
Zanurz się w naszym świecie
Baseny ogrodowe, które pokochał świat
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Ponad 20 lat doświadczenia
W tym czasie nasze baseny pokochało wielu Klientów w całej 
Europie. Firma P.H.U. Anita to zespół doświadczonych osób 
zajmujących się wykonawstwem, sprzedażą i montażem basenów 
ogrodowych, zadaszeń basenowych, akcesoriów basenowych oraz 
wanien z hydromasażem. 

Celem naszej firmy jest kompleksowa i szybka obsługa Klienta. Nasze 
dotychczasowe doświadczenia zawodowe to w pełni wystarczające 
narzędzie pozwalające sprostać Państwa wymaganiom. Bazujemy 
na doświadczeniu zdobytym na rynku nie tylko polskim, ale również 
i zagranicznym. 

Dzięki temu mamy szybki dostęp do nowych technologii co pozwala 
nam dopasować się do potrzeb każdego Klienta.

100% 
zadowolonych klientow

materiał odporny na chemikalia, 
UV i uszkodzenia mechaniczne

fachowe doradztwo, 
także przez telefon

baseny dostosowane 
do wymagań klienta

ponad 20 lat 
doświadczenia

baseny izolowane pianką 
poliuretanową
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Baseny ogrodowe
Jako jedyna firma w Polsce wykonujemy 
piankowanie zewnętrznej strony basenu pianką 
poliuretanową natryskową. 

Nasze baseny posiadają także dodatkowe 
metalowe wzmocnienia na ścianach bocznych, 
które nadają im stabilność i trwałość. 

Nasze baseny istnieją na rynku polskim 
i rynkach zagranicznych już od ponad 14 lat, 
wykonywane są przez kompetentne 
i doświadczone osoby.

Przesuwane zadaszenia 
basenów, czyli kąpiele 
przez cały rok
Lekkie i rozsuwane obudowy basenów wykonane  
z aluminium i szkła organicznego są estetyczne  
i praktyczne. Pozwalają maksymalnie wykorzystać 
basen, ponieważ umożliwiają kąpiele przez cały rok.

Wanny z hydromasażem
SpaRelax to NOWA GENERACJA zewnętrznych 
wanien i mini basenów Spa stworzona po to, 
by dostarczyć Państwu niesamowitego relaksu 
we własnym ogrodzie lub domu, po ciężkim 
i często stresującym dniu pracy. 

Wanny zewnętrzne SpaRelax to luksus za 
niewiarygodnie niską cenę!
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Baseny 
ogrodowe
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Baseny ogrodowe
Nasze produkty wykonywane są z wysokiej jakości żywic 
winyloestrowych konstrukcyjnych, o podwyższonej termoodporności 
termicznej i chemicznej oraz dobrej przesycalności włókna szklanego; 
mat winyloestrowych o bardzo dobrych wartościach przetwórczych; 
żelkotów chemoodpornych chroniących przed wnikaniem wilgoci, 
wody, chemikaliów, oparów oraz nadających powierzchni każdego 
basenu gładź i połysk; włókien szklanych o bardzo dobrej zdolności 
usuwania powietrza w procesie laminowania; warstw BARIER COATU   
oraz TOP COATU zabezpieczających przed przenikaniem wody i wilgoci. 

Jako jedyna firma w Polsce wykonujemy piankowanie zewnętrznej 
strony basenu pianką poliuretanową natryskową. Zaletami piankowania 
jest zwiększenie wytrzymałości basenów oraz ich ocieplenie 
(porównywalnie 1 cm pianki = 5 cm styropianu). Wyroby tej technologii 
ulegają rozpadowi po około 80 latach.

Gwarancja
P.H.U. ANITA zapewnia 
10-letnią gwarancję  
na konstrukcję produktu  
oraz 20-letnią gwarancję  
na szczelność basenu.

Opis konstrukcyjny 
niecki basenowej
• barwiony chemoodporny żelkot 

• termoodporny winyloester 

• zabezpieczająca warstwa TOP COAT 

• zabezpieczająca warstwa BARIER COAT 

• twarda pianka poliuretanowa natryskowa

Coremat Kompozytowy 
/ Plaster Miodu
Nowa, ulepszona technologia we wszystkich 
naszych basenach z włókna szklanego – kompozyt 
jako warstwa rdzeniowa w laminacie. Nowa 
formuła, która wzmacnia strukturę każdego basenu 
z włókna szklanego i przedłuża jego żywotność.

Kolorystyka 
basenów

City grey 

Snow White

Ultra White

Fashion Grey Sun Blue

  żelkot
  barier coat
  winyloester, mata 300
  winyloester, mata 450
  koremat kompozytowy
  winyloester, mata 600
  top coat
  metalowe wzmocnienie
  pianka poliuretanowa
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Romantyczna, wieczorna kąpiel, 
a może relaks i orzeźwienie  
w upalny dzień? Witaj w miejscu, 
w którym klasyka łączy się  
z nowoczesnością. Basen Roma 
powstał z inspiracji starożytnymi 
formami, doskonale wpisuje się 
w gusta wielbicieli klasycznego 
stylu. Konstrukcja, na którą 
składa się 9 warstw gwarantuje 
wieloletnią trwałośc. 
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Innowacyjne rozwiązania
Sześć najwyższej jakości warstw. Solidna i stabilna konstrukcja 
wykonana z najwyższej jakości materiałów dostępnych na rynku. 
Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne i chemiczne. 
Dostępne różne wymiary i kolory basenów. Podwyższona odporność 
na wilgoć dzięki zastosowaniu unikalnych warstw BARIER COAT 
oraz TOP COAT.

Wymiary
5,20 x 3,10 x 1,55   
6,20 x 3,10 x 1,55   
6,20 x 3,10 x 1,40   
7,30 x 3,60 x 1,55 
7,20 x 3,10 x 1,55   
7,20 x 3,10 x 1,40   
8,30 x 3,60 x 1,55

12 13| phuanita.com | baseny-spa.com | poolbutik.com |



Szukasz basenu, który ideal-
nie wpasuje się w nowoczesny 
styl? Dla Ciebie stworzyliśmy 
NEO – o minimalistycznej bryle, 
z dbałością o detale i w jakości 
premium. Idealny do rodzinnych 
gier wodnych, treningu czy po 
prostu – relaksu. 
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Najwyższej jakości materiały
Wysokiej jakości żywice winyloestrowe. Żywice konstrukcyjne 
o podwyższonej odporności termicznej i chemicznej. Włókna 
szklane o dobrej przesycalności wytrzymałych mat szklanych. 
Żelkoty chemioodporne (chronią przed wnikaniem wilgoci, wody, 
chemikaliów, oparów oraz nadają powierzchni każdego basenu 
gładź i połysk). Włókna szklane o bardzo dobrej zdolności usuwania 
powietrza w procesie laminowania. Warstwy BARIER COAT araz 
TOP COAT zabezpieczające przed przenikaniem wody oraz wilgoci.

Wymiary
9,50 x 3,60 x 1,55
8,50 x 3,60 x 1,55
8,50 x 3,20 x 1,55 - dostępne wkrótce
7,50 x 3,60 x 1,55
6,50 x 3,60 x 1,55
7,50 x 3,20  x 1,55 - dostępne wkrótce
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Basen Cube powstał z zamiło-
wania do nowoczesnych, geo-
metrycznych form. Pięciostop-
niowe schody na całej szerokości 
basenu zapewniają bezpiecz-
niejszą przestrzeń do rodzinnych 
zabaw z mniejszymi dziećmi. 
Wytrzymała konstrukcja stwo-
rzona z myślą o strefie relaksu  
i odpoczynku dla Ciebie i Two-
ich bliskich. 
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Wymiary
9,60 x 3,70 x 1,55
8,50 x 3,70 x 1,55
8,50 x 3,20 x 1,55 - dostępne wkrótce
7,50 x 3,70 x 1,55
7,50 x 3,20 x 1,55 - dostępne wkrótce
6,50 x 3,70 x 1,55

Bardzo duża wytrzymałość
Nasze produkty cechuje duża odporność na warunki atmosferyczne, 
czynniki agresywne oraz wysokie parametry mechaniczne. Wszystkie 
baseny charakteryzują się wysokim standardem i dokładnością, 
wykonane z wysokiej jakości żywic i włókna szklanego, które użyte 
są do produkcji w odpowiednich proporcjach.
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Zadaszenia
basenów
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Przesuwane zadaszenia basenów, 
czyli kąpiele przez cały rok 
Przesuwane zadaszenia basenów cechują się lekkością i elegancją. 
Lekkie i rozsuwane obudowy basenów wykonane z aluminium i szkła 
organicznego są estetyczne i praktyczne. Pozwalają maksymalnie 
wykorzystać basen, ponieważ umożliwiają kąpiele przez cały rok. 
Konstrukcja aluminiowa anodowana w kolorze naturalnym składa 
się z pojedynczych segmentów specjalnie uszczelnionych, które 
na wbudowanych kółeczkach można lekko i łatwo przesuwać po 
specjalnych prowadnicach. Zadaszenie jest przesuwane teleskopowo 
i służy w stanie otwartym jako basen odkryty, a w stanie zamkniętym 
jako basen kryty. Elementy przesuwane wypełnione są poliwęglanem 
komorowym grubości 8 mm. Na życzenie Klienta możliwe są inne 
rozwiązania konstrukcyjne.

Gwarancja
3 lata

Zalety przesuwnych zadaszeń:
• wydłużenie okresu korzystania  

z basenu bez dodatkowego 
ogrzewania 

• umożliwienie korzystania z 
basenu nie tylko przy pięknej 
pogodzie 

• efektywne wykorzystanie 
energii słonecznej 

• zabezpieczenie przed 
naturalnymi zanieczyszczeniami 
wody(liście, kurz, owady) 

Kolory zadaszeń
Do wyboru są dwa 
podstawowe kolory

RAL 7037 L

RAL 7016 L 
antracyt

• zmniejszenie kosztów 
utrzymania basenu 

• zastosowanie przeszklenia  
ze szkła organicznego, szkło 
jest nietłukące (odporność  
na udar 200 razy większa 
niż przy zwykłym szkle), 
lekkie, ciepłe i bezpieczne 

• zabezpieczenie dzieci  
i zwierząt domowych 
przed wpadnięciem do wody.
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Zadaszenie basenu

Dallas Melani 
Bezpieczna i subtelna osłona, 
która harmonijnie wtopi się 
w krajobraz Twojego ogrodu.  

Skonfiguruj pokrycie basenowe 
Dallas Melani wedle swoich 
potrzeb i ciesz się przedłużonym 
sezonem kąpielowym!

Harmonia z naturą
Jak zabezpieczyć basen przed zmiennymi warunkami 
atmosferycznymi, a jednocześnie nadać mu charakteru? Jeśli 
szukasz bezpiecznej i subtelnej osłony, która harmonijnie wtopi się 
w krajobraz Twojego ogrodu, wybierz pokrycie basenowe Dallas 
Melani. 

Wypełnienie konstrukcji pokrycia może być wykonane z poliwęglanu 
litego, który cechuje się estetycznością, zbliżoną do szkła 
przejrzystością, a jednocześnie dużą odpornością na uderzenia. 
Druga opcja to poliwęglan komorowy – lekkie i sztywne tworzywo  
o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych. Dzięki temu kąpiel 
w basenie z pokryciem Dallas Melani będzie zawsze bezpieczna  
i komfortowa w każdych warunkach.

Stworzony z myślą 
o Twoim basenie
Wiemy, jak ważne są wrażenia estetyczne, dlatego oprócz rozwiązań 
Wiemy, jak ważne są wrażenia estetyczne, dlatego oprócz rozwiązań 
standardowych, masz możliwość wyboru pokrycia basenowego w 
dowolnym kolorze z palety RAL. Najwyższą jakość faktur na profilach 
gwarantuje nasz partner – największa huta w Polsce. Zadbaliśmy 
również o staranne wykończenie. Stal nierdzewna oraz odporne 
na promieniowanie UV i chemię basenową uszczelki zapewnią Ci 
spokój na lata. 

Zadaszenie 
typu BOX 
Dostawa w kartonie

Zadaszenie basenu

Ariel
Idealnie zgrywa się z otoczeniem 
dzięki smukłej linii i niewielkiej 
wysokości. 

Skonfiguruj pokrycie baseno-
we Ariel wedle swoich potrzeb  
i ciesz się przedłużonym sezo-
nem kąpielowym!

Luksus i minimalizm
Niepozorne, ale ekstremalnie wytrzymałe i doskonale spełniające 
swoje najważniejsze funkcje: utrzymanie wody w czystości, 
ochronę przed niskimi temperaturami oraz zmiennymi warunkami 
atmosferycznymi. Zadaszenie basenowe Ariel zamyka minimalizm  
i luksus w jednej prostej konstrukcji. 

Wypełnienie poliwęglanem litym o grubości 4 mm, giętym  
na ciepło, daje gwarancję zwiększonej odporności na uszkodzenia 
mechaniczne i środki chemiczne. Radykalnie zmniejszona palność,  
a co najważniejsze – odporność na uderzenia 200-300 razy większa 
niż standardowego szkła – to parametry, które pozwalają efektywnie 
zabezpieczyć basen na lata.

Nowoczesny design i praktyczne 
rozwiązania modelu Ariel
Nowoczesny design i praktyczne rozwiązania modelu Ariel. Wiemy, jak 
ważne jest dostosowanie konstrukcji do budowy i rozmiarów Twojego 
basenu oraz ogrodu, dlatego oferujemy indywidualne konsultacje. 
Wierzymy, że satysfakcja naszych Klientów opiera się na zaufaniu  
i możliwości wyboru dedykowanych, optymalnych rozwiązań.

Pokrycie basenowe Ariel to inwestycja w wygodę, luksus oraz 
bezpieczeństwo. Precyzyjne wykończenie z profili aluminiowych 
malowanych proszkowo oraz elementów wykończeniowych m.in. ze 
stali nierdzewnej, odporność na promieniowanie UV oraz wysokie 
walory estetyczne mówią same za siebie. Czas na zadaszenie, które 
spełni wszystkie Twoje oczekiwania!

Zadaszenie 
typu BOX 
Dostawa w kartonie
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Zapraszamy 
na nasze strony 
internetowe

w celu zapoznania się z pełną 
ofertą przygotowaną specjalnie 
dla Państwa.

| phuanita.com
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| poolbutik.com

28

Wanny spa
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Wanna z hydromasażem 

SpaRelax 
SpaRelax to NOWA GENERACJA 
zewnętrznych wanien i mini 
basenów Spa stworzona po to, by 
dostarczyć Państwu niesamowitego 
relaksu we własnym ogrodzie 
lub domu, po ciężkim i często 
stresującym dniu pracy.

SPA w Twoim ogrodzie
Wanny zewnętrzne SpaRelax to luksus za niewiarygodnie niską 
cenę. W standardowej cenie za wanny SpaRelax zawarte są 
wszelkie dodatki, to jest: dysze nierdzewne, ozonator, lampa wodna, 
pokrywa termiczna z podnośnikiem, radio, głośniki, piękne kolory 
niecek, wielopunktowe oświetlenie LED i możliwość zastosowania 
aromaterapii. Wszystkie te akcesoria niezbędne są do luksusowego 
korzystania z wanny Spa i co najważniejsze – u nas nie musicie 
Państwo płacić za nie – dodatkowo, ponieważ stanowią one 
wyposażenie standardowe, którego koszt zawarty jest już w cenie 
podstawowej.

Gwarancja
STRUKTURA POWŁOKI
SpaRelax Co., Ltd. udziela klientom gwaran-
cji na powłokę spa przed utratą wody z po-
wodu usterek konstrukcyjnych przez 5 lat 
od pierwotnej daty produkcji.

SYSTEM STEROWANIA I POMPY
SpaRelax Co., Ltd. udziela klientom gwaran-
cji na system sterowania balboa, sterowanie 
X-Yang, pompy LX przez 3 lata od pierwot-
nej daty produkcji.

POWIERZCHNIA POWŁOKI
SpaRelax Co., Ltd. udziela gwarancji na we-
wnętrzną powierzchnię wanny spa przed 
pęcherzami, pękaniem lub rozwarstwia-
niem się przez 2 lata od pierwotnej daty 
produkcji.

SYSTEM DŹWIĘKU I OSŁONA SPA
Firma SpaRelax Co., Ltd. udziela gwarancji 
na komponenty elektryczne, w szczególno-
ści system dźwiękowy, osłonę spa na awa-
rie spowodowane wadami materiałowymi 
lub produkcyjnymi przez okres 18 miesięcy 
od pierwotnej daty produkcji.

INSTALACJA WODOCIĄGOWA
SpaRelax Co., Ltd. gwarantuje, że zainsta-
lowane fabrycznie elementy hydrauliczne 
nie będą przeciekać przez okres 12 miesię-
cy od pierwotnej daty produkcji. Niniejsza 
gwarancja w szczególności obejmuje wy-
cieki ze złączek dysz, wewnętrznej instala-
cji wodociągowej, wewnętrznych połączeń 
klejonych i węży.

Relax
Wiele można by mówić o leczniczych 
właściwościach hydro-masażu. Ciepła woda  
o temperaturze ciała, silnie pulsująca mieszanina 
powietrza i wody dbają już od rana o energiczny, 
witalny dzień. Liczne dysze rozmieszczone  
w przemyślany sposób znakomicie masują każdą 
część ciała. Ergonomiczne siedziska, opływowe 
kształty i proste prowadzenie linii, nie pozostawiają 
żadnych wątpliwości, iż SpaRelax to wszystko, 
czego Państwo potrzebujecie. Aktywny system 
powietrza sprawia, że Państwa ciało prawie nic 
nie waży, dając odprężenie, jakiego można doznać 
tylko w wannie SpaRelax.

Mini basen
Oprócz wanien proponujemy również jedyny na rynku mini basen, który jest połączeniem wanny Spa  
i basenu ze specjalnymi dyszami pływackimi. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w menu – oferta. W 
dobie szybko rozwijającej się cywilizacji każdy potrzebuje chwili wytchnienia i spokoju, dbając jednocześnie 
o własne zdrowie. Dla nas jest oczywiste, że w wannie SpaRelax zrelaksują Państwo ciało i umysł.
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Zapraszamy 
na nasze strony 
internetowe

w celu zapoznania się z pełną 
ofertą przygotowaną specjalnie 
dla Państwa.
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| poolbutik.com
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33| phuanita.com | baseny-spa.com | poolbutik.com |32



Zapraszamy 
na nasze strony 
internetowe

w celu zapoznania się z pełną 
ofertą przygotowaną specjalnie 
dla Państwa.
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Urządzenia 
do masażu 
wodnego
Stanowią doskonałą atrakcję, dając 
Tobie możliwość relaksującego  
i leczniczego masażu wodnego 
(po konsultacji z lekarzem), kąpiel 
z falami i pęcherzykami powietrza, 
pływania pod prąd wodny 
(stosowane w nauce pływania). 
Każde urządzenie, montowane na 
stałe w ścianie basenu, składa się 
z zestawu montażowego w ścianie 
basenu i zestawu końcowego  
z pompą. W basenach foliowych 
potrzebny jest również kołnierz z 
uszczelkami. Pompa masażu jest 
połączona przez przewód ssący 
z wbudowaną w ścianę basenu 
komorą dyszową urządzenia. 

Przez kanał w komorze woda pod 
wysokim ciśnieniem tłoczona jest z 
powrotem przez dysze wylotowe. 
Włączenie oraz wyłączanie  
z wody za pomocą włącznika. Siła 
prądu wody jest regulowana na 
dyszy, a regulatorem włączana jest 
kąpiel z pęcherzykami powietrza. 
Pompa masażu montowana jest 
zaraz za ścianą basenu, aby jej 
moc nie uległa zmniejszeniu. 
Można odstawić pompę dalej, 
ale należy zmienić średnicę 
rur ssących i tłoczących, aby 
zapobiec spadkowi wydajności. 
Pompę i sterowanie umieszcza 
się w suchym miejscu, gdzie nie 

są narażone na kontakt z wodą.  
Do wyboru mamy szerokie 
spektrum urządzeń do masażu 
wodnego. Urządzenia mogą być 
montowane na stałe w ścianie lub 
zawieszone na brzegu. Zaletą tych 
drugich jest prosty montaż, który 
można wykonać na już istniejącym 
basenie bez spuszczania wody.
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Przeciwprąd dla 
ludzi aktywnych
Ten fantastyczny wynalazek dla 
ludzi, którzy oprócz rekreacji  
w basenie kąpielowym chcą tre-
nować swoją kondycję fizycz-
ną. Niewielkie rozmiary basenu 
uniemożliwiają pokonywanie dłu-
gich dystansów, a ciągłe nawroty  
w wodzie odbierają przyjem-
ność pływania. Właśnie w takich 
niewielkich basenach miłośnicy  
pływania powinni instalować 
przeciwprąd.

Dobre ciśnienie
Wprowadzana pod dużym  
ciśnieniem woda wytwarza 
silny strumień, dzięki które-
mu możliwe jest pływanie  
w miejscu. Basen staje się wte-
dy nieskończenie długi i można 
odbywać treningi pływackie. 
Możliwość domieszania powie-
trza do strumieni wody pozwa-
la na wykorzystanie dyszy jako 
hydromasażu.
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Filtrowanie
By woda w basenie byłą czysta i 
przejrzysta musi być filtrowana. 
Do wody dostają się różne 
zanieczyszczenia stanowiące 
pożywkę dla drobnoustrojów. 
Są one usuwane z wody przez 
filtrowanie. Tylko filtry piaskowe 
filtrują wodę w prawidłowy 
sposób. Są wykonywane z 
poliestru
lub polietylenu, choć najlepsze 
są poliestrowe, ponieważ są 
praktycznie niezniszczalne. Filtry 
z polietylenu po kilku latach 
ulegają odkształceniu i zbiornik 
filtra nadaje się do wymiany.
Filtr Piaskowy pracuje ze 
specjalną pompą ssąco- tłoczącą, 
pobierającą wodę z basenu. 

Zapraszamy 
na nasze strony 
internetowe

w celu zapoznania się z pełną 
ofertą przygotowaną specjalnie 
dla Państwa.

Ta po przejściu przez warstwę 
złoża tłoczona jest z powrotem 
do basenu. Złoże filtra tworzy 
piasek kwarcowy lub aktywne 
złoże filtracyjne w odpowiednich 
frakcjach. Do filtra woda dostaje 
się dzięki systemowi rur, w których 
płynie względnie szybko, ale 
przez warstwę złoża przyciska się 
stosunkowo wolno z prędkością 
20-50 m/h. Wielkość ta jest 
różna w zależności od średnicy 
zbiornika filtra i wydajności 
pompy. Dla basenów prywatnych 
przyjmuje się prędkość 50 m/h. 
Zanieczyszczenia pozostają na 
złożu, a woda staje się świeża i 
czysta, jak woda źródlana.
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Są ludzie, którzy czują się dobrze 
dopiero wtedy, gdy zrobią so-
bie przerębel w lodzie i wezmą 
prawdziwie odświeżającą kąpiel. 
O wiele częściej mamy jednak 
pragnienie kąpać się w ciepłej 
wodzie. Czy woda w basenie ma 
mieć 22, czy 28 stopni Celsjusza, 
to indywidualna sprawa każdego. 
Jakie więc są możliwości, by to 
osiągnąć? W przypadku basenu, 
który jest wykorzystywany tylko  
w lecie, powinno wystarczyć 
ogrzewanie pompą ciepła i pro-
mieniami słonecznymi. W naszej 
szerokości geograficznej jednak 
to nie wystarczy. Należy zatem 
ogrzewanie słoneczne traktować, 
jako wspomagające główne ogrze-
wanie basenu. W instalacjach ba-
senowych montuje się najczęściej 
wymiennik ciepła współpracujący 
z piecem C.O. , elektryczne pod-
grzewacze wody lub najlepsze i 
niezawodne inwerterowe pompy 
ciepła powietrze-woda.

Wymienniki 
ciepła
Aby nie być uzależnionym od słoń-
ca, należy zamontować w instala-
cji wymiennik ciepła podłączony 
do pieca C.O. Płynąca z pieca 
gorąca woda wpływa do wężow-
nicy wymiennika i ogrzewa wodę 
z basenu. Temperatura wody z 
basenu mierzona jest przez czuj-

nik temperatury. Gdy osiągnie ona 
wymaganą temperaturę, czujnik 
daje sygnał do termostatu, któ-
ry przerywa obieg wody gorącej  
z C.O. Przy decyzji o zamontowa-
niu wymiennika należy uwzględ-
nić moc pieca C.O.

Pompy ciepła 
do basenów
To elektryczne urządzenia, wy-
korzystujące energię cieplną w 
powietrzu do podgrzania wody 
w basenie. Do przeprowadze-
nia tego procesu służy specjal-
ny wymiennik, znajdujący się 
wewnątrz urządzenia. Pompa 
ciepła pobiera o wiele mniej 
energii elektrycznej niż typowy 
podgrzewacz wody. Sprawność 
określa współczynnik COP, który 
im jest wyższy, tym lepiej.

Elektryczne 
podgrzewacze wody
Idealne rozwiązanie dla małych ba-
senów i wanien. Podczas eksplo-
atacji podgrzewacza, należy zwró-
cić uwagę, aby element grzejny nie 
uległ uszkodzeniu. Przyczyniają się 
do tego: duża zawartość wapnia w 
wodzie, nadmierna ilość środków 
dezynfekujących, złe podłączenie 
zarówno od strony elektrycznej,  

Zapraszamy 
na nasze strony 
internetowe

w celu zapoznania się z pełną 
ofertą przygotowaną specjalnie 
dla Państwa.
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jak i hydraulicznej. Zaleca się sto-
sowanie tego rozwiązania, gdy nie 
można zastosować innego. Koszty 
eksploatacyjne są dość wysokie. 

Kolektory 
słoneczne
Płyty i maty z tworzywa insta-
lowane są na dachu lub na zie-
mi. Pompa filtra tłoczy wodę do 
kolektorów, gdzie przepływając 
przez nie zostaje ogrzana przez 
słońce.  Jeżeli słońce nie świeci, 
przepływ wody do kolektorów 
zostaje odłączony za pomocą 
specjalnego zaworu. Ważne jest 
dokładne dobranie ilości płyt ko-
lektorowych do wielkości basenu.

Inverterowa 
Pompa ciepła 
Idąc z duchem czasu, mając na 
uwadze naszą planetę, a także 
Państwa domowy budżet, oferu-
jemy inwerterowe pompy ciepła. 
Profesjonalizm, odpowiednia cena, 
pełna kontrola produkcji, materia-
ły najwyższej jakości, wszystko to 
i znacznie więcej znajdziecie wła-
śnie w naszych inwerterowych 
pompach ciepła! Dzięki zastoso-
waniu energooszczędnej techno-
logii inwerterowej, pompy ciepła 
płynnie dostosowują moc grzew-

Ogrzewanie basenu ogrodowego
czą do aktualnego zapotrzebo-
wania na ciepło, co sprawia, że 
eksploatacja nigdy nie była tak 
efektowna i tania! Nie musimy re-
zygnować z ciepłej wody z myślą 
o środowisku, czy stanie naszego 
portfela. Teraz możemy mieć to 
wszystko razem, dzięki inwertero-
wej pompie ciepła!
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Oświetlenie , 
Biel i Multicolor 
Basen znacznie podnosi war-
tość domu i ogrodu. Dostarcza 
odprężenia, sportowej aktyw-
ności w wodzie, jest orzeźwiają-
cy, zdrowy i relaksacyjny. Jedną 
z najważniejszych rzeczy z tzw. 
wyposażenia dodatkowego są  
w reflektory podwodne. Basenu 
w hali nie można oświetlić z góry, 
uniemożliwia to  lustro wody, 
które odbija światło na ścianach. 
Przy basenach otwartych reflek-
tory są jeszcze bardziej potrzeb-
ne. Ilość zamontowanych źródeł 
światła zależy od powierzch-
ni basenu, jego przeznaczenia  
i potrzebnej wielkości strumienia 
światła, która dla każdego rodza-
ju żarówki jest inna. Oświetlenie 
spełnia swoją funkcję tylko przy 

właściwych transformatorach. 
Właściwy transformator decy-
duje o jakości oświetlenia oraz 
żywotności żarówki. Spadek na-
pięcia o 1V powoduje drastycz-
ne zmniejszenie ilości światła 
przy lampach LED 12V spadki  
te powodują gwałtowne skróce-
nie żywotności żarówki . Ważne 
jest zastosowanie właściwego 
transformatora, który genero-
wać będzie zawsze stałe na-
pięcie. Przed włączeniem lamp 
napięcie trzeba sprawdzić mier-
nikiem elektrycznym.

Pielęgnacja  
i czyszczenie
Jakich jeszcze dodatków do  
basenu Państwo potrzebują? 
Dużo zależy od poziomu komfor-
tu, jaki chcą Państwo osiągnąc 
oraz od Państwa możliwości  
finansowych. Państwa basen jest 
już gotowy. Filtr oczyszcza wodę 
i ma ona teraz kolor taki jaki Pań-
stwo sobie wyobrażali. Jest ogrza-
ny przez słońce, wymiennik lub ko-
lektor słoneczny. Potrzeba jeszcze 
jednak paru rzeczy, aby woda dalej 
lśniła w promieniach słońca, a dno  
i ściany basenu pozostały czy-
ste. Urządzenie filtrujące nie 
jest w stanie zapobiec opada-
niu ziaren piasku, liści, zabawek  
na dno basenu. 

Za pomocą ręcznych odkurzaczy 
można sprawić, że dno znowu bę-
dzie czyste. Wąż ssący zakłada się 
na odkurzacz, a drugi koniec wty-
ka się do skimmera. Gdy filtr pra-
cuje, następuje zasysanie wody 

przez odkurzacz. Za pomocą tele-
skopowej sztangi jeździ się powoli 
odkurzaczem po dnie i ścianach 
basenu i zbiera zanieczyszczenia. 
Odkurzacze występują w wielu 
postaciach i cenach.

Kolejnym, bardziej wygodnym 
rozwiązaniem są automatycz-
ne odkurzacze dna. Większość 
z nich czyści również ściany, ale 
nie jest to regułą. Każde z nich 
ma automatyczny program pracy, 
a niektóre mogą być sterowane 
przez aplikację lub pilota. Mają 
własny napęd oraz worek filtru-
jący pozwalający na pracę nieza-
leżną od filtra basenowego. Za-
letą jest również to, że wywołują 
one dodatkową cyrkulację wody  
w basenie. Automaty są najbar-
dziej komfortowe ze wszyst-
kich rodzajów odkurzaczy.  
Nie wymagają w trakcie pra-
cy żadnej obsługi i kontroli.  

Do otrzymania krystalicznie 
czystej wody w Państwa base-
nie  zostały stworzone profe-
sjonalne urządzenia dozujące,  
a także sterylizujące. Automaty 
dozujące nie tylko dostarcza-
ją wodzie odpowiedni poziom 
środków chemicznych, ale rów-
nież monitorują stan zdrowia 
wody basenowej. Do dezynfek-
cji można stosować lampę UV, 
czy miksery, które mechanicznie 
rozwbijają cząsteczki patoge-
nów. Urządzenia te zmniejszają 
użycie szkodliwych dla zdrowia 
środków chemicznych.
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