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SZAKTERÜLETEINK

Homokszűrő berendezések felújítása, homokcsere 
projektek kivitelezése, műanyag és fém tartályok teljes 
felújítása, fém tartályok felületkezelése, festése.

Uszodai vízgépészeti felújítási munkák, víz-forgató 
rendszer csővezetékeinek cseréje és felújítása. 

Uszodai hőcserélők felújítása: bevizsgálás, vízkő-men-
tesítés, újra-méretezés, szakszerű energiahatékony be-
kötés.

USZODAI VÍZGÉPÉSZETEK FELÚJÍTÁSA

Vegyszer-adagoló/szabályozó berendezések karban-
tartása, telepítése: vegyszer-adagolás, mérés, szabályo-
zás, a vegyszer-mennyiségek szakszerű beállítása.

Mérő-adagoló automatikák forgalmazása az uszodai 
vegyszerek adagolásához. Uszodai klór és pH érték mé-
rése a legkorszerűbb, alacsony karbantartás-igényű be-
rendezésekkel.

Wallace and Tiernan klórdioxid generátorok telepítése 
és karbantartása.

VEGYSZERADAGOLÓ BERENDEZÉSEK FORGALMAZÁSA, KARBANTARTÁSA

Központi vegyszertárolókhoz kifejezetten alkalmas 
perisztaltikus szivattyúk (300 méterre szállítanak).
Max. 6,9 bar. Gyorsan és könnyen szervizelhetők, 
a munkacső a felhasználó által is könnyen cserélhető.

STENNER PERISZTALTIKUS SZIVATTYÚK ÉS ALKATRÉSZEK



Professzionális fürdőruha centrifuga elegáns designnal.
8 másodperc alatt a nedvesség 95 %-át eltávolítja!

Magas minőségű rezgésmentes kialakítás, rozsdamentes 
acél váz. Kinyitáskor automatikusan lefékez – rendkívül 
biztonságos. 

Több színben rendelhető, bármi-
lyen anyagú fürdőruhához hasz-
nálható. 

Alacsony energia-szükséglet, egy-
szerű, használat.
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HEXAGONE AUTOMATA VÍZ ALATTI PORSZÍVÓROBOTOK  

Hatékony medencetisztítás a HEXAGONE porszívó robotokkal, forgalmazás és szerviz. 
Külső és belső, bármilyen formájú medencébe – rendkívül hatékony, helyszínen szervizelhető 
robotporszívók. 
A típus kiválasztásában szakmai segítséget nyújtunk. 

SZAKTERÜLETEINK

FÜRDŐRUHA CENTRIFUGA
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A Vendiplas műanyag uszodai bútorok a fürdők, uszo-
dák valós igényei alapján lettek kialakítva. Óriási előnyük, 
hogy egyedi tervek és méretek alapján is gyárthatóak, a 
lehetőségek száma végtelen. 

Teljes egészében műanyagból készülnek, így kiválóan 
tűrik a nedves, párás környezetet, nem rozsdásodnak, 
nem színeződnek el, mint a fém vagy fa bútorok.

Platformok: Különösen ajánljuk olyan esetekben, ami-
kor a kész medence teljes átalakítása nem megoldható, 
viszont az igények változása miatt indokolt a vízmélység 
csökkentése. Egyedi méretre gyártás.

MŰANYAG USZODAI BÚTOROK

A SPLASH DECK mini platformok az úszástanításhoz szilárd 
oktatóállványt jelentenek. Céljuk, hogy az úszni tanulók 
olyankor is biztonságban legyenek, amikor a mélyebb víz 
miatt a lábuk nem érne le a medence aljára.
A SPLASH DECK lehetőséget teremt az úszóiskolák számára 
arra, hogy a gyakran szűkös medencekapacitást jobban ki 
tudják használni. 
Könnyen mozgatható. Minden platformelem 600 kg-os te-
herbírású, 3-4 személy vagy 5-6 gyermek fér el rajta. Mind-
egyik platformot teljes egészében összeszerelve és felhasz-
nálásra készen szállítjuk.
A platformra egyedi tervezésű nyomatot, céges logót, fel-
iratot tudunk nyomtatni, így teljesen cége arculatára szab-
hatja. 

MINI PLATFORM 
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Innovatív szűrési megoldások értékesítése, telepítése:
• DEFENDER perlitszűrő, 
• HECTRON ipari előszűrő, 
• VAF ipari előszűrő 
• PRO STRAINER hajfogó előszűrő

INNOVATÍV SZŰRÉSI MEGOLDÁSOK – HOMOKSZŰRŐ-ALTERNATÍVÁK 

Üzemeltetési költségmegtakarítás a fürdő üzemeltetés 
területén! 

A Defender perlitszűrő segítségével a legnagyobb mennyiség-
ben használt költségelemek csökkenthetők: felhasznált vízmennyiség, felhasznált fűtési energia (gáz, 
elektromos energia), vízforgató szivattyúk által elhasznált elektromos energia. Jelentős költségcsök-
kenés érhető el a szűrő üzemeltetésére elhasznált munkaidő, a szűrőanyag cseréjének költsége, a 
pelyhesítésre elhasznált vegyszerek területén is. 

A Defender perlitszűrő mérete 100m3/h felett 50-75%-kal kisebb, mint az azonos teljesítményű 
homokszűrőé. A csatorna csatlakozása max. D100. Nincs lökésszerű öblítővíz terhelés naponta! A 
szűrő kiválóan használható együtt fordultszám-szabályozású vízforgató szivattyúval és használtvíz 
hővissza-nyerésre beépített hőszivattyúval. 

A Defender perlitszűrő működési elve a perlit szűrőközeg nagy szervesanyag-eltávolító képessé-
gén alapszik. A szűrő kizárólag perlittel működik. A perlit egy nagyon kedvező árú szűrőanyag. A 
működés előnyös tulajdonságai ezekre a tényekre vezethetők vissza. Kérjen referencia listát! Több 
mint 10 000 telepítés világszerte!
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MENNYISÉG-ARÁNYOS  
VEGYSZERADAGOLÁS 

Vegyszerek/fertőtlenítőszerek mennyiség-ará-
nyos adagolása tartós ipari berendezésekkel: 

• kútvízkezelésben: fertőtlenítőszer 
• medencékhez: foszfátcsökkentő szer 
• vasas vizekhez: vaskiválás-gátló szer 
• egyéb vízkezelésben: vízkőkiválás-gátló szer 
• ivóvízrendszerekhez: klórmentes fertőtlení-

tőszer
LEGIONELLA-MENTESÍTÉS
Ivóvíz fertőtlenítés, Legionella mentesítés, vegy-
szer-adagolás kiépítése ivóvíz hálózatokra, a 
megfelelő fertőtlenítőszer kiválasztásával.

Vízre keményedő bandázs szalag, önmagához 
kötő szilikon tömítőszalag és tömítőgyurma for-
galmazása több méretben. Azonnali megoldás 
elrepedt, törött, szivárgó csövek esetén. Mindig 
legyen kéznél! 

CSŐJAVÍTÓ TERMÉKEK

SESAME hidrofor tartályok értékesítése és be-
üzemelése. Teljesen műanyag tartály, melynek 
egyetlen fém alkatrésze sem érintkezik vízzel.

HIDROFOR TARTÁLYOK 

Háztartási vízkezelés, szűrés, lágyítás, CLACK / 
DINAMATIC vízlágyító berendezések forgalma-
zása, szervizelése, alkatrészellátás. 

VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉSEK 

GYORSCSATLAKOZÓ IDOMOK

A John Guest (JG) és Murdoch csatlakozóido-
mok

Uszodai vízmintavéte-
lezéshez leégethető, 
sterilizálható csap 

SAVÁLLÓ MINTAVÉTELI CSAP
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MŰANYAGBÓL KÉSZÜLT  CSÚSZDÁS JÁTSZÓTEREK - MODULÁRIS FELÉPÍTÉS

Vizes és száraz csúszdás játszóterek forgalmazása, telepítése – rendkívül magas minőség és tartósság. 
Teljesen személyre szabható kialakítás a modul-rendszernek köszönhetően. 
Minden csúszda építményt egyedileg 3D modell tervezéssel megtervezzük.

EHA egybefüggő 
PVC USZODARÁCS 
(lábrács) és szőnyeg

USZODASZŐNYEGEK, LÁBRÁCSOK ÚSZÓMESTERI SZÉKEK

• uszodák vízgépészeti tervezésében, 
• vízkezelési problémák megoldására, 
• vízforgató rendszerek méretezése, 
• meglévő rendszerek ellenőrzése, 
• szűrőtöltetek vizsgálata, hibafeltárás, 
• üzemeltetési tanácsadás, költségcsökkentés, 
• vízgépészeti tervek üzemeltetési szemmel való átvizsgálása, 
• épülő medencék vagy meglévő létesítmények rekonstrukciós munkálataihoz tanácsadás 

a beruházás hatékonyságának és az üzemeltetés költségeinek optimalizálása érdekében

SZAKTANÁCSADÁS AZ ALÁBBI TERÜLEKETEN: 




