowane jest
w specjalnych prowadnicach, dziêki którym jest w stanie wytrzymaæ najwiêksze obci¹¿enia. Oferowane s¹ dwa
rodzaje mechanizmów zwijaj¹cych przykrycie: automatyczne i rêczne. Kalkulacja kosztów wykonywana jest zawsze
indywidualnie do danej wielkoœci basenu. Kilka typów prowadnic umo¿liwia monta¿ zarówno na etapie budowy
basenu, jak i te¿ na basenie ju¿ wykoñczonym.

Miejsca monta¿u mechanizmów zwijaj¹cych.

Szeroka gama kolorystyczna i nieograniczenie w kszta³cie i rozmiarze,
jeszcze bardziej sk³ania do wybrania w³aœnie tego przykrycia.
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Przykrycie bezpieczne

Automatyczne przykrycia bezpieczne posiadaj¹ mechanizm hydrauliczny, wyposa¿one s¹ w dwa silniki, które
mo¿na ³atwo regulowaæ pod wzglêdem mocy i prêdkoœci. Nie wymaga to doprowadzania energii elektrycznej do
basenu, co w wielu krajach jest zabronione. Mechanizm nie jest wra¿liwy na dzia³anie wody.
Prêdkoœæ otwarcia/zamkniêcia przykrycia to 3 sek/m. Mechanizm hydrauliczny dostêpny jest w ró¿nych wersjach,
dostosowanych do wielkoœci przykrycia.

Przykrycia rêczne i automatyczne dostêpne s¹ w wersji nawodnej i podwodnej, do których mo¿na dobraæ ró¿ne
obudowy lub pokrywy:
- poliestrowa pokrywa lub obudowa w aluminiowej ramie
- pokrywa, któr¹ mo¿na wy³o¿yæ p³ytkami lub kamieniami
- drewniana pokrywa lub obudowa z dêbu

Rêczne przykrycia bezpieczne zapewni¹ Ci takie samo bezpieczeñstwo, jak automatyczne. Mechanizm otwierania
uruchamiany jest za pomoc¹ r¹czki rolki zwijaj¹cej. Otwarcie przykrycia zajmuje œrednio od 1 do 3 minut. Rêczny
mechanizm zwijaj¹cy jest ³atwy w instalacji.
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Jakich jeszcze dodatków do basenu Pañstwo potrzebuj¹? Nie jest tego du¿o i zale¿y od komfortu, jaki sobie Pañstwo
¿ycz¹ oraz od zasobnoœci portfela. Pañstwa basen jest ju¿ gotowy. Filtr oczyszcza wodê i ma ona teraz kolor, tak i jak:
Pañstwo sobie wyobra¿ali. Jest ogrzana przez s³oñce, wymiennik lub kolektor s³oneczny. Potrzeba jeszcze jednak
parê rzeczy, aby woda dalej lœni³a w promieniach s³oñca, a dno i œciany basenu pozosta³y czyste. W dalszej czêœci, w
kilku zdaniach omówimy najwa¿niejsze tematy.
Regularna pielêgnacja jest konieczna, aby basen w³aœciwie spe³nia³ swoje funkcje.

Rêczne odkurzacze dna

Urz¹dzenie filtruj¹ce nie jest w stanie zapobiec temu, aby na dno basenu nie opada³y ziarna piasku, liœcie, zabawki
itp. Za pomoc¹ rêcznych odkurzaczy dna mo¿na sprawiæ, ¿e dno znowu bêdzie czyste. W¹¿ ss¹cy zak³ada siê na
odkurzacz, a drugi koniec wtyka siê do skimmera. Gdy filtr pracuje, nastêpuje zasysanie wody przez odkurzacz. Za
pomoc¹ teleskopowej sztangi jeŸdzi siê powoli odkurzaczem po dnie i œcianach basenu, zbieraj¹c zanieczyszczenia.
Odkurzacze wystêpuj¹ w wielu postaciach i cenach.

Pó³automatyczne odkurzacze dna

S¹ to urz¹dzenia pozwalaj¹ce na czyszczenie dna
basenu bez udzia³u cz³owieka. Nie mo¿na jednak
pozostawiæ ich podczas pracy bez kontroli. S¹ one
pod³¹czane do wê¿a ss¹cego, którego koniec wtyka siê
do skimmera. Pracuj¹cy filtr ssie wodê przez odkurzacz,
który samodzielnie bez teleskopowej sztangi porusza siê
po dnie, zbieraj¹c zanieczyszczenia, które osadzaj¹ siê
na filtrze. Podczas pracy tych odkurzaczy, nale¿y
kontrolowaæ ciœnienie filtra.

Automatyczne odkurzacze dna

To w pe³ni automatyczne urz¹dzenia do czyszczenia
basenu. Wiêkszoœæ z nich czyœci równie¿ œciany, ale nie
jest to regu³¹. Ka¿de z nich ma automatyczny program
pracy, a niektóre mog¹ byæ równie¿ sterowane rêcznie
przez pilota. Maj¹ w³asny napêd i worek filtruj¹cy,
pozwalaj¹cy na pracê niezale¿n¹ od filtra basenowego.
Zalet¹ jest równie¿ to, ¿e wywo³uj¹ one dodatkow¹
cyrkulacjê wody w basenie. Automaty s¹ najbardziej
komfortowe ze wszystkich rodzajów odkurzaczy. Nie
wymagaj¹ w trakcie pracy ¿adnej obs³ugi i kontroli.

Czyszczenie basenu i pielêgnacja wody
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Pielêgnacja wody

Wodê trzeba dezynfekowaæ, aby utrzymaæ j¹ w czystoœci. Bezwzglêdnie potrzebuj¹ Pañstwo testera wody. Dziêki niemu,
poprzez porównanie kolorów, ustala siê wartoœæ chloru (lub tlenu) i pH. Wartoœæ pH jest bardzo wa¿na i musi wynosiæ
oko³o 7,2. Jeœli siê nie zgadza, nale¿y zastosowaæ œrodek podwy¿szaj¹cy lub obni¿aj¹cy pH. Istnieje wiele modeli
testerów rêcznych i elektronicznych. S¹ one lepsze lub gorsze. Przy wyborze testera rêcznego, nale¿y zwróciæ uwagê na
to, aby mia³ dwie komory do pomiaru, osobno na chlor (lub tlen) i pH. Najlepsze testery elektroniczne to urz¹dzenia
fotometryczne. Po zbadaniu wody testerem mo¿na przyst¹piæ do pielêgnacji. Œrodki dezynfekcyjne dzia³aj¹ przy
odpowiednim poziomie pH. Woda musi byæ dezynfekowana. Nawet najlepsze urz¹dzenie filtruj¹ce, nie uwolni wody od
bakterii. Istniej¹ preparaty chlorowe i tlenowe. Chlor, który Pañstwu oferujemy nie jest najgorszym rozwi¹zaniem. S¹ to
zwi¹zki bezpieczne i skuteczne. Oczywiœcie nie wolno ich spo¿ywaæ! Istniej¹ ró¿ne sposoby dezynfekcji wody:
chlorowanie, lampy UV, aktywny tlen, ozonowanie. Korzystne jest ³¹czenie dwóch metod ze sob¹. Wybór zale¿y od
Pañstwa. Preparaty mo¿na dozowaæ rêcznie lub za pomoc¹ urz¹dzeñ automatycznych. Dozowanie rêczne œrodków
w formie sta³ej odbywa siê przez skimmer, bojkê p³ywaj¹c¹ w wodzie lub pojemnik za³o¿ony na instalacji. Œrodki p³ynne
dozuje siê do skimmera lub bezpoœrednio do wody, najlepiej nad dyszami wlotu. Urz¹dzenia automatyczne steruj¹,
mierz¹ i kontroluj¹ stan wody. Sprawdzana jest wartoœæ pH i je¿eli odbiega ona od wartoœci ¿¹danej,
automatycznie jest dozowanie. Do basenów prywatnych w halach, zaleca siê u¿ywanie do dezynfekcji aktywnego tlenu.
W basenach odkrytych lub halowych, intensywnie u¿ytkowanych zaleca siê stosowanie p³ynnego chloru. W basenach
publicznych, hotelowych, w oœrodkach wypoczynkowych stosuje siê, specjalnie przeznaczone do pracy w nich, automaty
dozuj¹ce i mierz¹ce chlor w mg/l. Oprócz regulacji pH, w automatach publicznych mierzona jest te¿ wartoœæ Redox.

w³¹czane

Pielêgnacja basenu z foli¹

Znajduj¹ce siê w wodzie zanieczyszczenia przywieraj¹ do folii. Wapno tworzy tward¹ skorupê, a jej kolor zale¿y od
obecnoœci jonów metalu, twardoœci wody, wartoœci pH. Aby unikn¹æ osadów wapiennych, nale¿y: stosowaæ œrodki chlo-
rowe bez wapna (nie stosowaæ podchlorynu wapna), ustawiæ wartoœæ pH na odpowiednim poziomie, dodawaæ do wody
stabilizator twardoœci. Idealnym i uniwersalnym œrodkiem czyszcz¹cym jest ¿el czyszcz¹cy, który usuwa ka¿dy rodzaj
zanieczyszczenia. Mo¿e byæ stosowany pod wod¹ i nad wod¹. Stare osady wapienne mo¿na usun¹æ w nastêpuj¹cy
sposób: obni¿yæ lustro wody, osad zwil¿yæ kwaœnym œrodkiem czyszcz¹cym, a po 15 minutach usun¹æ osad czyst¹
szmatk¹ i sp³ukaæ czyst¹ wod¹. T³uste osady na wyk³adzinie basenu, na wysokoœci linii wody, mog¹ przybieraæ kolory
br¹zowy, ¿ó³ty, a nawet czarny. Wyk³adzinê foliow¹ basenu na linii wody, nale¿y czyœciæ regularnie g¹bk¹ przy pomocy
¿elu czyszcz¹cego. W przypadku opornego brudu stosuje siê produkty od³uszczaj¹ce np. trichloretylen czy benzynê do
mycia chemicznego. Przy czyszczeniu nie nale¿y stosowaæ silnych œrodków, mog¹cych rozpuœciæ pow³okê akrylow¹
powierzchni folii basenowej. Gnij¹ce liœcie, martwe owady itp. nale¿y regularnie usuwaæ z basenu, gdy¿ mog¹ zabarwiæ
wyk³adzinê foliow¹ basenu. Metale w formie rdzy, manganu itp. zabarwiaj¹ wodê w basenie. Dochodzi do osadzania
siê metali na œcianach basenu i na dnie. Osady te mo¿na usun¹æ kwaœnym œrodkiem czyszcz¹cym. Metale w wodzie
mo¿na usun¹æ, zwiêkszaj¹c na krótko wartoœæ pH do 9. Dodaj¹c flokulant po zwiêkszeniu wartoœci pH mo¿na zwi¹zaæ
metale we flokulancie i oddzieliæ od wody za pomoc¹ filtrów. Po tej operacji, filtr nale¿y wyczyœciæ i przywróciæ
odpowiedni¹ wartoœæ pH wody.
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Akcesoria do basenu

Odkurzacz dna „Universal”
kod 54000

Odkurzacz dna „Universal”
kod 54003

Odkurzacz dna „Standard”
kod 54011

Odkurzacz 8 ko³owy
kod 54008

Odkurzacz okr¹g³y
kod 403115

Odkurzacz trójk¹tny
kod 54017

Odkurzacz przezroczysty
kod 54018

Odkurzacz Mini Venturi
kod 54029

Odkurzacz Maxi Venturi
kod 54028

Sztangi teleskopowe
d³ugoœæ kod

1,9-3,6 m 54050
2,5-4,8 m 54051
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Akcesoria do basenu

Siatka z uchwytem 150 cm
kod 54027

Siatka z tworzywa
kod 54023

Siatka, rama z aluminium
kod 54020

Siatka denna z tworzywa
kod 54026

Siatka, rama
z aluminium
kod 54025

W¹¿ ss¹cy 38 mm
d³ugoœæ kod

8 m 54061
10 m 54065
12 m 54067
15 m 54069

W¹¿ ss¹cy 38 mm
rolka 100 mb
kod 54030

Szczotka d³. 45 cm, lekka
kod 403113

Szczotka uchwyt aluminiowy
kod 403150

Bojka du¿a tab. 200 g
kod 53200

Minibojka tab. 20 g
kod 53201

Termometr okr¹g³y
kod 53500 made in EU
kod 53501 made in PRC

Termometr prosty 25 cm
kod 53503

Termometr zestaw
kod 53542

W¹¿ solarny 38 mm
rolka 50 mb
kod 54032

Le¿ak wodny
kod 53850

Zestaw naprawczy
do folii

kod 16070
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Akcesoria Ocean de LUXE www.peraqua.eu

Jeœli masz doœæ corocznej wymiany szczotki, siatki itp. zamów sobie akcesoria Ocean de LUXE. To jedyne akcesoria,
które maj¹ 3 letni¹ gwarancjê producenta i s¹ najwy¿szej jakoœci, nie niszcz¹c siê po roku u¿ytkowania.

Siatka z tworzywa PPGF
kod 170122

Siatka denna z PPGF
kod 170126

Szczotka 43 cm z PPGF
kod 170259

Szczotka 46 cm z PPGF
kod 77425

Szczotka okr¹g³a
kod 170133

Odkurzacz
kod 170486

Odkurzacz trójk¹tny
kod 170243

Odkurzacz szer. 45 cm
kod 75588

Odkurzacz 8 ko³owy
kod 170188

Bojka
kod 170048
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Akcesoria do basenu

Tester chloru i pH

Dwukomorowy aparat do okreœlania wartoœci pH i
wolnego chloru w wodzie. Tabletki rozpuszczaj¹ siê
szybko i maj¹ d³ug¹ trwa³oœæ.
kod 53100

Tester aktywnego tlenu i pH

Dwukomorowy aparat do okreœlania wartoœci pH i aktywnego
tlenu w wodzie. Tabletki rozpuszczaj¹ siê szybko i maj¹ d³ug¹
trwa³oœæ.
kod 53120

Tabletki do testera

Szybko rozpuszczalne tabletki, u¿ywane wy³¹cznie w testerach
rêcznych. Pakowane w foliê aluminiow¹ po 10 sztuk.
nazwa iloœæ kod
chlor DPD 1 100 szt 413316

500 szt 413315
pH Phenol Red 100 szt 413413

500 szt 413415
tlen i pH 53122
tlen DPD 4 100 szt 413320

500 szt 413325

Fotometr PC Checkit

Zalecany do basenów publicznych. Pomiar fotometryczny.
Kompletny aparat, sterowany mikroprocesorem w technologii
SMD z du¿ym wyœwietlaczem kwarcowym. Cykl pomiarowy: co
3 sekundy, obraz: LCD, optyka: sensory optyczne i diody LED w
ochronnej obudowie, napiêcie: bateria 9 V. Zakres pomiaru:
chlor (wolny, zwi¹zany, ca³kowity): 0,05 6 mg/l, wartoœæ pH:
6,5-8,4 pH, kwas cyjanurowy:1-80 mg/l.
kod 413635

Tabletki do fotometrów

Szybko rozpuszczalne tabletki u¿ywane wy³¹cznie
w fotometrach. Pakowane w foliê po 10 sztuk.
nazwa iloœæ kod
chlor DPD 1 100 szt. 413313

500 szt. 413314
pH Phenol Red 100 szt. 413410

500 szt. 413411
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Œrodki chemiczne do pielêgnacji wody

Basen podnosi wartoœæ domu i ogrodu. Basen dostarcza odprê¿enia poprzez sportow¹ aktywnoœæ w wodzie, jest orze-
Ÿwiaj¹cy, zdrowy i relaksacyjny. Wymogiem niezak³óconej przyjemnoœci k¹pieli w basenie jest higiena oraz wygl¹d
wody i elementów wyposa¿enia basenu. Brak wystarczaj¹cej pielêgnacji wody i basenu mo¿e prowadziæ do zmêtnienia
wody i zabarwienia basenu. Z³a jakoœæ wody mo¿e prowadziæ do podra¿nieñ skóry i oczu, a co za tym idzie - chorób
alergicznych. Tylko optymalna pielêgnacja wody i fachowa obs³uga basenu pozwoli nale¿ycie utrzymaæ obszar wokó³
basenu, jak i sam basen. Dla ka¿dego, kto chcia³by wiedzieæ trochê wiêcej o chemii wody w basenie, zastosowaniu
i dzia³aniu chemicznych œrodków pielêgnacji wody, przygotowaliœmy wyjaœnienia, które pozwol¹ zrozumieæ straty, jakie
s¹ skutkiem niewystarczaj¹cej pielêgnacji basenu i z³ego stosowania chemicznych œrodków do pielêgnacji wody.
Co to jest wartoœæ pH?

Wartoœæ pH (wyk³adnik wodorowy) to liczba wyra¿aj¹ca stê¿enie jonów wodorowych w wodzie. Woda (H O lub HOH)

rozszczepia siê na ujemne jony hydroksylowe (OH-) i dodatnie jony wodorowe (H+), H O = (H+) + (OH-). Produkt

stê¿enia H+ i OH- jest zawsze taki sam: (H+) x (OH-) = 10-14. Gdy obie koncentracje odpowiadaj¹ sobie (woda
neutralna), otrzymujemy: (H+) = (OH-) = 10-7 lub pH = 7 (wartoœæ pH jest ujemnym logarytmem koncentracji jonów
wodorowych). Je¿eli do neutralnej wody dodamy odbiornik jonów wodorowych, to cz¹stka wody bêdzie reagowaæ.
Przyk³ad: (H+) = 10-9 i (OH-) = 10-5 (pH = 9). Produkt (H+) x (OH-) to znowu 10-14. Woda jest teraz „zasadowa” lub
„alkaliczna” (pH>7). W innym przypadku, gdy dodamy jony wodorowe (lub odbiornik jonów hydroksylowych),
otrzymamy: (H+) = 10-3 i (OH-) = 10-11 (pH = 3). Tak¿e tu, produktem (H+) x (OH-) jest znowu 10-14. Teraz woda jest
„kwaœna” (pH < 7).

2

2

Regulatory wartoœci pH wody

pH minus i Plus

Woda w basenie musi mieæ wartoœæ pH miêdzy 7,0-7,6. Od w³aœciwej wartoœci pH zale¿y dzia³anie wszystkich
pozosta³ych œrodków chemicznych. Aby utrzymaæ na w³aœciwym poziomie wartoœæ pH, stosujemy :

pH Minus to granulat do obni¿ania wartoœci pH w wodzie. pH Plus s³u¿y do podwy¿szania wartoœci. Preparat stwarza
niekorzystne dla drobnoustrojów œrodowisko, powoduj¹c ich zniszczenie i zahamowanie rozwoju.
W³aœciwe pH (7,2 -7,6) warunkuje dobre dzia³anie innych œrodków.

nazwa kod
pH Minus puszka 1,5 kg 406201
pH Minus wiadro 7,5 kg 406208
pH Minus wiadro 15 kg 406210
pH Plus wiadro 3 kg 406305
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Œrodki chemiczne do pielêgnacji wody

Dezynfekcja wody basenowej ma na celu zatrzymanie mikrobiologicznej aktywnoœci i zniszczenie mikroorganizmów.
Dezynfekcja nie oznacza jednak¿e sterylizacji, gdy¿ niektóre z tych organizmów mog¹ prze¿yæ w stanie nieaktywnoœci
np. tworz¹c przetrwalniki, które nie rosn¹ i nie rozmna¿aj¹ siê, ale istniej¹. Gdy tylko warunki otoczenia stan¹ siê
korzystne, przyjm¹ ponownie swój aktywny stan i mog¹ siê szybko rozmno¿yæ. Dlatego trzeba byæ czujnym i bardzo
uwa¿aæ, aby woda basenowa nie stwarza³a korzystnych warunków dla tych organizmów. Produkty stosowane s¹
w stê¿eniu dzia³aj¹cym szkodliwie na mikroorganizmy, nie zaœ na ludzi. Normalne warunki dla dobrej dezynfekcji to: 0,5
do 1,0 mg/l chloru, pH pomiêdzy 7,2 a 7,6. W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo tylko najlepsze preparaty chlorowe
w postaci dwu- i trójchloroizocyjanuratów. Maj¹ du¿¹ zawartoœæ chloru. Poza tym, sprzedawane s¹ w formie sta³ej,
dziêki czemu s¹ ³atwe w u¿yciu. Wolno rozpuszczaj¹ce siê tabletki nadaj¹ siê wyœmienicie do d³ugotrwa³ej dezynfekcji
basenu i nie wymagaj¹ ingerencji cz³owieka. Tabletki i granulaty nie powinny byæ wrzucane bezpoœrednio do basenu.
Przewa¿nie w skimmerach znajduje siê odpowiednie miejsce na tego typu produkty. Dwu- i trójchloroizocyjanuraty
posiadaj¹ w swoim sk³adzie stabilizator, pozwalaj¹cy na utrzymanie przez d³u¿szy czas odpowiednich wartoœci chloru.

Œrodki chlorowe
Quick chlor - granulat

Najbardziej popularny, szybko rozpuszczalny, organiczny chlor w granulacie.
Przeznaczony do dezynfekcji wody. Na 10 m wody wystarcza 35 gramów.
nazwa kod
granulat puszka 1 kg 406601
granulat wiadro 3 kg 406603
granulat wiadro 5 kg 406608

3

Maxi chlor – tabletki

Najbardziej popularny, multifunkcyjny, wolno rozpuszczalny chlor w tabletkach
200 g, przeznaczony do dezynfekcji wody. Utrzymuje w wodzie sta³y poziom
chloru. 1 tabletka na 35 m wody. Posiada w sk³adzie dodatkowo œrodki
glonobójcze i substancje klaruj¹ce wodê.
nazwa kod
maxi chlor puszka 1 kg 406701
maxi chlor wiadro 3 kg 406703
maxi chlor wiadro 5 kg 406708

3
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Œrodki chemiczne do pielêgnacji wody

Quick chlor – tabletki

Szybko rozpuszczalny, organiczny chlor w tabletkach 20 g, do dezynfekcji wody. Na 10 m wystarcza 5 sztuk.
nazwa kod 1 kg kod 3 kg kod 5 kg
chlor tabletki 406501 406503 406508

3

Mini-maxi chlor – tabletki

Wolno rozpuszczalny chlor w tabletkach 20 g, do dezynfekcji wody. Dziêki wolnemu rozpuszczaniu siê, utrzymuje
w wodzie sta³y poziom chloru. Posiada w sk³adzie dodatkowo œrodki glonobójcze i substancje klaruj¹ce wodê.
nazwa kod 1 kg kod 3 kg kod 5 kg
mini maxi 406801 406803 406808

Œrodki bezchlorowe

Aktywny tlen jest zbyt niestabilny, aby zagwarantowaæ sta³¹ dezynfekcjê wody. Nadtlenek wodoru i nadsiarczan potasu
to najbardziej znane formy Ÿróde³ aktywnego tlenu. Poziom tlenu powinien byæ uzupe³niany w momencie, gdy jego
poziom wynosi 35 mg/l. Dezynfekcja szokowa przeprowadzana jest przynajmniej 1 raz w miesi¹cu za pomoc¹ tlenu
w koncentracie lub chloru. Aktywny tlen ma tendencjê do obni¿ania wartoœci pH, która musi siê utrzymaæ na poziomie 7,2
i 7,6. Zawartoœæ aktywnego tlenu mo¿na zmierzyæ za pomoc¹ tabletek DPD 4.

Aktywny tlen

Tabletki na bazie aktywnego tlenu. Przeznaczone do dezynfekcji wody. Redukuj¹ zawartoœæ chloramin.
nazwa kod
tlen, tabletki 20 g, wiadro 3 kg 410669
tlen, tabletki 200 g, wiadro 3 kg 410671
tlen, koncentrat, butelka 1l 410667
Preparaty usuwaj¹ce zmêtnienie wody

Œrodki flokuj¹ce s³u¿¹ utrzymaniu klarownoœci wody. Po przeprowadzonej dezynfekcji, dodaje siê flokulant, który ³¹czy
p³ywaj¹ce w wodzie drobiny w wiêksze cz¹stki. Osadzaj¹ siê wtedy one bez problemu na z³o¿u piaskowym w filtrze.
Z pomoc¹ œrodków flokuj¹cych mo¿na usun¹æ, znajduj¹ce siê w wodzie metale. Nale¿y na krótko zwiêkszyæ wartoœæ pH
do 9, dodaæ flokulant, który zwi¹¿e metale i oddzieliæ od wody za pomoc¹ filtrów. Po tej operacji filtr, nale¿y wyczyœciæ
i przywróciæ odpowiedni¹ wartoœæ pH wody.

Flockfix

Super Flock

Woreczki z granulatem do profilaktycznego flokowania.
Wk³adany do skimmera lub koszyka pompy.
nazwa kod
karton 1 kg 407650

S³u¿y do interwencyjnego usuwania zmêtnienia wody.
Stosowany w celu uzyskania klarownej, wolnej od
zmêtnieñ wody.
nazwa kod
Flock butelka 1 kg 407601
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Œrodki chemiczne do pielêgnacji wody

Preparaty glonobójcze

Glony do rozwoju potrzebuj¹ ciep³¹ wodê, œwiat³o s³oneczne, dwutlenek wêgla i po¿ywienie, którym s¹ np. nitraty
z chloramin (chloru zwi¹zanego), fosfaty z wody zasilaj¹cej basen lub wprowadzane przez k¹pi¹cych. W basenach
o dobrej cyrkulacji wody, dobrej filtracji, optymalnym flokowaniu i pH, mo¿na czêœciowo usun¹æ fosfaty, zabieraj¹c
glonom pokarm. W wodzie basenowej wystêpuj¹ trzy rodzaje glonów. Najrzadziej wystêpuj¹ glony brunatne. Tworz¹
na dnie basenu kolonie w postaci ¿ó³tobr¹zowego lub z³ocistego proszku. Ten rodzaj glonów jest najbardziej odporny na
chlor, potrafi prze¿yæ i rozwijaæ siê w wodzie zawieraj¹cej od 0,3 do 0,5 mg/l wolnego chloru. Nastêpna grupa glonów
to tzw. glony czarne (lub niebiesko-zielone), które osadzaj¹ siê na œcianach basenów. Ich kolonie to plamy niedu¿ej
wielkoœci, sk³adaj¹ce siê z wielu warstw glonów, rosn¹cych jedna na drugiej. Poprzez chlorowanie, mo¿na zniszczyæ
zewnêtrzn¹ warstwê glonów, ale te pod spodem rozrastaj¹ siê dalej i dlatego mówi siê, ¿e s¹ doœæ odporne na chlor.
Trzecia grupa glonów, najczêœciej wystêpuj¹ca na basenach, to glony zielone. Ten rodzaj glonów p³ywa w wodzie
basenowej najpierw na powierzchni (wtedy nie s¹ widoczne), o ich obecnoœci w wodzie œwiadcz¹ œliskie œciany basenów,
potem zaczynaj¹ siê osadzaæ w miejscach nas³onecznionych i tam, gdzie jest s³aby obieg i ruch wody. W tym czasie
gwa³townie wzrasta w wodzie basenowej zapotrzebowanie na chlor. W przypadku zbyt wolnej reakcji urz¹dzeñ
dozuj¹cych, nastêpuje wykwit glonów w ca³ej wodzie basenowej, która robi siê zielona, nieprzeŸroczysta, basen
niehigieniczny i nieestetyczny. Glony zielone mo¿na usun¹æ z wody basenowej poprzez chlorowanie szokowe oko³o
3 mg/l chloru aktywnego, glony brunatne poprzez odkurzanie basenu, glony czarne tylko poprzez szczotkowanie plam.
Aby zapobiec wystêpowaniu glonów, nale¿y regularnie stosowaæ preparaty glonobójcze (zwiêkszaj¹c ich dawkê,
w miarê wzrostu temperatury powietrza i wody), utrzymywaæ wartoœæ chloru i pH na w³aœciwym poziomie.
Alba Super

Najlepszy, niepieni¹cy preparat glono- i bakteriobójczy. Zalecany przez Sanepid. Stosowany te¿ do powstania du¿ej
iloœci glonów. Utrzymuje wodê w doskona³ym stanie, nawet przy wysokich temperaturach powietrza. Dzia³a
natychmiast po zastosowaniu.
nazwa kod 1 kg kod 3 kg kod 5 kg
Alba Super 406401 406402 406405
Algenex Super

Preparat glonobójczy. Jednak, tak jak inne preparaty na rynku ustêpuje jakoœci¹ Albie Super i przy wysokich
temperaturach powietrza >30 stopni C, tak jak inne preparaty mo¿e nie daæ sobie rady. Przeznaczony do
profilaktycznego stosowania. Nale¿y go regularnie stosowaæ.
nazwa kod 1 kg kod 3 kg kod 5 kg
Algenex 406430 406440 406450

Winter fluid – p³yn zimowy

Œrodek stosowany na zimê. Zapobiega zielenieniu
siê wody w przypadku ocieplenia w zimie.
nazwa kod
Winter fluid butelka 1 kg 407801
Winter fluid kanister 5 kg 407802
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Œrodki chemiczne do pielêgnacji wody

P³ynne œrodki do automatycznego dozowania

nazwa kod nazwa kod
chlor p³ynny 35 kg 410560 pH Minus p³ynny 40 kg 410530
aktywny tlen 30 kg 410665 flock p³ynny 30 kg 410520
pH Plus p³ynny 35 kg 410540

Œrodki do czyszczenia

¯el czyszcz¹cy

Poolfinisch

Flisan

Randklar

Keraclin F

Edelstahl VA

Compactal

Œrodki specjalne

Uniwersalny ¿el do czyszczenia basenów. Przeznaczony do basenów foliowych i p³ytkowych. Czyœci tak¿e pod
wod¹. Konsytencja w postaci ¿elu powoduje, ¿e nie sp³ywa on z g¹bki podczas czyszczenia.
nazwa kod
¿el czyszcz¹cy 1 kg 406101

Wydajny œrodek do czyszczenia elementów ze stali.
Kod 51900

Alkaliczny œrodek przeciw t³uszczom.
nazwa kod 10 kg kod 30 kg
Flisan 410705 410707

Œrodek do czyszczenia folii i tworzyw sztucznych,
czyœci z t³uszczów, oleju i rdzy nalotowej.
nazwa kod 10 kg kod 30 kg
Randklar 410675 410677

Kwaœny œrodek czyszcz¹cy do basenów i ich otoczenia. Przeciwdzia³a powstawaniu plam wapiennych, mineralnych
i t³uszczowych.
nazwa kod 10 kg kod 30 kg
Keraclin F 410695 410695

Œrodek do czyszczenia i pielêgnacji niecek basenowych ze stali szlachetnej oraz czêœci metalowych ze specjalnych
stali stopowych.
nazwa kod
Edelstahl VA 10 kg 410712

Kwaœny œrodek czyszcz¹cy do basenów odkrytych. Rozpuszcza wapno i osady. Usuwa br¹zowe zabarwienia,
powsta³e od dzia³ania ¿elaza i innych metali.
nazwa kod 10 kg kod 30 kg
Compactal 410685 410687

To produkty o specjalnym przeznaczeniu.
Stabilizator zapobiega wytr¹caniu wapnia i ¿elaza.
Chlor STOP obni¿a poziom chloru w wodzie.
Odpieniacz zapobiega powstawaniu piany.
nazwa kod
stabilizator twardoœci 3 kg 410715
stabilizator twardoœci 10 kg 410717
chlor STOP 5 kg 406630
odpieniacz 1 kg 410720
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Automaty dozuj¹ce

Urz¹dzenie pomiarowo-dozuj¹ce Eurodos

Niezawodny automat, reguluj¹cy iloœæ œrodka dezynfekcyjnego i wartoœæ pH w Waszym basenie. Eurodos mierzy
i steruje prac¹ pomp dozuj¹cych, doprowadzaj¹c wartoœci do ¿¹danego poziomu. Pracê wykonuje automatycznie za
pomoc¹ mikro-procesora. £atwa instalacja, obs³uga i programowanie poprzez menu w jêzyku polskim. Ca³oœæ
zamontowana na p³ycie. W komplecie znajduj¹ siê: skrzynka steruj¹ca, 2 wê¿ykowe pompy dozuj¹ce 2 l/h lub
pompy mebranowe o regulowanej wydajnoœci do 5 l/h, elementy przy³¹czeniowe, elektrody, ciœnieniowa komora
pomiarowa, wê¿yki.

Eurodos z pompami wê¿ykowymi

Niew¹tpliwe zalety to cicha praca i ³atwoœæ
uruchomienia pomp.
nazwa kod
Eurodos pH/aktywny tlen 1306000
Eurodos pH/chlor (pomiar Redox) 1236000
czujnik przep³ywu (opcja) 14040
monta¿ urz¹dzenia 999900

Eurodos z pompami membranowymi

Niew¹tpliwe zalety to regulacja wydajnoœci i brak
serwisu pomp przez d³ugi czas.
nazwa kod
Eurodos pH/aktywny tlen 1306001
Eurodos pH/chlor (pomiar Redox) 1236001
czujnik przep³ywu (opcja) 14040
monta¿ urz¹dzenia 999900

Eurodos pH/Chlor/Redox

Automat mierz¹cy i reguluj¹cy wartoœæ wolnego chloru w mg/l, pH i Redox. Zalecany do basenów publicznych, w
hotelach i oœrodkach wypoczynkowych. Eurodos mierzy i steruje prac¹ pomp dozuj¹cych, doprowadzaj¹c wartoœci
do ¿¹danego poziomu. £atwa instalacja, obs³uga i programowanie. W komplecie znajduje siê: bezobs³ugowa,
amperometryczna elektroda pomiaru wolnego chloru, skrzynka steruj¹ca, elementy przy³¹czeniowe, elektroda pH
i Redox, komora pomiarowa. Pompy dozuj¹ce nale¿y zamówiæ osobno.

nazwa kod
Eurodos pH/chlor 1476001
czujnik przep³ywu (opcja) 14040
monta¿ urz¹dzenia 999900

Urz¹dzenie pomiarowo-dozuj¹ce Tebas-Economic

Proste urz¹dzenie pomiarowo-dozuj¹ce, reguluj¹ce pH i Redox w
basenie. Dostarczane z dwiema pompami wê¿ykowymi o wyd.
1,5 l/h, elektrodami i elem. przy³¹czeniowymi.

nazwa kod
Tebas-Economic pH/Redox 1236003
monta¿ urz¹dzenia 999900
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Automaty dozuj¹ce

Urz¹dzenie pomiarowo-dozuj¹ce Autodos

Nowoczesny wygl¹d i zaawansowana, wysoka technologia tworzy wysoce inteligentne urz¹dzenie Autodos.
Zaprojektowano je w celu regulacji warunków panuj¹cych w wodzie basenowej. Urz¹dzenia mierz¹ce wolny chlor
przeznaczone s¹ do basenów publicznych. Zastosowana wysoka technologia pozwala na najlepsz¹ jakoœæ pracy,
niezawodnoœæ i bezobs³ugow¹ pracê. System jest wyposa¿ony w 2 niezale¿ne kana³y do monitorowania chloru lub
Redox i pH. Autodos reguluje poziom pH (poprzez dozowanie kwasu lub zasady) i chloru. Regulacja chloru nastêpuje
poprzez obni¿enie poziomu chloru ca³kowitego i podniesienie zawartoœci wolnego chloru. Mo¿liwe zamontowanie
opcji do sterowania urz¹dzeniem za pomoc¹ komputera PC. Urz¹dzenie dostarczane jest jako kompletny system bez
pomp dozuj¹cych.

nazwa kod
pH i wolny chlor z elektrod¹ PB200 416540
pH i wolny chlor z elektrod¹ CLE3 416542
pH/Redox, 416550
pH/Redox i wolny chlor z elektrod¹ PB200 416560
pH/Redox i wolny chlor z elektrod¹ CLE3 416562

32 kB EPROM 41625
komunikacja z komputerem przez RS232 41620

monta¿ urz¹dzenia Autodos 999902

Autodos M2

Autodos M2

Autodos M2

Autodos M3

Autodos M3

Rejestrator danych

Modu³

Elementy potrzebne do sterowania urz¹dzeniem
za pomoc¹ komputera PC

Minimaster

To zaawansowany technologicznie automat dozuj¹cy do basenów prywatnych. Automat MiniMaster oferuje ci¹g³e
monitorowanie i automatyczne dozowanie, zapewniaj¹c najwy¿sze bezpieczeñstwo wody w Twoim basenie!
MiniMaster jest oparty na tej samej technologii, jak dobrze znane Autodosy.
Z zainstalowanym MiniMasterem w swoim basenie, nigdy nie bêdziesz musia³ siê martwiæ o jakoœæ wody -
MiniMaster automatycznie o ni¹ zadba!
Funkcje i zalety: sta³y pomiar pH i stê¿enia wolnego chloru, dwa cyfrowe regulatory oparte na technologii LED,
prosta instalacja i obs³uga, wbudowany prefiltr, elektroniczny przep³ywomierz, wygodny dostêp do kalibracji,
oddzielne modu³y dla ka¿dej elektrody pomiarowej, automatyczne dozowanie œrodków chemicznych.
Urz¹dzenie dostarczane jest jako kompletny system bez pomp dozuj¹cych.

nazwa kod
Minimaster 416620



.pl
PIELÊGNACJA / CZYSZCZENIE

169

Automaty dozuj¹ce

Urz¹dzenie pomiarowo-dozuj¹ce Prominent

Niew¹tpliwe zalety tych urz¹dzeñ to ³atwy i szybki monta¿, dostarczane s¹ gotowe do natychmiastowego
pod³¹czenia, dok³adne dozowanie, wysokie bezpieczeñstwo. Automaty Dulcodos i Dulcomarin to najlepszy wybór,
jeœli chodzi o trwa³oœæ, dok³adnoœæ i niezawodnoœæ. Urz¹dzenia dostarczane s¹ kompletnie wyposa¿one: skrzynka
pomiarowa, wê¿ykowe pompy dozuj¹ce 1,6 l/h, elektrody pomiarowe pH i Redox lub chlor typ CLE3, lance ss¹ce,
czujnik przep³ywu, filtr wody, zaworki kulowe, zaworki dozuj¹ce, roztwory buforowe. Ca³oœæ zamontowana na p³ycie
o wymiarach 595x745x150 mm.

nazwa kod
Dulcodos pH/wolny chlor 417955
Dulcodos pH/Redox 417950
Dulcomarin II pH/wolny chlor/Redox 418000
serwer WEB-LAN do Dulcomarin 418020

Pompa pomiaru wody

Skuteczna - niezawodna – bezpieczna. Czystoœæ wody jest spraw¹ najwy¿szej wagi w ka¿dym basenie. Prowadzenie
kontroli wartoœci pH, Redox, czy stê¿enia chloru musi byæ œciœle przestrzegane. Woda w basenie stale jest
poddawana analizie. Je¿eli ciœnienie w punkcie wylotu wody jest zbyt niskie, nale¿y zastosowaæ pompê pomiaru
wody. Zrobiona z odpornych na korozjê materia³ów, samozasysaj¹ca pompa V 600 zosta³a opracowana w celu
bezpoœredniego dostarczania próbek wody do komory pomiarowej w automacie dozuj¹cym. Obwodowy wirnik
pompy zapewnia niski zakres wydajnoœci ok. 600 l/h. Niski przep³yw jest idealny dla punktu pomiarowego, a tak¿e
oznacza redukcjê zu¿ycia energii podczas pracy pompy. Poza oszczêdnoœci¹ energii, dodatkow¹ zalet¹ jest jej
bezpieczeñstwo, gdy¿ redukuje ryzyko awarii spowodowanych np. dostaniem siê zassanych w³osów do punktu
pomiarowego. Pompy s¹ w 100% testowane podczas produkcji. Zapewnia to nie tylko d³ug¹ ¿ywotnoœæ, ale
równie¿ wysok¹ niezawodnoœæ.

nazwa kod
pompa V 600, moc 0,14 kW, 230 V 421460
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Przeznaczone s¹ do dezynfekcji wody promieniami UV w procesie reakcji fotooksydacji. Lampê zak³ada siê
w instalacji za filtrem. Aby proces dezynfekcji przebiega³ skutecznie, woda powinna posiadaæ mêtnoœæ nie wiêksz¹
ni¿ 15 mg/dm . Nadmierne zmêtnienie wody ogranicza skutecznoœæ naœwietlania i zachodzi koniecznoœæ czêstego
czyszczenia powierzchni lamp. Nale¿y, wiêc stosowaæ skutecznie œrodki flokuj¹ce. Proces bakteriobójczy,
wykonywany z pomoc¹ lamp UV powinno siê wspomagaæ dozowaniem chloru i regulacj¹ wartoœci pH, aby uzyskaæ
w³aœciwy efekt polepszenia jakoœci wody i wyd³u¿yæ czas dzia³ania procesu. Przy odpowiednim zwiêkszeniu iloœci
lamp UV, dozowanie chloru mo¿e zostaæ ca³kowicie wyeliminowane. Zalet¹ stosowania lamp UV jest: bardzo niski
koszt zakupu i koszt eksploatacji, redukcja nawet do 80% iloœci dozowanego chloru, skuteczne niszczenie bakterii,
¿adnych problemów z oczami i reakcjami alergicznymi podczas k¹pieli.

3

nazwa kod
Lampa UV-C 75 W, 230 V, do basenu maks. 75 m ,
maks. przep³yw 30 m /h, pobór pr¹du 25 W. 416575
Lampa UV-C 150 W, 230 V, do basenu maks. 150 m ,
maks. przep³yw 60 m /h, pobór pr¹du 25 W. 416578

3

3

3

3

Membranowa pompa dozuj¹ca

Elektronicznie sterowana, niezawodna membranowa pompa dozuj¹ca o szerokim zastosowaniu. S³u¿y, jako pompa
do dozowania œrodka flokuj¹cego, chloru, aktywnego tlenu, œrodka reguluj¹cego pH wody. Wydajnoœæ ustawiana do
5 l/h. W komplecie wszystkie elementy do pod³¹czenia pompy.

nazwa kod
membranowa pompa dozuj¹ca 25358
j/w, ale z automatycznym odpowietrzeniem 25355

Wê¿ykowa pompa dozuj¹ca

Niepozorna, ale mocna wê¿ykowa pompa dozuj¹ca o wydajnoœci
2 l/h. Pod³¹czana pod wê¿yk 6x4 mm. Charakteryzuje siê cich¹
prac¹. Wê¿yk nale¿y wymieniaæ, co 1 rok. kod 25360

Lanca ss¹ca umieszczana jest w kanistrze ze œrodkiem chemicznym. Dziêki niej, pompy dozuj¹ce nie zapowietrzaj¹
siê i nie pobieraj¹ z dna kanistra ewentualnych zabrudzeñ. kod 416694

Lampy ultrafioletowe UV-C
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Odkurzacz Fun

Ten odkurzacz doskonale czyœci basen. Pod³¹czany jest do skimmera za pomoc¹ wê¿a o d³. 10 m. Uruchamiany jest
moc¹ pracuj¹cej pompy filtra basenu. Nadaje siê ka¿dego rodzaju basenu. Szerokoœæ pracy to 27 cm. Czyœci dno
basenu, a tak¿e œciany, jeœli zapewni mu siê optymalny przep³yw na pompie filtra.

Odkurzacze pó³automatyczne

nazwa kod
2FUN dwuko³owy 71998
4FUN czteroko³owy 73709
4FUN czteroko³owy z filtrem 74041
szczotki boczne 73389

Odkurzacz James

Pó³automatyczny odkurzacz do czyszczenia basenu. Posiada w³asny worek filtruj¹cy i pompê o wydajnoœci 8 m /h,
230 V z kablem o d³ugoœci 10 m. Podczas pracy nie wolno korzystaæ z basenu. Filtr basenowy powinien byæ
wy³¹czony. Przeznaczony do basenów prywatnych. Do odkurzacza montuje siê teleskop za pomoc¹, którego
wykonuje siê czyszczenie basenu.

3

nazwa kod
odkurzacz James 54130
teleskop 1,9-3,6 m 54050
teleskop 2,5-4,8 m 54051
worek zapasowy 70 mikron 54310
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Odkurzacze automatyczne Dolphin

Dolphin to technologicznie zaawansowany i mi³y w eksploatacji, niezawodny pomocnik w utrzymaniu czystoœci
basenu. Porusza siê samodzielnie, pracuj¹c pod niskim napiêciem 30 V. Rano wrzucasz go do wody, a po pracy
wyci¹gasz z powrotem. Basen jest ju¿ gruntownie wyszorowany, dziêki wk³adom filtruj¹cym, zatrzymuj¹cym
zabrudzenia. Wszystkie Dolphiny maj¹ w komplecie wózek transportowy i zasilacz. Niektóre modele mog¹ byæ
sterowane rêcznie za pomoc¹ pilota. Wa¿ne jest, aby dobraæ w³aœciwy model do posiadanego basenu. Odkurzacze
Dolphin mog¹ pracowaæ w wodzie o temperaturze do 34 stopni C i o zawartoœci soli do 0,5 mg/l.

– o wyborze decyduje rodzaj pokrycia wewnêtrznej œciany basenu:
Szczotka PCW – do basenów foliowych, betonowych i poliestrowych
Szczotka Combi – do basenów z szorstk¹ p³ytk¹ lub œlisk¹ foli¹ Alkorplan 3000 (mozaiki)
Szczotka Wonder – do basenów ze œlisk¹ p³ytk¹, mozaik¹ szklan¹ i stalowych

Rodzaje i przeznaczenie szczotek

Supreme M3

Zalecany do basenów do 10 metrów d³ugoœci. Czyœci œciany basenu i rogi. Zaprojektowany tak, aby zapewniæ Wam
godziny rozrywki spêdzone w czystym i higienicznym basenie. M3 zapewni Ci: oszczêdnoœæ wody i energii,
pomo¿e zapobiec rozwojowi glonów i bakterii, zredukuje liczbê potrzebnych urz¹dzeñ czyszcz¹cych.
Parametry Dolphin Supreme M3: czas pracy 3 godziny, d³ugoœæ kabla 17 m, klasa IP 54, moc wejœciowa 230 V AC,
moc wyjœciowa 30 V DC.
Dolphin Supreme M3 - cechy i zalety:
- szczotkuje, szoruje, filtruje - worek zbiera kurz i brud
- efektywne czyszczenie, optymalne skanowanie zakresu basenu
- autonomiczne urz¹dzenie - nie wymaga ¿adnych instalacji
- ma³y, lekki i porêczny - ³atwoœæ utrzymania, konserwacji i naprawy
- niskie napiêcie – niskie zu¿ycie energii - omijanie przeszkód
- automatyczne wy³¹czenie odkurzacza po skoñczonej pracy
- mechanizm ochrony silnika przy przeci¹¿eniu lub braku wody
- nadaje siê do wewnêtrznych basenów – 24 miesiêczna gwarancja

Dolphin SUPREME M3 ze szczotk¹ Combi i stojakiem kod 55060

Diagnostics

Nigdy nie przestaje pracowaæ dla Ciebie. Jest dobrze pracuj¹cym robotem,
zaprogramowanym do pracy na du¿ych powierzchniach. Diagnostics to solidny,
niezawodny i niedrogi cz³onek rodziny Dolphin, s³ynny ze swojej mocnej konstrukcji,
zdolnoœci wspinania siê po œcianach basenu oraz dok³adnego czyszczenia. Dolphin
Diagnostics jest niezast¹pionym robotem przeszkolonym do utrzymania Twojego
basenu w doskonalej czystoœci. Parametry Dolphin Diagnostics: czas pracy 3 godziny,
d³ugoœæ kabla 20 metrów, zalecany do basenów o 12 metrowej d³ugoœci, porowatoœæ
filtra 50 mikronów, wydajnoœæ pompy 16 m /h, napiêcie silnika 24 V DC,
klasa IP 54, moc wejœciowa 230 V AC, moc wyjœciowa 30 V DC.

3

Zalety Dolphin Diagnostics: niedrogi d³ugo dzia³aj¹cy robot,
wspina siê po œcianach, du¿y filtr zbiera brud, piach i py³,
zaawansowany program samodzielnego optymalnego skanowania
zakresu basenu, szczotkuje, zamiata, odkurza i filtruje ca³¹ pod³ogê
basenu, œciany i liniê wody proces czyszczenia jest przyjazny œrodowisku
i wymaga u¿ycia mniejszej iloœci chemii.
nazwa kod
Dolphin Diagnostics, szczotka PCW 393005
Dolphin Diagnostics, szczotka Combi 393007
Dolphin Diagnostics, szczotka Wonder 393008
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Odkurzacze automatyczne Dolphin

Supreme

Dolphin Supreme M4 i M5 jest znacz¹cym krokiem w robotyce czyszczenia basenu. Powsta³ w oparciu o wieloletnie
doœwiadczenia. Supreme M4 i M5, dziêki zastosowaniu unikalnych, innowacyjnych funkcji, gotowy jest do podjêcia
wszelkich ciê¿kich zadañ przy czyszczeniu basenu, gwarantuj¹c jednoczeœnie niezawodne wyniki czyszczenia za
ka¿dym razem. Intensywne czyszczenie przyczynia siê do eliminacji glonów i bakterii. Czyœci pod³ogê, œciany i liniê wody
basenu. Supreme M5 jest wyposa¿ony w pilota, umo¿liwiaj¹cego rêczne sterowanie i programowanie parametrów
pracy. Parametry Dolphin Supreme: M4 czas pracy to 2,5 h, M5 to czas pracy 1,5 h, 2,5 h lub 3,5 h, d³ugoœæ kabla 20
metrów, do basenów o 12 metrowej d³ugoœci, wydajnoœæ pompy 17 m /h, napiêcie silnika 24 V DC, klasa IP 54, moc
wejœciowa 230 V AC, moc wyjœciowa 30 V DC.
Zalety i cechy Dolphin Supreme M4 i M5 :

wyposa¿ony w 3 szczotki czyszcz¹ce i 3 filtry; M5 jest wyposa¿ony w pilota; zaawansowana technologia skanowania
wielkoœci basenu, umo¿liwia optymalne czyszczenie w krótkim cyklu pracy; wyposa¿ony w dodatkow¹ szczotkê, powo-
duj¹c¹ dwa razy bardziej efektywne czyszczenie; opatentowane górne otwarcie pokrywy filtra, pozwala na ³atwe
utrzymanie w czystoœci filtrów i wygodny dostêp do nich; opatentowany system czyszczenia Multi Filtration System (MFS):
Ultra czyszczenie, Ultra dok³adne czyszczenie i czyszczenie wiosenne; prosta droga przep³ywu wody, zapobiegaj¹c¹
wydostawaniu siê zanieczyszczeñ i zapewniaj¹ca szybkie odprowadzanie wody; regulowane p³ywaki zapewniaj¹
skanowanie ró¿nych wymiarów basenów; automatyczny mechanizm ochrony silnika; silnik niskiego napiêcia zapewnia
minimalne zu¿ycie energii; automatyczne wy³¹czenie po zakoñczeniu ka¿dego cyklu.

3

-

Supreme M4

Supreme M5

nazwa kod
Dolphin Supreme M4, szczotka PCW 55020
Dolphin Supreme M4, szczotka Combi 55022
Dolphin Supreme M4, szczotka Wonder 55024

nazwa kod
Dolphin Supreme M5, szczotka PCW 55040
Dolphin Supreme M5, szczotka Combi 55042
Dolphin Supreme M5, szczotka Wonder 55044
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Odkurzacze automatyczne Dolphin

Dynamic Plus

To moc inteligentnego czyszczenia. Dolphin Dynamic Plus jest doskona³ym robotem
czyszcz¹cym do ka¿dego domowego basenu. Posiada pilot z joystickiem, aby
pomóc Ci wybraæ odpowiedni program czyszcz¹cy, poczynaj¹c od wspinania siê
po œcianach a koñcz¹c na ultra czyszczeniu. Pilot jest prosty w obs³udze, tak¿e
³atwo ustawisz czas pracy, czy skierujesz robota do ciê¿ko dostêpnych naro¿ników.
Dolphin Dynamic Plus oferuje wskaŸnik pe³nego filtra, obrotowy kabel i solidn¹
konstrukcjê, zapewniaj¹c¹ trwa³oœæ i bezpieczeñstwo. Dolphin Dynamic Plus na
nowo definiuje nowoczesn¹ technologiê czyszczenia basenów.
Parametry Dolphin Dynamic Plus: czas pracy 2, 3 lub 4 godziny, d³ugoœæ kabla 20
metrów, do prywatnych basenów o 12 metrowej d³ugoœci, porowatoœæ filtra 50
mikronów, wydajnoœæ pompy 16 m /h, napiêcie silnika 24 V DC, klasa IP 54, moc
wejœciowa 230 V AC, moc wyjœciowa 30 V DC.

3

nazwa kod
Dolphin Dynamic Plus, szczotka PCW 393010
Dolphin Dynamic Plus, szczotka Combi 393011
Dolphin Dynamic Plus, szczotka Wonder 393012

PRO X2

Doprowadzony do perfekcji Dolphin Dynamic Pro X jest bardzo wytrzyma³ym,
bardzo inteligentnym robotem do œredniej wielkoœci basenów publicznych.
Zbudowany wed³ug najnowszych technologii, posiada wzmocnione czêœci,
program samoucz¹cy, podwójny silnik oraz wskaŸnik pe³nego filtra. Posiada
opatentowany obrotowy kabel, co zapobiega jego spl¹taniu. Bezprzewodowy
pilot do manualnego programowania i sterowania prac¹. Szeroki wybór
programów czyszczenia i parametrów: czas pracy, d³ugoœæ basenu, wspinanie
siê po œcianach, rodzaj czyszczenia. Szczotkuje, odkurza i filtruje pod³ogê ,œciany
i liniê wody w mniej ni¿ 8 godzin. Du¿y filtr zbiera brud, piach i py³. Parametry
Dolphin Dynamic Pro X2: czas pracy 4 h, 6 h lub 8 h, d³ugoœæ kabla 30 metrów, do
basenów publicznych o d³ugoœci do 25 metrów, wydajnoœæ pompy 16 m /h,
napiêcie silnika 24 V DC, klasa IP 54, moc wejœciowa 230 V AC, moc wyjœciowa
30 V DC.

3

nazwa kod
Dolphin Dynamic Pro X2, szczotka PCW 393013
Dolphin Dynamic Pro X2, szczotka Wonder 393014

Dolphin Bio

To innowacyjne rozwi¹zanie dla oczyszczania basenów naturalnych i stawów,
³¹cz¹ce zaawansowan¹ technologiê produkcyjn¹ oraz wyj¹tkowe cechy, aby
Dolphin Bio móg³ spe³niæ wyzwanie oczyszczenia naturalnego basenu. Dolphin Bio
nadaje siê do basenów do 15 m d³ugoœci. Skuteczne czyszczenie, usuwanie liœci
i innych zanieczyszczeñ zapewnia wewnêtrzna filtracja lub ssanie zewnêtrzne oraz
szorowanie œcian, dna i linii brzegowej. Dolphin Bio wykona za Ciebie ca³¹ pracê -
bez ingerencji i niszczenia naturalnej flory Twojego basenu. Unikalna potrójna
szczotka zawiera dwie Bio szczotki i jedn¹ dodatkow¹ ze zwiêkszon¹ moc¹
obrotow¹, co zapewnia efektywne usuwanie brudu, alg i bakteri,i nawet ze œliskiej
i nierównej powierzchni. Za pomoc¹ pilota wybiera siê jeden z trzech trybów
filtracji oraz ssania przez pompê.

nazwa kod
Dolphin BIO szczotka PCW 55080
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Z³¹czki wykonane s¹ z wysokiej jakoœci PCW i nadaj¹ siê do wody
pitnej. Surowiec u¿yty do ich produkcji odpowiada wszelkim normom UE.

Wspó³czynnik bezpieczeñstwa przy temperaturze + 20 C do PN 16
wynosi 50 lat. Przy temperaturze pracy + 20 C ciœnienie wynosi:

o

o

Maksymalna temperatura pracy: maks. 60 C.o

ciœnienie (bar)

10 - 16
10

10 lub 6

klejone wewn¹trz
klejone z zewn¹trz
gwint wewn¹trz
gwint z zewn¹trz

polichlorek winylu
EPDM
DIN 8063-ISO 727
NFT 54-028-KIW A 54
ciemnoszary RAL 7011

PVC-U/PVC twarde:
Uszczelki:

Normy:

Kolor:

œrednica (mm)
10 - 160
200 - 250
280 - 400

KW
KZ
GW
GZ

Dane techniczne

Materia³

Ciœnienie pracy

Skróty
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KW-GZ KW-GW

KW-GW

KW-KZ

KW-KZ

KW-KW

KW-KW

KW-KW

KW-KW

kod kod

kod

kod

kod
kod

kod

kod

kod

710155
710163

710020
710025
710032
710040
710050
710063
710075

711020
711025
711032
711040
711050
711063
711075
711090
711095

653020
653025
653032
653040
653050
653063
653075
653090
653110

654020
654025
654032
654040
654050
654063
654075
654090
654110
654140
654160
654225
654226
654228

650550
650563

652050
652063

650020
650025
650032
650040
650050
650063
650075
650090
650110
650140
650160
650225
650227
650228

651020
651025
651032
651040
651050
651063
651075
651090
651110
651140
651160
651225
651227
651228

50 mm x 1 ”

63 mm x 2”

1/2 20 mm x ”

25 mm x ”
32 mm x 1"
40 mm x 1 ”

50 mm x 1 ”
63 mm x 2"
75 mm x 2 ”

1

3

1

1

1

/

/

/

/

/

2

4

4

2

2

20 mm x ”1/2

25 mm x ”3/4

32 mm x 1"
40 mm x 1 ”1/4

50 mm x 1 ”1/2

63 mm x 2"
75 mm x 2 ”1/2

90 mm x 3"
110 mm x 4"

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm

110 mm

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm

110 mm
140 mm
160 mm
225 mm
250 mm
315 mm

50 mm
63 mm

50 mm
63 mm

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm

110 mm
140 mm
160 mm
225 mm
250 mm
315 mm

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm

110 mm
140 mm
160 mm
225 mm
250 mm
315 mm

Kolano 90o Kolano 90o

Mufa

£uk 90o

Mufa

Kolano 90o

Kolano 45o

Kolano 90o

Kolano 45o
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KW-KW

2 x KW-GW

4 x KW

kod

kod

kod

710420
710425
710432
710440
710450
710463
710460
710465
710470
710475

658020
658025
658032
658040
658050
658063
658075
658090
658110
658140
658160
658225
658227
658228

683025
683032
683040
683050
683063

20 mm x ”

25 mm x ”
32 mm x 1"
40 mm x 1 ”

50 mm x 1 ”
63 mm x 2"
50 mm x ”

50 mm x ”

63 mm x ”

63 mm x ”

1

3

1

1

1

3

1

3

/

/

/

/

/

/

/

/

2

4

4

2

2

8

2

8

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm

110 mm
140 mm
160 mm
225 mm
250 mm
315 mm

25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm

Trójnik 90o

Trójnik

Czwórnik

KW-KW

KW-GZ

KW-GZ

KW-GZ

KW-GW

kod

kod

kod

kod

kod

kod

655020
655025
655032
655040
655050
655063
655075
655090
655099

711185
711186

711141
711144
711147
711151
711152
711163

60905
60906

60805
60806

656163
656164
656165
656166

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm

110 mm

50 mm x 1 ”

63 mm x 2"

1/2

20 mm x ”

25 mm x ”
32 mm x 1"
40 mm x 1 ”

50 mm x 1 ”
63 mm x 2"

1

3

1

1

/

/

/

/

2

4

4

2

50 mm x 1 ”

63 mm x 2"

1/2

50 mm x 1 ”

63 mm x 2"

1/2

63 mm
75 mm
90 mm

110 mm

Œrubunek

Œrubunek z uszczelk¹

Œrubunek

Œrubunek metal - PCW

kod

kod

699438

730840

50-38 mm

38 mm x 1 ”1/2

50 mm x 1 ”1/2

przezroczysta

Z³¹czka wê¿a

Z³¹czka wê¿a

Œrubunek zbiornika
przelewowego730842

KZ-GW kod

711615
711620
711625
711632
711640

20 mm x ”

20 mm x ”

25 mm x ”

32 mm x ”
40 mm x 1"

1

3

1

3

/

/

/

/

4

8

2

4

Z³¹czka redukcyjna
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KZ-KW kod

692010
692015
692016
692017
692020
692023
692024
692025
692030
692035
692040
692043
692045
692049
692050
692053
692054
692055
692056
692064
692065
692066
692075
692076
692077
692078
692080
692081
692083

25-20 mm
32-25 mm
40-20 mm
40-25 mm
40-32 mm
50-20 mm
50-25 mm
50-32 mm
50-40 mm
63-40 mm
63-50 mm
75-50 mm
75-63 mm
90-63 mm
90-75 mm
110-63 mm
110-75 mm
110-90 mm
125-110 mm
140-90 mm
140-110 mm
140-125 mm
160-140 mm
200-160 mm
225-110 mm
225-140 mm
225-160 mm
225-200 mm
250-225 mm

Redukcja krótka

KZ-GZ

KW-GZ

kod

kod

715020
715025
715032
715041
715042
715052
715062
715065

715720
715721
715731
715741
715751
715752
715755
715761
715765
715767
715775
715777
715778
715781
715785

20 mm x ”

25 mm x ”
32 mm x 1"
40 mm x 1"
40 mm x 1 ”

50 mm x 1 ”

63 mm x 1 ”
63 mm x 2"

1

3

1

1

1

/

/

/

/

/

2

4

4

2

2

20 mm x ”

25 mm x ”
32 mm x 1"
40 mm x 1 ”

50 mm x 1 ”

50 mm x 1 ”
50 mm x 2"
63 mm x 1 ”
63 mm x 2"
63 mm x 2 ”
75 mm x 2"
75 mm x 2 ”
75 mm x 3"
90 mm x 3"
110 mm x 4"

1

3

1

1

1

1

1

1

/

/

/

/

/

/

/

/

2

4

4

4

2

2

2

2

Nypel przejœciowy

Nypel mufowy

KW

GZ

GW

kod

kod

kod

kodœrednica

kodrura x GW

686020
686025
686032
686040
686050
686063
686075
686090
686110

730016
730020
730025
730032
730050
730063

730216
730220
730225
730232
730240
730250
730263

62586
62588

656350
656363
656375

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm

110 mm

”

”

”
1"

1 ”
2"

3

1

3

1

/

/

/

/

8

2

4

2

”

”

”
1"

1 ”

1 ”
2"

3

1

3

1

1

/

/

/

/

/

8

2

4

4

2

1 ”

2 “

1/2

50 mm x ”
63 mm x ”
75 mm x ”

1

1

1

/

/

/

2

2

2

Zaœlepka klejona

Zaœlepka

Nakrêtka

Zaœlepka gumowa

Opaska redukcyjna
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kod

kod

kod

kod

kod

717063
717075
717090
717110
717125
717140
717160
717225
717227

718063
718075
718090
718110
718125
718140
718160
718225
718227

720063
720075
720090
720110
720140
720160
720225
720227

732205
732210
732215
732220
732225
732230
732235

732669
732670
732671
732672
732673
732674
732676
732678

63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm
225 mm
250 mm

63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm
225 mm
250 mm

63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
140 mm
160 mm
225 mm
250 mm

75 mm
90 mm
110 mm
140 mm
160 mm
225 mm
250 mm

63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
140 mm
160 mm
225 mm
250 mm

Tuleja okr¹g³a

Ko³nierz

Uszczelka p³aska

Zawór klapowy

Klapa zwrotna

KW-KW

KW-KW

KW-KW

3 x KW

kod

kod

kod

kod

kod

732020
732025
732032
732040
732050
732063
732075
732090
732110

730910
730920
730925
730930
730935
730940
730945

732315
732316
732355
732356

732260

732520
732525
732532
732540
732550
732563
732575
732590

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm

50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
140 mm
160 mm

50 mm, 230 V
63 mm, 230 V
50 mm, 24 V
63 mm, 24 V

50 mm

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm

Zawór kulowy

Z³¹czka klarowna

Zawór motorowy

Zawór zwrotny

KW-KW

Zawór trójdrogowy klejony
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kod

kod

kod

kod

kod

kod

745050
745063
745075
745090
745110
745140
745160

750005
750010
750020
750025

750115
750120
070040

740020
740025
740032
740040
740050
740063
740075
740090
740110
740140
740160

618010
618060

741050
741063
741075
741090
741095

50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
140 mm
160 mm

125 g
250 g
500 g
1000 g

125 ml
1 litr
1 litr

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
140 mm
160 mm

125 g
1000 g

50 mm
63 mm
75 mm
90 mm

klej

Uchwyt rury

Klej do rur PCW Tangit

Rozpuszczalnik do rur

Klej do rur PCW

Rury elastyczne

Rura PCW klejona

kod

kod

kod

kod

kod

kod

61550
61551
61555
61556

61560

61561

61562

61590
61591

61565
61566

61570
61571

61575
61576

61580
61581

50 mm KZ
63 mm KZ
50 mm KW
63 mm KW

50 mm x GZ 1 ”

uszczelka
50 mm x GZ 2"
uszczelka
63 mm x GZ 2"
uszczelka

50 mm x GW 1 ”

63 mm x GW 2”

1

1

/

/

2

2

50 mm KW
63 mm KW

2 x 50 mm KW
2 x 63 mm KW

2 x 50 mm KW
2 x 63 mm KW

3 x rura elast. 50 mm
3 x rura elast. 63 mm

Specjalne z³¹czki do rur elastycznych

Œrubunek zaciskowy

Œrubunek zaciskowy z gwintem

Kolano zaciskowe

Kolano zaciskowe

Trójnik zaciskowy

Trójnik zaciskowy
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PRODUKTY

Tebas to marka artyku³ów do basenów k¹pielowych, które produkowane s¹ pod k¹tem po³¹czenia jakoœci i ceny.

Filtr Saturn z palet¹ bez pompy

nazwa kod
filtr Saturn 406 mm 081002
filtr Saturn 485 mm 081007
filtr Saturn 610 mm 081012

Filtr Saturn z pomp¹ i palet¹

nazwa kod
406 mm, 8 m /h 081017
485 mm,10 m /h 081024
610 mm,13 m /h 081029

3

3

3

Automat dozuj¹cy
Tebas-Eurodos

nazwa kod
pH/aktywny tlen 1306000
pH/Redox-chlor 1236000
pH/aktywny tlen 1306001
pH/Redox-chlor 1236001

Automat dozuj¹cy
Tebas-Economic

nazwa kod
pH/Redox-chlor 1236003

Skrzynki pneumatyczne Tebas

dla pompy o mocy kod
do 2,2kW, 230 V 375146
do 2,2kW, 400 V 375147
do 4,0kW, 400 V 375148

Sterownik filtra
Tebas Pool-Consulting

nazwa kod
Tebas Pool
Consulting 230 V 14800

Sterownik pompy Tebas

dla pompy o mocy kod
do 2,2 kW, 230 V 14801
do 2,2 kW, 400 V 14802
do 4,0 kW, 400 V 14803

Lampa Euro 12 V

nazwa kod
lampa 300 W, 24400
lampa 15 W, LED bia³a 24400led
lampa 15 W, LED kolor 24400ledrgb

kod
24405
24405led
24405ledrgb

kod
24320
24320led
24320ledrgb

¯arówka LED

Nazwa kod
LED 12 V, 15 W, bia³a 24880
LED 12 V, 15 W, kolor 24882
Maxi 12 V, 20 W, bia³a 24881

Pompa ciep³a TEBAS

nazwa kod
pompa ciep³a 230 V, 5,5 kW 14604
pompa ciep³a 230 V, 8,5 kW 14605
pompa ciep³a 230 V, 10,5 kW 14608
pompa ciep³a 230 V, 13,0 kW 14610
pompa ciep³a 230 V, 17,0 kW 14613
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