Nowe Produkty
Inter@ctivity
SCP Europe to spółka-córka firmy PoolCorp, będącej światowym liderem
dystrybucji urządzeń basenowych oraz
minibasenów spa. Obecna w Europie na
rynku prywatnym od 1998 roku poprzez
14 oddziałów zlokalizowanych w siedmiu krajach, SCP Europe potwierdza
swoje mocne wejście na rynek basenów
komercyjnych i wprowadza nowy katalog
materiałów budowlanych i remontowych
oraz wyposażenia basenów komercyjnych.
Nowa edycja katalogu na rok 2013
zawiera ponad 120 stron poświęconych
produktom przeznaczonym do basenów
komercyjnych. Ten innowacyjny katalog,
w całości sporządzony w dwóch językach
(francuskim i angielskim), zawiera także
tabele konwersji najpowszechniej stosowanych jednostek miary oraz uwagi techniczne ułatwiające zrozumienie jego treści.
Uzupełnieniem publikacji są materiały
40 producentów największych na rynku
marek z ponad 200 nowymi produktamu,
między innymi przelewowe minibaseny
spa, pompy o zmiennej prędkości pracy,
nowe lampy reflektorowe i żarówki LED,
nowe serie pomp ciepła oraz robotów
elektronicznych, jak również poszerzenie
wielu serii produktów w zakresie armatury, ogrzewania itp. ....
Nowy katalog firmy SCP Pool to doskonałe
narzędzie dla profesjonalistów i konsultantów z branży basenów komercyjnych.
Loïc BIAGINI i zespół IMC
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Lider Europejskich GAZET dla Profesjonalistów w Branży Basenów i Spa

Konserwacja

basenów publicznych...

W Szwecji: Wizyta
Niedawno zespół EuroSpaPoolNews pojechał
do Halmstad na południu Szwecji i złożył
wizytę w fabryce TYLÖ. Fabryka składa się z
trzech oddzielnych zakładów produkcyjnych.
W pierwszym zakładzie produkowane są elementy stolarki, w drugim odbywa się termoformowanie, a w trzecim – produkcja pieców.
Przewodnikiem podczas naszej wizyty był Erik
von Kantzow, prezes firmy Nordique France,
jednego z najstarszych dystrybutorów firmy
TYLÖ, a pomagało mu około dwudziestu pracowników jego firmy (szeregowych pracowników, szefów agencji, sprzedawców itp.),
jak również kilku sprzedawców detalicznych
wyrobów firmy TYLÖ. [...]

Aby zrozumieć rynek utrzymania basenów
publicznych w Europie Wschodniej, należy
najpierw i przede wszystkim zrozumieć
rynek basenów publicznych. Ludzie w
krajach Europy Wschodniej takich, jak
na przykład Polska, Słowacja, Węgry lub
Czechy, od wieków darzą wielką miłością
wody określane mianem „termalnych”.
Ich źródła są liczne i eksploatowane
od bardzo dawna. Najwspanialsze
źródła termalne Europy znajdują się
na Węgrzech i w termalnym centrum
Europy Wschodniej, w Czechach w Karlowych Warach, gdzie w swoim czasie
uwielbiała się spotykać śmietanka władz
rosyjskich. Mając wiele źródeł prawie
w każdym miasteczku, wiele gmin
zbudowało baseny do gromadzenia tej
„dobroczynnej” wody i udostępnienia
jej swoim mieszkańcom za kilka złotych.
Ale te baseny nie [...]

Ciąg dalszy na stronie 14

Ciąg dalszy na stronie 6

w fabryce Tylö
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Nowości

Alarm w Twojej wannie spa...

Na podstawie faktu, iż wiele wanien spa, saun,
oraz łaźni tureckich nie jest nadzorowanych
w sposób stały, firma Hexagon zdecydowała
o zaoferowaniu prostego, wydajnego i
pragmatycznego rozwiązania, to znaczy nowego
systemu ostrzegawczego SPARTEL przeznaczonego
do saun, łaźni tureckich oraz wszelkich innych
obiektów
niepodlegających
monitoringowi
przez ratownika. Wykorzystany w tym systemie
opatentowany proces bazuje na wbudowaniu
instalacji antypanikowej IP68, która może zostać
zainstalowana w dowolnym miejscu, ponieważ
jest odporna na działanie wody, wilgotność i
wysoką temperaturę. Wbudowana w nią instalacja
radiowa umożliwia przesyłanie sygnałów na
odległość do 200 m. Jeśli chodzi o obudowę odbiornika, to może ona zostać umieszczona w
pobliżu kasy lub pomieszczenia grupy interwencyjnej. Jest ona wyposażona w podświetlony
wyświetlacz symboli z doskonale widocznych lamp LED oraz głośnik, dzięki czemu możliwa
jest natychmiastowa identyfikacja problemu oraz miejsca, w którym wystąpiło zagrożenie.
Idea działania urządzenia jest prosta i bazuje na sprawdzonej technologii. Nie ma potrzeby
instalowania systemu i jest on bardzo niedrogim rozwiązaniem.
info@myhexagone.com / www.myhexagone.com

FORUMPISCINE : Expo i Międzynarodowy Kongres w Bolonii
od 21 do 23 lutego 2013 roku

Nowości, produkty i usługi wielu firm
włoskich i zagranicznych, programy szkoleń
z ekspertami z branży: wszystko co się
liczy w świecie basenów będzie można
odnaleźć w Bolonii od 21 do 23 lutego.
FORUMPISCINE jest jedynym wydarzeniem
we Włoszech gromadzącym wszystkich,
którzy są związani ze światem basenów i spa:
profesjonaliści , architekci i projektanci, jak
również pracownicy administracji i prywatni
inwestorzy spotykają się na wystawie i konferencji o znaczeniu międzynarodowym.
Również region Emilia-Romagna zrozumiał znaczenie FORUMPISCINE, nadając temu
wydarzeniu rangę międzynarodową z powodu wyników odnotowanych w poprzednich
latach. Należy wspomnieć, że w 2012 roku, organizatorzy zapowiedzieli obecność ponad
6000 odwiedzających i 160 wystawców.
info@ilcampo.it / www.forumpiscine.it

Termy Pejo zaufały firmie Preformati

Opatentowana technika budowy basenów firmy Preformati, wykorzystująca samonośne
ściany bez podpór, okazała się
szczególnie przydatna do przebudowy
term w Pejo. Dzięki swobodzie
projektowania basenów o różnych
kształtach i objętości, wykorzystana
konstrukcja
z
preformowanego
polistyrenu tchnęła nowe życie w basen
do fizjoterapii wodnej z funkcjami
masażu terapeutycznego oraz terapii
Kneippa.
Projekt ten umożliwił
wykorzystanie profili i materiałów
zapewniających świetlistość, różnych
form oraz pomysłów w kontekście
rekreacyjnym.
info@preformatiitalia.it / www.preformatiitalia.it

Najważniejsze informacje dotyczące wystawy
branży basenów Aquaterm w Kairze w Egipcie

Po niedawnych wydarzeniach tzw. Arabskiej Wiosny oraz w kontekście
szeroko zakrojonych reform prowadzonych w Egipcie, impreza ta jest
postrzegana jako ważna okazja dla nowych inwestycji. Wzrost popytu
na baseny oraz sprzęt do uzdatniania wody w Egipcie i ogólnie na
Bliskim Wschodzie wskazuje na doskonałą koniunkturę w egipskiej
gospodarce. Wystawa odbędzie się w dniach 26-28 lutego 2013 r.
Eng : Essam Marawan
www.aquathermeg.com

Nowości
Jeszcze lepsza regulacja pH i kontrola dezynfekcji

We wtorek, 13 listopada, na targach
Piscine and Aqualie 2012, firma
POOL
TECHNOLOGIE
otrzymała
nagrodę Pool Eco Attitude w kategorii
Oczyszczania Wody za swój system
Justsalt® Pro, który utrzymuje
zawartość chloru i wartość pH na
stałym idealnym poziomie. System
ten pozwala na eliminację ryzyka
nadmiernego lub niedostatecznego
chlorowania. Jest to samoregulujący
się system chlorowania wody
morskiej. Zapewnia on trzy funkcje
pozwalające na efektywną dezynfekcję
poprzez chlorowanie wody morskiej, inteligentną regulację pH, a także samoregulującą
się produkcję chloru, która została opracowana specjalnie do wody morskiej dzięki
zastosowaniu sondy ORP. System opracowany w wyniku czterech lat prac rozwojowych
pozwala na lepszą ochronę urządzeń basenów i znacznie wydłuża czas eksploatacji ogniw
elektrolitycznych (gwarantowany okres to 4 lata). Wszystkie funkcje systemu umożliwiają
utrzymywanie poziomu chloru i pH na idealnym stałym poziomie, co zapobiega niszczeniu
komponentów, przykryć i zadaszeń basenów.

iPool 2013: Gotowy do klikania!

Konkurs IPool 2012, będący pierwszym międzynarodowym internetowym konkursem
branży basenów, zorganizowany przez EuroSpaPoolNews.com, był wielkim sukcesem!
Strona internetowa konkursu odnotowała ponad 10 tys. wizyt miesięcznie, a do uczestnictwa
zgłosiło się 60 osób z 9 różnych krajów, przesyłając 150 pięknych fotografii basenów.
Zwycięzca pierwszej edycji, ukraińska firma LLC WATER WORLD WINDOW, otrzymała
nagrodę iPool 2012 podczas wystawy Piscine w Lyonie. Wraz z nagrodą zwycięzca konkursu
otrzymał iPhone oraz umowę o wartości 10 tys. euro o roczną reklamę na naszych stronach
internetowych EuroSpaPoolNews.com oraz PiscineSpa.com ! Ze względu na tak dużą liczbę
uczestników, konkurs iPool zorganizowany zostanie ponownie w roku 2013, w terminie od
31 marca do 31 lipca. Zasady i nagrody będą takie same jak w ubiegłym roku. Szczegółowe
informacje o konkursie można znaleźć na naszej stronie na Facebooku. Proszę pamiętać,
że w konkursie mogą uczestniczyć jedynie firmy i profesjonaliści branży basenów. Zasady
konkursu przedstawiono na stronie www.eurospapoolnews.com/ipool2012. Zachęcamy
do uczestnictwa w konkursie i przesyłania zdjęć najbardziej efektownych basenów
przydomowych. Proszę również nie zapomnieć o tym, żeby poprosić wszystkich przyjaciół i
znajomych o głosowanie na Państwa.

contact@pool-technologie.fr / www.pool-technologie.com

SCP Pool prezentuje nowy komercyjny katalog basenów na
rok 2013

SCP Europe to spółka-córka firmy PoolCorp, będącej światowym liderem dystrybucji urządzeń
basenowych oraz minibasenów spa. Obecna w Europie na rynku prywatnym od 1998 roku
poprzez 14 oddziałów zlokalizowanych w siedmiu krajach, SCP Europe potwierdza swoje
mocne wejście na rynek basenów komercyjnych i wprowadza nowy katalog materiałów
budowlanych i remontowych oraz wyposażenia basenów komercyjnych. Nowa edycja
katalogu na rok 2013 zawiera ponad 120 stron poświęconych produktom przeznaczonym
do basenów komercyjnych. Ten innowacyjny katalog, w całości sporządzony w dwóch
językach (francuskim i angielskim), zawiera także tabele konwersji najpowszechniej
stosowanych jednostek miary oraz uwagi techniczne ułatwiające zrozumienie jego treści.
Uzupełnieniem publikacji są materiały 40 producentów największych na rynku marek z
ponad 200 nowymi produktamu, między innymi przelewowe minibaseny spa, pompy o
zmiennej prędkości pracy, nowe lampy reflektorowe i żarówki LED, nowe serie pomp ciepła
oraz robotów elektronicznych, jak również poszerzenie wielu serii produktów w zakresie
armatury, ogrzewania itp. .... Nowy katalog firmy SCP Pool to doskonałe narzędzie dla
profesjonalistów i konsultantów z branży basenów komercyjnych.
info.eu@scppool.com / www.scpeurope.com

QPS kontynuuje dynamiczny rozwój

Po dobrych wynikach i pozytywnych informacjach zwrotnych w 2012 r., zapowiedziano drugą
edycję targów Qatar Pool & Spa Expo, która ma odbyć się w dniach 6, 7 i 8 listopada 2013 roku
w Doha Exhibition Center. Targi obejmować
będą wystawę produktów (w dniach 6,
8 i 9 listopada) oraz serię tematycznych
seminariów szkoleniowych i kursów. Targi
Qatar Pool & Spa Expo gromadzą tysiące
profesjonalistów, dostawców, producentów
i dystrybutorów działających w branży oraz
osób odwiedzających z ponad 20 krajów
oraz umożliwiają ekspozycję najnowszych
technologii w branży spa, salonów i centrów
kosmetycznych, dostawców kosmetyków,
basenów publicznych i prywatnych oraz
aquaparków.
info@htsxpo.com / http://htsxpo.com

25 lat stałego zaangażowania na rzecz C.A.G. Chemical

Włoska firma C.A.G. Chemical, założona przez zespół chemików
wyspecjalizowanych w dziedzinie uzdatniania wody w basenach i w
jacuzzi, 13 lutego bieżącego roku obchodzić będzie swoje 25-lecie. Firma
jest właścicielem licznych patentów światowych i jest jednym z wiodących
włoskich producentów w swej branży. Stanowi ona punkt odniesienia
za granicą, w szczególności w Europie zachodniej oraz w krajach
południowego regionu Morza Śródziemnego. Jego najważniejszymi
odbiorcami są: Prezydentura Republiki Włoskiej, rodzina królewska
Jordanii, Sztab NATO na Europę południową oraz sieci hotelowe Holiday
Inn i Novotel. Wszystkie produkty firmy są zarejestrowane w Naczelnym
Instytucie Zdrowia włoskiego Ministerstwa Zdrowia Publicznego i
posiadają atest HACCP. Z ich cechami i sposobem użycia można zapoznać
się w 11 językach w katalogu oraz w 19 językach na stronie internetowej. Oprócz szerokiej
oferty na biocydy, korektory pH, flokulanty i algicydy, firma C.A.G. Chemical produkuje
ALE6, biocyd na bazie chloru w tabletkach po 200 gramów - jej najlepiej sprzedający się
produkt, wykazujący łączony efekt sześciu różnych środków: dezynfekuje wodę, klaruje ją
dzięki działaniu flokulacyjnemu, usuwa glony, nie tworzy piany, stabilizuje pH i chroni wodę
dzięki działaniu przeciwgrzybiczemu i grzybobójczemu. „Naszym głównym celem na rok
2013 jest rozwój na rynku polskim, rosyjskim, ukraińskim, czeskim, słowackim i greckim” oświadczył Giovanni Capizzi, prezes firmy.
info@cagchemical.it / www.cagchemical.it

www.eurospapoolnews.com

Zodiac Marine & Pool przejmuje SET Schmidt Energietechnik, w
ten sposób umacniając swoją pozycję na rynku niemieckim

ZODIAC Marine & Pool has
agreed to acquire SET Schmidt
Energietechnik
(SET),
a
market leader of swimming
pool
equipment,
located
in Hemmingen, Germany.
Terms of the transaction
were not disclosed. Zodiac is
a global leader in the design,
manufacture and sale of
equipment and accessories for
residential swimming pools and
spas. Zodiac’s technological
expertise is reflected in
Od lewej do prawej:
innovative product design,
Kai Lehnert, Josef Schmidt and Jean-Baptiste Clavel
sophisticated manufacturing and
constant customer interaction. Its portfolio of high-profile pool brands (Zodiac®, Polaris®
& Jandy®) makes the company a recognized international leader in the industry. With the
acquisition of SET, Zodiac strengthens its pool care activities in Europe and especially in
Germany, where Zodiac Marine & Pool is represented by Zodiac Pool Deutschland GmbH
(ZPD). Zodiac’s existing product portfolio will be complemented by SET’s premium product
range, which is primarily specialized in pool dehumidification products, air duct systems,
heat pumps and vapor sealed insulation systems. SET Schmidt Energietechnik will continue
its business as an independent limited liability company, SET Energietechnik GmbH. The
position of general manager will be held by Holger Greschner, who has been a senior
manager at SET for many years. Joseph Schmidt, the founder, previous owner and general
manager of SET will stay close to the company, providing advisory support and helping to
ensure the continued successful development of the high quality products for which SET
is so well known. Press release resumee dd. 17 December 2012. Read the whole article on
line www.eurospapoolnews.com
www.zodiac-poolcare.com

PISCINE EXPO MAROC

Po bardzo udanych pierwszych trzech edycjach, wystawa Piscine Expo w Maroku stała
się jednym z najważniejszych imprez dla profesjonalistów w Afryce. Wystawa przyciąga
przedstawicieli kilku branży: budowy basenów, uzdatniania wody, ogrzewania i klimatyzacji,
sprzętu do utrzymania oraz filtrów do basenów, wanien spa, saun, sportów rekreacyjnych
oraz wyposażenia do terenów zielonych. Potwierdza to wielkie zainteresowanie
Marokańczyków budową i projektowaniem basenów. Międzynarodowe Targi odwiedza
blisko 10 tys. pracowników wyżej wymienionych branży oraz osób prywatnych. Sugerujemy
zapisanie dat: 27 lutego – 3 marca 2013 r.
www.piscineexpomaroc.com
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Saudi Pool and Spa Expo: nowa wystawa w regionie
kluczowym dla branży!

Jointly with Saudi Kitchen & Bathroom Expo 2013, Saudi Pool & Spa Expo 2013 will
come on stage for the first time in Jeddah from April 30 to May 2. The shows will be
structured around pool, spa, kitchen and bathroom sectors and will gather global industry
manufacturers, suppliers, service providers and project builders on a high-spending and
extremely lucrative construction market in Saudi Arabia and the wider GCC region. The
events are expected to welcome over 150 exhibitors and more than 4,000 visitors in Jeddah.
Note that 10,000 swimming pools are expected to be built every year in the Kingdom for
the next 5 years and in the GCC, 58% of all State spending on social infrastructure projects
is concentrated in Saudi Arabia.
info@saudipoolandspa.com / www.saudibathpoolandspa.com

Nowa formuła Aquanale: 400 wystawców i 25 000 gości
według szacunków na rok 2013!

Aquanale, międzynarodowe targi sauny, basenu i atmosfery, odbędą się w dniach od
22 do 25 października 2013 r. w Kolonii. Aquanale w nowej formule połączy się z FSB,
międzynarodowymi targami obszarów
rekreacyjnych, obiektów sportowych i
wodnych. Wystawa będzie odkrywać przed
zwiedzającymi świat saun, basenów i
atmosfery w całej swej różnorodności i sile
innowacji, poprzez sześć stref tematycznych:
Baseny Publiczne, Technologia Basenów,
Baseny Prywatne, Sauna & Spa, Sauny
Prywatne oraz Życie Ekologiczne. Owych
sześć światów tematycznych, łatwych do
zidentyfikowania dzięki piktogramom,
pomagać
będzie
zwiedzającym
w
odnajdywaniu dokładnie tego, czego
szukają.
aquanale@koelnmesse.de / www.aquanale.de

Become fan of the official page
EuroSpaPoolNews

Rynek basenów przydomowych
w Polsce demokratyzuje się
Po stosunkowo upalnym lecie 2012 roku, rynek basenów w Polsce powinien
rozwijać się w 2013 roku z różnych przyczyn:
Przede wszystkim, kryzys ekonomiczny w Polsce jest dużo mniej
odczuwalny. W przeciwieństwie
do krajów południa Europy, gospodarka rozwija się, silny wpływ
Euro nie dotyczy jeszcze Polski,
która nie planuje wejścia do
strefy Euro przed rokiem 2016.
Dodatkowo, dynamika
działalności różnych producentów wyposażenia basenów i wykonawców doprowadziła do wprowadzenia
atrakcyjnej oferty basenów, produktów dobrej jakości w rozsądnych cenach.
Na rozbudowanie oferty wpływa również ciepły kontynentalny klimat, korzystny dla
użytkowania basenów i wszelkich form rekreacji z nimi związanych.
Odnotowaliśmy rozpowszechnianie się basenów zagłębianych, w zestawach fabrycznych, z drewna lub paneli ze zbrojonego betonu, powlekanych tworzywem o
grubości 0,75 mm w różnych kolorach i bardzo łatwych w montażu.
Marzenie o posiadaniu basenu stało się realne, ograniczenia przestrzeni do budowy
basenu straciły na znaczeniu. Baseny stały się mniejsze dzięki pojawieniu się „mini
basenów” z lepszym wyposażeniem (ogrzewanie, zadaszenia, automatyczne uzdatnianie wody itd.).
Innym ważnym czynnikiem jest wartość dodana jaką basen oferuje całemu domowi.
Staje się miejscem spotkań, wspólnego spędzania czasu dla rodziny i przyjaciół, co
stanowi doskonały argument dla sprzedawców.
Wieczory w Polsce są długie i gorące. Zapracowani Polacy wracają wcześnie
do domu, co pozostawia dużo czasu na odpoczynek i spotkania rodzinne lub z
przyjaciółmi.
Nowe wielokolorowe oświetlenie LED oferuje możliwość wyjątkowego podświetlenia
basenu, co znacznie podnosi atrakcyjność ogrodu i jego otoczenia.
Basen może stać się
doskonałym sposobem na
dbanie o formę w warunkach
domowych, uwzględniając
niewielkie koszty montażu
systemu umożliwiającego
pływanie pod prąd. Dzięki
niemu amatorzy pływania
mogą pływać w dogodnym
czasie wykorzystując przeciwny
prąd wody jak w prawdziwym
basenie olimpijskim oraz
relaksować się i poddawać
masażowi wodnemu, dzięki
dyszom do balneoterapii!
Utrzymanie basenu, które stanowiło poważny hamulec w ich rozwoju, stało się
łatwiejsze i tańsze, głównie dzięki pojawieniu się elektrolizerów wytwarzających
środek dezynfekujący na bazie chloru – bardzo skuteczny w zwalczaniu bakterii.
Wystarczy na początku sezonu dodać 2 do 5 gramów soli na litr wody, aby utrzymać
krystaliczną i czystą wodę.
Taka lekko słona woda, przepływając przez elektrolizer, uwalnia chlor w procesie
elektrolizy, który zapewnia ciągłą dezynfekcję. System filtrowania może pracować
tylko 16 do 18 godzin dziennie – zwłaszcza w czasie kąpieli. Niezbędnym warunkiem
dla zapewnienia skuteczności dezynfekcji i komfortu dla użytkowników (woda nie
powoduje szczypania skóry i oczu), jest utrzymanie pH wody na poziomie 7.2.
W przypadku dużej liczby kąpiących się lub ekstremalnych warunków atmosferycznych (bardzo duże upały lub burza), zaleca się przeprowadzenie zabiegu uderzeniowego przez dodanie 150 g chloru na 10 m3 wody basenowej w ramach uzdatniania zapobiegawczego.
W przypadku stosowania filtrów ze złożem piaskowym, aby poprawić skuteczność
filtrowania wody, zaleca się umieszczenie w skimmerze wkładu flokulacyjnego na 30
do 40 m3 wody, po każdym czyszczeniu filtra. Pozwoli to uzyskać idealnie klarowną
i skrzącą się wodę.
Aby wydłużyć okres korzystania z basenu, wodę można podgrzewać (pompa ciepła,
panel solarny…) i przykryć basen montując roletę zwijaną automatycznie, zadaszenie teleskopowe lub zwykłe. Również w tej dziedzinie dostępnych jest wiele innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez polskich dostawców.
Rynek Polski, który od prawie dziesięciolecia był znacznie opóźniony w stosunku do
Niemiec, Francji lub Austrii, w 2013 roku stanie się rynkiem o rosnącym znaczeniu
ze stopą wzrostu dużo większą niż w pozostałej części Europy.
Richard CHOURAQUI
Mabis Consulting
Zdjęcia : Wieslaw RYGIELSKI

Nowe Produkty
Wpływ na środowisko naturalne

Ekologia stała się problemem, którego współczesne społeczeństwa
nie mogą ignorować. Coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że
musimy zagwarantować, że nasze dzieci i wnuki również będą miały świat, w którym
będą mogły żyć. Na przykład badania wykazały, że obecnie ponad 70% konsumentów
jest gotowych płacić więcej za produkty i rozwiązania przyjazne dla środowiska, które
jednocześnie ograniczają koszty ich konsumpcji. Firma Pentair od długiego czasu opracowuje
rozwiązania przyjazne dla środowiska. Produkty te, opatrzone znakiem Eco Select™,
umożliwiają właścicielom basenów redukcję kosztów energii nawet o 90%, co oznacza
setki euro rocznych oszczędności. Firma Pentair podejmuje także inne działania w celu
zminimalizowania swojego oddziaływania na środowisko naturalne. Na przykład na dachu
swojego magazynu w Frame 21 w Herentals zainstalowano 1 915 paneli słonecznych o
powierzchni 3 109 m2. Dzięki temu zakład w Herentals zredukował swoją emisję dwutlenku
węgla o 86 ton. Więcej informacji na temat znaku Eco Select™ można znaleźć pod adresem
http://www.pentairpool.com/pool-pro/eco-select.
marketing.poolemea@pentair.com / www.pentairpool.com

Procopi rozpoczyna produkcję termoformowanych wanien
spa we Francji

Po swojej ambitnej inwestycji, firma
Procopi otwarła własny zakład formowania
próżniowego obudów wanien spa. W ten
sposób firma Procopi stała się jednym z
nielicznych producentów w Europie, którzy
kontrolują całość procesu produkcji wanien
spa w ramach jednego zakładu produkcyjnego
zlokalizowanego we Francji. Obudowy wanien
spa są termoformowane w ramach automatycznego procesu, a następnie wzmacniane
i wycinane do montażu dyszy i orurowania. Dzięki otwarciu swojego nowego zakładu
produkcyjnego, firma Procopi zyskała pozycję jednego z liderów europejskiego rynku
wanien spa.
www.procopiuk.co.uk

System dezynfekcji do basenów spa, który odmienia życie

Firma HotSpring® Spas niedawno z powodzeniem wprowadziła na rynek system do sterylizacji wody słonej ACETM. System ten jest pierwszym i jedynym rozwiązaniem tego
typu. Korzysta on z opatentowanej technologii bazującej na specjalnych elektrodach
diamentowych. Elektroda diamentowa oraz dwie elektrody tytanowe stosowane w systemie podnoszą sprawność sterylizacji, jednocześnie zużywając mniej soli niż inne systemy wykorzystujące sól. System ten automatycznie wytwarza pięć różnych środków
dezynfekujących, nie zaś jedynie chlor, z 1500-200 mg/l soli (NaCl) oraz wody (H2O).
Środki te to rodniki hydroksylowe (OH), ozon (O3), nadtlenek wodoru (H2O2), chlor (HOCl)
oraz nadtlenojednosiarczan (HSO5). Stężenie soli w przypadku tego systemu jest małe w
porównaniu do klasycznych systemów elektrolitycznych przeznaczonych do basenów (4 000
– 5 000 mg/l). Po aktywacji systemu ACETM
zgodnie z określoną procedurą, system ten
działa samodzielnie i wymaga jedynie minimalnej obsługi. Firma oferuje także dodatkowy
zestaw do wanien spa wyprodukowanych w
latach 2004-2009 zawierający ten system uzdatniania wody. Wytwarzając odpowiednią ilość
środków dezynfekujących w wannie spa, system ACETM przyczynia się do ograniczenia
produkcji i transportu tych środków chemicznych w plastikowych butelkach, w ten sposób
zmniejszając emisję dwutlenku węgla. System ACETM zdobył na wystawie PISCINE 2012 w
Lyonie nagrodę POOL Eco Attitude.
hotspringeu@watkinsmfg.com / www.hotspring.com/global

Możliwość oszczędności!

Rok temu, ZODIAC uzupełnił swoją ofertę pomp ciepła o oszczędnościowy pakiet POWER
(3 zakresy mocy: 5 / 7 / 9 kW). W ten sposób Zodiac może oferować rozwiązania grzewcze
po bardzo konkurencyjnych cenach dla basenów wkopanych całkowicie, połowicznie lub
basenów naziemnych, o pojemności do 60m3. PAC POWER pobiera 80% kalorii z powietrza
otaczającego układ i zużywa w ten sposób, w zależności od producenta, nawet 5 razy mniej
energii, niż jakikolwiek inny system grzewczy. Oprócz cichej pracy, pakiet ten posiada zaletę
łatwości w użyciu. Regulacja odbywa się za pośrednictwem cyfrowego ekranu, na którym
wyświetla się termostat odszraniający i automatycznie rozmrażający basen przez wentylację.
Urządzenie posiada również automatyczny wyłącznik działający poniżej 7°C i rozrusznik
stopniowy. Układ jest wyposażony w sprężarkę Mitsubishi oraz tytanowy wymiennik ciepła
i dostarcza mocy grzewczej od 5 do 11 kW, w zależności od modelu. Ten ultra-kompaktowy
pakiet PAC zapewnia współczynnik wydajności energetycznej o wartościach od minimum
4,1 do 5,6. Jego instalacja jest
uproszczona dzięki wykorzystaniu
gniazda sieciowego i dostarczonych łączników. Wraz z pompą
ciepła dostarczany jest również
pokrowiec zimowy Power First i
zestaw PAC NET, aby przedłużyć
ochronę urządzenia. Zodiac dodaje standardową dwuletnią
gwarancję, która - jeśli obiekt jest
przedmiotem umowy serwisowej
- może zostać przedłużona do 3 lat.
info@zodiac-poolcare.com / www.zodiac-poolcare.com

Wymienniki ciepła do wszystkich typów basenów i grzejników

Firma Bowman oferuje wymienniki ciepła wykonane z tytanu, stali nierdzewnej oraz
miedzioniklu, stosownie do zastosowania. Mogą być one przeznaczone do pracy z wodą
słoną lub słodką, a nawet do zastosowania z dozownikiem chloru do wody morskiej.
W przypadku basenów z wodą słodką, można stosować wymienniki ciepła ze stali
nierdzewnej, miedzioniklu lub tytanu. Jednak zastosowanie tytanu nie jest konieczne w
tego typu basenach, pod warunkiem utrzymywania odpowiedniego poziomu pH. Tytan jest
materiałem droższym niż miedzionikiel i stal nierdzewna i jest konieczny tak naprawdę tylko
w przypadku basenu z wodą o dużo bardziej wymagających parametrach chemicznych. W
przypadku basenów z wodą słoną/wodą morską lub basenów wyposażonych w dozowniki
chloru do wody morskiej, konieczne jest zastosowanie wymienników ciepła z miedzioniklu
lub tytanu. W takich przypadkach wymienniki ze stali nierdzewnej nie są zalecane,
ponieważ ten typ wody powoduje korozję stali nierdzewnej. Firma Bownam projektuje
także specjalne wymienniki przeznaczone do wykorzystania w instalacjach grzewczych z
panelami słonecznymi/pompą ciepła, jak również w tradycyjnych instalacjach z kotłami
grzewczymi. Dłuższa konstrukcja wymienników firmy Bowman przeznaczonych do pracy
w instalacjach z panelami słonecznymi/pompą ciepła umożliwia pracę przy niższych
temperaturach wody ogrzewanej panelami słonecznymi/pompą ciepła w porównaniu
do temperatur wody ogrzewanej w tradycyjnych kotłach grzewczych. Dla przykładu,
wymienniki te wykorzystują spirale rurowe o większej powierzchni w celu odzyskania jak
największej ilości ciepła z medium paneli słonecznych/pompy ciepła.
info@ejbowman.co.uk / www.ejbowman.co.uk

Oświetlenie podwodne LED i pompa ciepła DURATECH

W swej ofercie oświetleniowej Spectravision, firma Propulsion Systems proponuje
bezpieczne i relaksujące oświetlenie podwodne LED ADAGIO+, przeznaczone do oczek
wodnych, basenów i obiektów spa. Adagio+ posiada mocną armaturę do oświetlenia
podwodnego, o trwałości 50 razy dłuższej niż w przypadku
standardowych urządzeń. System charakteryzuje się
niskim zużyciem energii i bardzo szeroką wiązką światła.
Innym sztandarowym produktem firmy jest pompa
ciepła do basenów Duratech, cicha i pracująca z wysokim
współczynnikiem wydajności energetycznej. Firma posiada
ponad 30-letnie doświadczenie, dzięki któremu może
oferować wysokowydajne produkty. Jej polityka ma na celu
tworzenie produktów innowacyjnych i zaawansowanych
technologicznie. Produkty te są rozprowadzane przez sieć
dystrybutorów, konstruktorów i instalatorów basenów w
Europie i Stanach Zjednoczonych.
info@propulsionsystems.be / www.propulsionsystems.be

IntellipoolTM – przełom w ekologicznym zarządzaniu basenami

Regulowana częstotliwościowo pompa IntelliFlo® firmy Pentair to ważny krok ku bardziej
ekologicznemu zarządzaniu basenów. Dzięki inteligentnej regulacji, pompa działa tylko
wtedy, gdy jest to konieczne i oszczędza nie tylko energię, ale również produkty do
utrzymania czystości. System IntellipoolTM to następny krok, dzięki któremu obecnie
możliwe jest zdalne sterowanie wszystkimi instalacjami basenowymi firmy Pentair. Dzięki
temu, właściciel lub wykonawca basenu, który ma umowę na jego utrzymanie, może
w dowolnej chwili uzyskać informacje o stanie wody w basenie oraz regulować system
w czasie rzeczywistym poprzez smartfon lub łącze internetowe. Funkcja ta umożliwia
oszczędzanie energii, poprawę sprawności filtrowania oraz nadzór nad dodawaniem
chloru, ograniczenie częstotliwości mycia wstecznego oraz ograniczenie chemikaliów
odprowadzanych do kanalizacji. Dodatkowo, przez system zdalnego monitoringu,
wykonawca basenu może teraz monitorować i utrzymywać wszystkie
baseny w stanie idealnym. Możliwe jest także takie ustawienie systemu
IntellipoolTM, aby aktywował alarm po przekroczeniu
ustawionych wartości parametrów. Dodatkowo, specjalna
dwukierunkowa komunikacja pomiędzy urządzeniami
IntelliFlo® i Intellichlor® zapewnia optymalną pracę i
informacje zwrotne.
marketing.poolemea@pentair.com / www.pentairpooleurope.com
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BIODESIGN POOLS - baseny z prawdziwą plażą

BIODESIGN POOLS to rewolucja w
postrzeganiu basenów kąpielowych, to
plaża ze „złotym” piaskiem we własnym,
czy hotelowym ogrodzie, zachęta do
relaksu i zabawa dla dzieci, jak nad
Adriatykiem. To także przyjemność
wypoczynku na zatopionych siedziskach
i leżankach, korzystania z hydromasażu…
i to bez utraty powierzchni kąpieliska w
basenie. Dzięki pełnieniu różnych funkcji
basen staje się niezwykle atrakcyjnym
obszarem dostosowanym do potrzeb
rekreacyjnych klienta i otaczającego go krajobrazu. Sercem całego projektu BIODESIGN
POOLS jest proces budowlany. Na elastyczną, wodoszczelną warstwę ręcznie układane
jest na wytrzymałej siatce wykończenie z naturalnego kamienia i żywic. Technologia ta
pozwala tworzyć oryginalne kształty basenów, zatoki, półwyspy, meandry, skaliste brzegi
i wyspy – baseny podobne do basenów masowo spotykanych po drugiej stronie Atlantyku,
w krainie kilkunastu milionów basenów. Równocześnie takie baseny są niezwykle
trwałą konstrukcją o daleko bardziej
elastycznym uszczelnieniu. Technologia
BIODESIGN
POOLS
pokonując
ograniczenia
konwencjonalnych
basenów pozwala na realizację niecek
w wielu bajecznych kolorach, z kolei
naturalne kamienie, takie jak marmur
lub kwarc, gwarantują idealną replikę
egzotycznych plaż czy górskich jezior.
Baseny BIODESIGN POOLS cenione są
za naturalność i piękno. Opatentowane
przez BIODESIGN POOLS wykańczanie basenów naturalnym kamieniem oraz zmniejszenie
kubatury wody w basenie, przy jednoczesnym zachowaniu powierzchni lustra wody
daje naturalne, solarne podgrzewanie wody, znacząco redukując koszty jej ogrzewania.
Zastosowane specjalne metody filtracji nie zanieczyszczają środowiska oraz gwarantują
idealnie zdrową i krystaliczną wodę.
biuro@garden.bialystok.pl / www.biodesignpools.pl

Szybkie elektroniczne badanie wody w basenach
prywatnych dzięki rozwiązaniu firmy Tintometer

Specjalizująca się w produkcji rozwiązań do badania wody basenowej
firma Tintometer wprowadziła elektroniczny tester Scuba II
przeznaczony dla właścicieli basenów prywatnych oraz operatorów
obiektów typu spa. Według producenta, tester Scuba II, przeznaczony
do badania pięciu parametrów, tj. chloru swobodnego, chloru
całkowitego, pH, zasadowości oraz kwasu cyjanurowego, umożliwia
użytkownikowi sprawdzenie stanu wody w basenie w sposób szybki
i dokładny. Użytkownik musi tylko zanurzyć komorę urządzenia
do poboru próbki w wodzie basenowej i dodać tabletkę odczynnika,
który wytwarza charakterystyczny kolor, który można zmierzyć
techniką fotometrii, a uzyskany wynik wyświetlić na ekranie. Zgodnie z
informacjami przekazanymi przez firmę, Scuba II ma sprawiać, że badanie
wody jest przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem, oraz sprawić, że watch video
właściciele basenów będą mieć więcej czasu na czerpanie radości z jego
użytkowania. Urządzenie nawet unosi się na wodzie, na wypadek gdyby do niej wpadło.
sales@tintometer.de / www.tintometer.de

Rynek utrzymania basenów publicznych w krajach
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Europy Wschodniej i przede wszystkim w Polsce
Trwa rewolucja wodna...
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chloru, takie jak do uzdatniania wody, wybierając najlepsze światowe marki:
Arch Chemicals, Bayrol lub Chemoform.

Aby zrozumieć rynek utrzymania basenów publicznych w Europie Wschodniej, należy najpierw i przede wszystkim zrozumieć rynek basenów publicznych.

Ludzie w krajach Europy Wschodniej takich, jak na przykład Polska, Słowacja, Węgry
lub Czechy, od wieków darzą wielką miłością wody określane mianem „termalnych”.

Z powodu surowych zim ogrzewanie odgrywa tu jedną z głównych ról i również w tym
przypadku nowe instalacje wykorzystują najnowsze technologie oraz rozwiązania
oparte na energii geotermalnej, panelach solarnych i powłokach termicznych typu
Plastica lub Walter.

Ich źródła są liczne i eksploatowane od bardzo dawna. Najwspanialsze źródła termalne
Europy znajdują się na Węgrzech i w termalnym centrum Europy Wschodniej, w Czechach w Karlowych Warach, gdzie w swoim czasie uwielbiała się spotykać śmietanka
władz rosyjskich.
Mając wiele źródeł prawie w każdym miasteczku, wiele gmin zbudowało baseny do
gromadzenia tej „dobroczynnej” wody i udostępnienia jej swoim mieszkańcom za kilka
złotych. Ale te baseny nie miały nic wspólnego ze normami FINA (Międzynarodowej
Organizacji Pływackiej), nie miały więc homologacji i nie można ich traktować jak
basenów z dzisiejszych czasów. Woda, która zmieniała kolor na zielony, była dla
użytkowników wodą „termalną”, a nie wodą źle uzdatnioną, pełną alg...

W czasach Unii Europejskiej i obowiązujących w niej norm utrzymanie tych basenów
stało się bardzo kosztowne i miasteczka, przywykłe do wody raczej „zielonej”, ale termalnej... zostały zmuszone do zamknięcia swoich basenów, jedne po drugich, z powodu braku środków finansowych na zapewnienie zgodności z normami.
Z tego powodu, na przykład w Polsce, wprowadzono szeroki plan modernizacji i tworzenia parków wodnych.
Stale powstają nowe kompleksy, jedne większe i piękniejsze od drugich.
Niektóre przyjęły ideę term, inne zaczerpnęły inspirację z wielkich parków wodnych na
zachodzie.

CCEI - kolejny krok naprzód w dziedzinie oświetlenia basenów

Od 1973 r. firma CCEI jest wiodącym producentem urządzeń elektrycznych przeznaczonych
do basenów. Dział badań i rozwojów firmy opracowuje inteligentne produkty zaspokajające
rzeczywiste potrzeby. W roku 2013 firma CCEI poszerzy swoją serię produktów PAR56 o
nowe modele. Dzięki najnowszym innowacjom, firma CCEI zaspokaja wszystkie potrzeby
w zakresie oświetlenia: od najmniejszych basenów prywatnych do największych basenów
publicznych. Przy poziomie mocy na poziomie zaledwie 20 W, model WEM20 wytwarza
do 1450 lm światła, co jest wystarczającą wartością do oświetlenia niewielkiego basenu.
Wykorzystując po raz pierwszy technologię LED, firma CCEI zastosowała najmocniejszą
wytworzoną do tej pory lampę LED wytwarzającą
8000 lm, która podnosi komfort korzystania z
dużych basenów. Firma opracowała dwie nowe
lampy reflektorowe do standardowych opraw
w niszach: Chroma i Nova. Obie są idealne do
basenów zabudowanych. Lampa Nova posiada
kołnierz montażowy ze stali nierdzewnej,
natomiast lampa Chroma posiada łatwy do
demontażu kołnierz, którego kolor można z
łatwością dobrać tak, aby spełniał oczekiwania klienta. W przypadku nowo budowanych
basenów szczególnie zalecane są lampy Gaïa i Cilia. Obie są instalowane poprzez wkręcenie
w gniazdo 1,5 cala. Oto krok naprzód w dziedzinie instalacji opraw bezniszowych.

W dziedzinie czyszczenia basenów, podstawowym sposobem pozostaje praca ręczna
mimo, że wielkie kompleksy kupują najlepsze roboty na rynku, typu Hexagone
(który czyścił baseny olimpijskie w Londynie) lub Maytronics.

« Polsce, wprowadzono szeroki
plan modernizacji i tworzenia
parków wodnych.»
Niestety, poza tymi nowymi centrami, „małe” baseny z poprzedniej epoki są zamykane, ponieważ gminy nie są w stanie podołać rosnącym kosztom ich utrzymania. To wielka szkoda, ponieważ w tych krajach, które tak lubią wodę i wierzą, że ma
dobroczynne działanie nigdy nie było tak mało dostępnych basenów.

Yoann Chouraqui
CEO Hexagone-Mabis group
Zdjęcia : Wieslaw Rygielski

Teraz w przypadku nowych instalacji zaawansowanych technicznie nie oszczędza
się na środkach, to między innymi dzięki temu firmy takie, jak Prominent lub
Siemens są mocno osadzone w Europie Wschodniej i intensywnie się tam rozwijają.
Inwestorzy publiczni lub prywatni chętnie wydają pieniądze na dobre wyposażenie
swoich kompleksów. Instaluje się najnowsze technologie do regulacji zawartości

Nowoczesne wanny spa i baseny swimspa

Firma Allseas Spas & Wellness B.V. jest firmą znaną i
szanowaną na rynku międzynarodowym ze względu na to, że
w doskonały sposób łączy technologię, ergonomiczny design
oraz doskonałe parametry pracy wanien spa i basenów
swimspa. Firma ta stawia sobie za cel oferowanie i budowanie
najbardziej innowacyjnych konstrukcji basenów spa, które
są energooszczędne i nie wymagają dużych nakładów pracy
związanych z ich utrzymaniem. Jej zaawansowane wanny
spa oraz baseny swimspa są wykonane z wykorzystaniem
najnowszych technologii i światowej klasy komponentów
hydraulicznych. Zintegrowane pompy ciepła umożliwiają
kontrolę pompy ciepła z panelu sterowania wanny spa i
oszczędność ciepła do 75%.

info@allseasspas.com / www.allseasspas.com

Szeroko zakrojony plan jest w trakcie realizacji, ale czy obejmie wszystkich mieszkańców
kraju, czy tylko zamieszkujących duże aglomeracje...
Jedno jest pewne, trwa wielka rewolucja wodna!

Rynek utrzymania basenów publicznych jest w związku z tym rynkiem rozwijającym
się. Dawniej niewielka ilość płynnego chloru, kontrola pH i szczotka z motopompą do
czyszczenia dna załatwiały sprawę...

Nowe Produkty

contact@ccei.fr / www.ccei.fr

Łatwe w realizacji prefabrykowane baseny wykonane w
100% z litego betonu

Opatentowana konstrukcja firmy Piscines Dugain
umożliwia wykonanie tradycyjnego basenu z
w 100% litego betonu, z profilami i schodami,
które nigdy nie utracą właściwego kształtu. Jest
to możliwe dzięki innowacyjnemu systemowi
montażu ze ślizgowymi wbudowanymi panelami
z wczepami płetwiastymi, które automatycznie
usztywniają się i są samonośne, bez konieczności
zastosowania rozpórek usztywniających. Montaż
tych basenów jest łatwy i szybki i nie wymaga użycia specjalnych narzędzi. Jakość produktu
potwierdza 20-letnia gwarancja producenta. Basen wytrzymuje obciążenie betonu i
skrajne warunki pogodowe oraz jest odporny na kwaśne zanieczyszczenia. Firma Piscines
Dugain projektuje, produkuje i sprzedaje swoje rozwiązania konstrukcyjne o różnych
rozmiarach, z nieulegającym zniekształceniu szalunkiem, poprzez sieć specjalistycznych
dilerów. W przypadku zarówno basenów tradycyjnych jak i basenów przelewowych, firma
Piscines Dugain, obecna na rynku od 25 lat, zapewnia nadzór nad instalacją i odpowiednie
szkolenie. Firma ta, działająca obecnie we Francji, Belgii i Portugalii, rozwija swoją produkcję
i poszukuje nowych partnerów w całej Europie.
reseau@piscinesdugain.com / www.piscinesdugain.com
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Dantherm zobowiązuje się do 20-40% redukcji kosztów energii

Jak twierdzi firma Dantherm, właściciele basenów
wewnętrznych wybudowanych w latach 1970 i 1980
mogą zaoszczędzić do 40% kosztów ogrzewania wody
basenowej wymieniając stare osuszacze na nowe. Co
więcej, osuszacze wyprodukowane w tym okresie są
większe i głośniejsze niż nowoczesne urządzenia, takie jak
wyroby firmy Dantherm. Firma twierdzi, że oferowane
przez nią osuszacze powietrza w pomieszczeniach
basenowych są wyposażone w wysoce wydajne, ciche
i energooszczędne sprężarki. Jednocześnie usprawnione higrostaty i automatyczne
sterowanie oznaczają, ze sterowanie nowych osuszaczy może być o wiele bardziej precyzyjne
niż w przypadku starszych modeli, które zazwyczaj pracują praktycznie ciągle. Urządzenia
Dantherm są wykonane z materiałów odpornych na korozję i są zaprojektowane w sposób
gwarantujący lepsze dopasowanie do otoczenia w warunkach domowych.
info@dantherm.com / www.dantherm.com

Nowa izolacja FibercorTM firmy Caldera Spas

Wanny spa oferowane przez firmę Caldera Spas® są obecnie
wyposażone w izolację FiberCorTM, będącą nowym
innowacyjnym rozwiązaniem w branży wanien spa. Włókna
izolacji FiberCorTM przypominające wełnę, rozkładają
się równo i wypełniają puste przestrzenie wewnątrz
wanny spa. Dzięki gęstości czterokrotnie większej niż
gęstość pianki, która jest standardowo wykorzystywana w
większości wanien spa, włókna te umożliwiają maksymalną
oszczędność energii i ograniczenie kosztów użytkowania.
Dodatkową zaletą jest to, że przyczyniają się do ochrony
środowiska, ponieważ nie są wykonane na bazie ropy
naftowej. Są to włókna wielokrotnego użycia wykonane w
25% z materiałów pochodzących z recyklingu. Dlatego też FiberCorTM to doskonały wybór,
nie tylko dla klientów, ale także dla środowiska naturalnego.
CalderaEU@watkinsmfg.com / www.calderaspas.com/global

Become fan of the official page
EuroSpaPoolNews

Przykrycia basenowe w
8
eksploatacji
basenów
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Nowo budowanych i już funkcjonujących

Według amerykańskiego Departamentu Energii, najbardziej skutecznym sposobem
ograniczenia kosztów ogrzewania basenu jest przykrycie powierzchni wody wtedy,
kiedy basen nie jest używany. Ten krok może przynieść oszczędności w wysokości do
50-70 % kosztów ogrzewania wody, a dodatkowo – w halach basenowych – zredukować
koszty wentylacji i wymiany powietrza na świeże (istnieje bowiem bezpośredni związek
pomiędzy konsumpcją energii przez system wentylacyjny hali, a ewaporacją, Carbon
Trust Report).
W Polsce przykrycia basenowe wciąż traktowane są jak niekonieczny dodatek do
basenu. Panuje błędne przekonanie, że w halach basenowych wystarcza wydajna
centrala klimatyzacyjna i i utrzymywanie niskiej amplitudy temperatury wody i
powietrza, aby osiągnąć optymalne (czytaj jak najniższe) koszty eksploatacyjne –
ogrzewania wody, odwilżania atmosfery i klimatyzacji. Po części jest to wynik trudności
z uchwyceniem, wyliczeniem skali oszczędności jakie osiągane są dzięki przykryciom.
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NIEDOCENIANE
NARZĘDZIE

Może wydawać się nielogicznym, że
przykrywanie basenów wewnętrznych
jest
ekstremalnie
atrakcyjnym
sposobem obniżenia kosztów ich
funkcjonowania. Jednakże dostępne analizy wskazują, że nawet dla basenów
publicznych przykrycie akwenu przez 7-8 godzin dziennie daje znaczące oszczędności.
Jest to efektem zmniejszenia/skrócenia pracy wentylatorów i odwilżaczy, potrzebie
mniejszego dogrzewania wody, a często i niższych wydatków na uszkodzenia
powodowane kondensacją pary wodnej.
Wielofunkcyjne rolety basenowe – nadwodne i podwodne - są doskonałą odpowiedzią
na świetny wygląd basenu, są najbardziej stylowym, estetycznym przykryciem,
rolety podwodne wręcz idealnym. Po zwinięciu roleta całkowicie znika. Z kolei
rolety transparentne pozwalają podziwiać nocne podwodne oświetlenie basenu.
Właścicielom basenów w pięknych ogrodach w żaden sposób nie ingerują w pejzaż,
dyskretnie spełniają swoje funkcje.
W basenach krytych dobrym rozwiązaniem są rolety piankowe wykonane z laminowanej
pianki i zbrojonego polietylenu, gdzie zwijarki montowane są - oprócz tradycyjnych
sposobów - także na ścianie lub podwieszane pod stropem hali. Z uwagi na cenę w
mniejszych basenach zastosowanie znajdują rolowane folie bąbelkowe (tzw. przykrycia
solarne), są jednak nietrwałe, podatne na uszkodzenia, szybko ulegające odbarwieniu
i zabrudzeniu. W basenach ogrodowych zaś zastosowanie znajdują przesuwane
czy rozsuwane zadaszenia z profili aluminiowych i z poszyciem z transparentnego
poliwęglanu. Lider sprzedaży na rynku polskim wielkopolska Aluna deklaruje zabudowy
do szerokości 12m.

Heatsavr™ prosto z Kanady
RACJONALIZACJA KOSZTÓW

Przed Olimpiadą 2012r przebudowano największy kompleks pływacki na wyspach
brytyjskich National Sport Centre w Crystal Palace w Londynie, który służył pływakom
podczas Olimpiady i Paraolimpiady za centrum treningowe. Jednym z kluczowych
elementów modernizacji była instalacja na basenie olimpijskim 50x20m i kilku
mniejszych basenach przykryć lustra wody w postaci automatycznych rolet. Inwestor
ocenia, że przykrycia pozwolą oszczędzić do 400.000 funtów rocznie. Z kolei rząd
prowincji Victoria, Australia,w trosce o bilans energetyczny, wprowadził nawet dopłatę
do przykryć basenów domowych.
Ewaporacja w bilansie utraty ciepła jest najważniejsza. Kiedy temperatura powietrza jest
o 2 do 3°C wyższa od temperatury wody parowanie, a więc dla warunków spotykanych
najczęściej w halach basenowych wychładzanie wody jest istotne. Jeśli temperatura
wody jest równa temperaturze powietrza, wówczas parowanie wody bardzo znacznie
wzrasta. Przy większej różnicy temperatur parowanie to 50 - 95% całkowitej straty.
50% jeżeli basen jest przykrywany przez 12h dziennie, 95% jeśli pozostaje odkryty.

Wciąż nie znalazło swojej drogi na rynek polski przykrycie płynne Heatsavr, wręcz
idealne w zastosowaniu i w zasadzie jedyne sensowne dla basenów Aquaparków,
basenów o wyrafinowanych kształtach czy z licznymi atrakcjami w obrębie akwenu.
Płynna pokrywa basenu Heatsavr™ to niezwykle niskonakładowa technika „nałożenia”
na powierzchnię wody basenowej jednocząsteczkowej, a wiec niewidocznej/
transparentnej i nie odczuwalnej dla człowieka, niewyobrażalnie cienkiej warstewki
płynu Heatsavr (liquid pool cover). W efekcie następuje znacząca redukcja parowania
powierzchni wody.

W styczniu 2013 firma Zodiac Pool Care Europe
wprowadzi na rynek swój najnowszy nowy 4-kołowy
robot czyszczący Vortex™ 4 4WD. Sprawność działania
i łatwość użytkowania tego robota czyszczącego są
jeszcze lepsze niż w przypadku poprzednich modeli.
Jest to najbardziej inteligentny spośród wszystkich
robotów czyszczących Vortex™ i posiada kilka istotnych
zalet: po pierwsze, firma Zodiac® opracowała funkcję
Lift System, będącą wyjątkowym opatentowanym
systemem ułatwiającym wyjmowanie urządzenia z
wody (niezbędna do tego siła została zmniejszona
o 20%). Naciśnięcie przez krótką chwilę na przycisk
systemu Lift System powoduje, że robot samodzielnie
unosi się do powierzchni wody. Naciśnięcie przycisku
przez dłuższy czas powoduje, że robot obraca się
w lewo, podpływa do użytkownika, unosi się do
powierzchni wody i dopływa do ściany basenu. Po
drugie, ten nowy model ma trzy poziomy filtracji
zapewniające jeszcze lepsze czyszczenie. Po trzecie,
jedną z jego zalet jest wyjątkowa pływająca centralka zdalnego sterowania wyposażona w
czujniki ruchu. Robot czyszczący Vortex™ 4 4WD posiada nowy wózek zapewniający lepsze
manewrowanie oraz centralkę sterowania z funkcją nastaw pracy na 7 dni tygodnia, 3 strefy
czyszczenia (dno basenu, dno i ściany lub tylko linia wody), funkcję systemu podnoszenia,
wskaźnik filtra oraz intensywności czyszczenia stosownie do stanu zanieczyszczenia basenu
i jego kształtu. Oczywiście robot ma również funkcje, które zdecydowały o jego wielkim
sukcesie, a mianowicie napęd na cztery koła stosownie do części basenu jaką obsługuje,
zoptymalizowane zarządzanie trasą ruchu (czujnik ActivMotion Sensor™ automatycznie
koryguje trasę) oraz oczywiście technologię Vortex® gwarantującą najwyższą moc
ssania. Producent robota VortexTM 4WD 4 jest także dumny z tego, że jest on w całości
produkowany we Francji!
www.zodiac-poolcare.com

W roku 2009, firma Pool Technologie wprowadziła
na rynek dużą serię wymiennych ogniw dozownika
chloru o nazwie KAWANA. Seria ta jest doskonałym
rozwiązaniem dla profesjonalistów pragnących
zaoferować
kompleksowe
usługi.
Faktycznie,
chlorowanie wody morskiej jest z pewnością technologią
popularną i dojrzałą technologią, co potwierdza rosnąca
liczba instalacji wody morskiej w Europie. Dalszy rozwój branży wymaga wytwarzania
odpowiednich części wymiennych. Ogniwo elektrolityczne stanowi kluczowy, a także
bardzo kosztowny komponent, którego cena odpowiada do 60% całkowitego kosztu, nawet
w przypadku najbardziej podstawowych wytworników chloru. Konsumenci są coraz lepiej
zaznajomieni z technologią i obecnie zwracają dużą uwagę na relację ceny do jakości. Seria
KAWANA spełnia oczekiwania klientów, oferując jakość za konkurencyjną cenę, a dzięki
poszerzeniu oferty z roku na rok, marka ta potwierdziła, że jest doskonałym rozwiązaniem
dla profesjonalistów. Początkowo, w 2009 roku, KAWANA obejmowała wyłącznie ogniwa
kompatybilne, natomiast obecnie oferuje równiej coraz więcej ogniw fabrycznych
produkowanych dla takich firm jak między innymi HAYWARD, PACIFIC INDUSTRIE, AIS,
REGUL ELECTRONIQUE, KKLOR, SYSTEM 7 oraz STERILOR. Ostatnią marką, która zaczęła
wykorzystywać ogniwa serii KAWANA jest AUTOPILOT, Amerykański lider w dziedzinie
elektrolizy soli, korzystający obecnie z sieci dystrybucyjnej KAWANA.
contact@kawana.fr / www.kawana.fr

Kolory pokrywy basenu na zamówienie od firmy OASE
OASE, firma specjalizująca się w automatycznych
pokrywach basenowych, oferuje produkowane na
zamówienie pokrywy pasujące do otoczenia basenu,
w tym pokrywę z poliwęglanu w kolorze zielonym
wciąż zapewniającą wykorzystanie energii słonecznej
dzięki czarnemu spodowi (patrz zdjęcie). Firma stale
wprowadza nowe kolory na rynek. Płyty z poliwęglanu
są obecnie dostępne w kolorze białym, niebieskim,
srebrnym, zielonym, pomarańczowym i czarnym, a
nawet w połączeniu różnych kolorów.

info@oase.be / www.oase.be

3 częściowa roleta nadwodna na Termach Maltańskich
(wykonawca Abisan, firma specjalizująca się w roletach)

Wieslaw Rygielski

Vortex™ 4WD 4 znowu wychodzi na prowadzenie!

KAWANA oferuje coraz więcej fabrycznych wymiennych
ogniw solnych

Kamienie naturalne z Grecji dla polskich basenów

Marmur to piękno zamknięte w kamieniu, symbol luksusu i wieczności. Szczególne
własności marmuru - różnorodność barwy i struktury, wytrzymałość na warunki
klimatyczne, podatność na szlifowanie, możliwość
tworzenia cienkich płyt i oczywiste walory estetyczne
– zadecydowały, że marmury są i będą stosowane
wszędzie tam, gdzie wymagana jest stabilność
konstrukcji, długowieczność, harmonia z naturą i
poczucie luksusu.
Takim miejscem, gdzie znajdują zastosowanie
marmury są baseny kąpielowe z prawdziwego zdarzenia. Odpowiednio ukształtowane i
wyłożone marmurem obrzeże wyróżnia basen od otoczenia jednocześnie tworząc z nim
harmonijną całość, basen nie jest li tylko zwykłą niecką wypełnioną woda, ale luksusowym
obiektem o wyjątkowej estetyce.
Bez wzgledu na to czy to basen przelewowy czy skimerowy kamień brzegowy mówi o statucie
właściciela basenu. Jeżeli właścicielowi basenu zależy na basenie będącym ozdobą czy
komplementarnym elementem pięknej rezydencji
– marmur jest idealnym rozwiązaniem. Proszę
przypomnieć sobie eleganckie baseny rezydencji czy
klasowych kurortów Hiszpanii, Włoch, Lazurowego
Wybrzeża czy Grecji, znane z wakacyjnych podróży.
Lecz nie do każdej rezydencji, nie do każdego basenu
marmur nadaje się. Nie współgra z tanimi basenami
z poliestru czy pospolitymi domami. Marmur na
basenie jest kwintesencją rezydencji.
Kamienie ozdobne greckiego producenta Pool Stones-Sofikitis oferuje na rynku polskim
firma Dimitrios Tsopanakis z siedzibą we Wrocławiu. Pool Stones Sofikitis to 40 letnie
doświadczenie w obróbce kamienia naturalnego, od 12 lat specjalizuje się w dekoracji
basenów, eksportuje swoje produkty do ponad 40 krajów. Oferta obejmuje zarówno
standardowe akcesoria jak i produkty wykonywane na zamówienie dla konkretnych
obiektów. Sprawdź naszą jakość, zapytaj o nasze ceny. Dimitrios Tsopanakis
tsopandim@gmail.com / www.poolstones.pl
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Nowy osuszacz przewodowy o dużym
przepływie powietrza

Microwell has just launched DRY 500 DUCT, an innovation
in swimming pool dehumidifiers, promising to be a high
quality engineering product with the optimum efficiency.
The product is designed for installation in the adjacent room
outside the pool area and can be easily placed in small rooms.
It has powerful fans which enable connection to ducting,
assuring more even air flow in the pool hall. This results in much cleaner and more silent
swimming pool hall with no disturbing effects of the device. DRY 500 DUCT dehumidifier
easily fits in a room with 2, 25 (d) m x 1 m (w) x 1.3 m (h) dimensions, such as machine
rooms placed under the pool hall next to the swimming pool, unused spaces above saunas,
ceilings, cellars, garages, etc. The extraction rate of the product makes it suitable for use in
internal swimming pools of 25 - 50 m2. In addition to being efficient it has a sophisticated
and very attractive design. The steel cover has white color on which there are service
outlet covers that provide fast and easy access to its main function parts. The device cover
is equipped with humidity controller that has well readable display showing the current
humidity. Moreover, there is a wide selection of additional optional accessories.
microwell@microwell.sk / www.microwell.sk

Vágner Pool

Spółka Vágner Pool, dysponująca magazynami o powierzchni
5000 m2, jest największym producentem, importerem
i dystrybutorem technologii basenowej, akcesoriów
basenowych oraz chemii basenowej w Republice Czeskiej. W
jej ofercie znajdą Państwo kompletny asortyment wyposażenia
technologicznego, dodatków i części zamiennych do basenów
prywatnych i publicznych, które dostarcza do ponad 20 krajów
świata. Dysponuje ponad 15-letnim doświadczeniem w
handlu z Rosją oraz innymi krajami byłego ZSRR. Vágner pool może poszczycić się całą linią
własnych produktów, do których należą: grzałki elektryczne, urządzenia zwijające, panele
solarne, elektroautomatyczne systemy sterujące, atrakcje wodne, natryski wodne, pompy
ciepła, automatyczne systemy dozowania oraz wymienniki ciepła. Jedną z absolutnych
nowości produkcyjnych firmy Vágner Pool jest śrubowany wymiennik płytowy o wysokiej
wydajności, którą zapewnia przede wszystkim równowaga między wysoką efektywnością
cieplną a niskimi stratami ciepła. Oferta obejmuje dwie wersje - nierdzewną i tytanową.
www.vagnerpool.com
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Nowy patent firmy Carobbio

Carobbio, włoska firma od ponad trzydziestu lat specjalizująca się w produkcji komponentów
do basenów, uzyskała patent na system budowy basenów bazujący na betonowych
ścianach nośnych będących idealnym rozwiązaniem nawet w obszarach o dużej aktywności
sejsmicznej. W swoich działaniach firma kierowała
się chęcią opracowania systemu produkcyjnego z
panelami, który łączyłby łatwość montażu typową
dla paneli stalowych z odpornością i łatwością
modyfikacji, jakie gwarantuje beton. Dlatego
też nowy system umożliwia wykonanie szybko
montowanej konstrukcji nośnej bez konieczności
czekania aż osiądzie grunt, tak jak dzieje się to
w przypadku basenów budowanych techniką
wylewania. Betonowe podpory są całkowicie
prefabrykowane, dzięki czemu możliwa jest budowa
ścian basenu idealnych do umieszczenia systemu filtracyjnego. Wprowadzony na rynek
przez firmę Carobbio system gwarantuje szeroki zakres opcji w zakresie planowania dzięki
modułowej budowie jego elementów. Dzięki niemu możliwe jest wykonanie dowolnego
typu basenu zgodnie z normami budownictwa przyjaznego środowisku oraz standardami
ekologii. System ten ma wiele zalet, między innymi pełna swoboda projektowania,
bezpieczeństwo konstrukcji, dobre właściwości termiczne, a także szybkość i łatwość
instalacji.
info@carobbio2000.it / www.carobbio2000.it

Automatyczna regulacja stężenia środka odkażającego

Regul Matic firmy Monarch Pool Systems to kontrolne
urządzenie produkcyjne, które dopasowuje się do
każdego typu i wszystkich marek elektrolizerów.
Urządzenie to jest sterowane pompą filtracyjną i
zasila elektrolizer prądem 230 V jedynie wówczas,
gdy stężenie środka odkażającego w wodzie jest
zbyt niskie. W ten sposób unika się nadmiaru chloru
w basenie! Zabieg ten jest szczególnie polecany
w przypadku basenów wyposażonych w roletę
basenową lub basenów krytych wymagających
znacznie mniejszych ilości środka dezynfekującego.
Czujnik umieszczony pomiędzy filtrem a ogniwem
elektrolitycznym wysyła sygnał wskazujący ilość
aktywnego środka odkażającego w wodzie, mierzoną
za pomocą 5-ciu diod LED. Jeśli układ wyposażony jest w regulator pH, czujnik musi być
zainstalowany przed miejscem wstrzykiwania „pH minus”. Zainstalowana dioda służy do
sprawdzania stanu czujnika, dostarczonego wraz z fiolką testową. Urządzenie, objęte
dwuletnią gwarancją, umożliwia również przedłużenie żywotności ogniw elektrolitycznych,
które powinny być używane z należytą intensywnością i tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
mpse@monarch-pool.com / www.monarch-pool.com

Wodne atrakcje Pol – Glass w Termach Uniejów!
Termy w Uniejowie już otwarte, a wraz z nimi
unikalne atrakcje wodne oddane do dyspozycji
najmłodszych gości – basen dziecięcy z zamkiem,
fontanny – koralowce, wiadro przelewowe – a
wszystko to utrzymane w egzotycznym klimacie
w otoczeniu drzew palmowych. Różnorodność
atrakcji wodnych, w tym także dwie zjeżdżalnie
– zjeżdżalnia Rodzinna i zjeżdżalnia Rurowa
czy statek piracki z pewnością dostarczą
niezapomnianych wrażeń! Zapraszamy do
beztroskiej zabawy z udziałem atrakcji wodnych
firmy Pol – Glass!

www.pol-glass.com

Nowe Produkty

Różnobarwny komfort z kaskadami Flexinox

Flexinox Pool umacnia swą pozycję na rynku urządzeń
wypoczynkowych poprzez zaangażowanie oparte na ciągłym
poszukiwaniu nowych możliwości w
zakresie designu i technologii. Nowe ekskluzywne
Kaskady Iguazú Blue Ocean i Arctic wzorują się na
słynnych wodospadach Iguazú.
Niedawne ich wprowadzenie do obrotu było reakcją
na zapotrzebowanie części rynku na luksusowe kaskady
o zaawansowanym designie, w połączeniu z niewielkimi
rozmiarami. Wykonane są one ze barwionej stali nierdzewnej o nowych
teksturach i wzorach wykonanych techniką akwaforty.
Kolory w przypadku tych dwóch modeli uzyskane zostały metodą obróbki
elektrochemicznej, co sprawia, że są one całkowicie bezpieczne, stabilne i trwałe. Kaskady
te są dostarczane wraz z przyciskiem piezoelektrycznym.
www.flexinoxpool.com

Nowa centrala filtracyjna z pompą gruntową i obudową

Francuska firma FILTRINOV, specjalizująca się w centralach filtracyjnych do basenów,
oferuje nową centralę filtracyjną MX - C00 dostosowaną do wielkości basenu. Model
MX 18 jest odpowiedni do basenów
o wielkości do 80 m3; w przypadku
większych basenów (do 110 m3),
zalecany jest model MX 25. Ewidentną
zaletą tych central filtracyjnych jest to,
że nie wymagają one przebicia okładziny
lub konstrukcji, a przez to pozwalają na
uniknięcie nieszczelności. Komponenty
mechaniczne i hydrauliczne wewnątrz
których znajduje się pompa oraz jej
obudowa są montowane pod ziemią,
co oznacza, że nie jest wymagane
osobne pomieszczenie na urządzenia. Te
modułowe centrale filtracyjne mogą być wyposażone w wbudowane opcje nawet kilka lat
po ich instalacji. Chodzi tu między innymi o takie opcje jak chlorator solny, mechanizm
wytwarzania prądu wstecznego umożliwiający pływanie oraz zawory kierujące strumień
wody z powrotem do pompy ciepła. Centralę można dostosować do wszystkich typów
konstrukcji, obudów, tradycyjnych budynków, paneli itp. Jej zdejmowana pokrywa
wyposażona w zabezpieczenie mechaniczne jest bardzo dobrze izolowana dzięki wkładce
piankowej pomiędzy podwójnymi ściankami. Część umieszczana w ziemi obejmuje pompę
filtracyjną (18 lub 25 m3/h), urządzenia opcjonalne, podwójne wymienialne wkłady
filtracyjne z koszem do separacji liści, urządzenia do balneoterapii, skimery basenowe,
mocny strumień kierowany oraz lampę LED.
info@filtrinov.com / www.filtrinov.com

Pakiet bezpieczeństwa Aquastar

Peraqua
oferuje
niezmiernie
innowacyjne
rozwiązanie pod względem bezpieczeństwa,
niezawodności i długości okresu użytkowania.
Nieważne, czy wybierzesz opcję z obsługą ręczną,
elektroniczną czy w pełni automatyczną, zawsze
możesz polegać na pakiecie bezpieczeństwa
Aquastar. Jako nowoczesny system sterowania
opracowany przez dział badań i rozwoju firmy
Praher, pakiet ten zapobiega opróżnianiu basenów
w przypadku przerwy w dostawie prądu w sytuacji,
gdy zawór jest w pozycji „płukanie wsteczne”.
Dzięki zasilaniu z wysokiej jakości akumulatora,
w przypadku przerwy w dostawie prądu zawór
automatycznie przechodzi do ustawienia „filtracja”.
Dzięki temu niepoprawne działanie procesu
„płukania wstecznego” jest niemożliwe. W identyfikacji problemu pomaga wyświetlacz
LED. Akumulator 12 V, 0,8 Ah jest ładowany automatycznie i nie wymaga obsługi, a jego
pojemność jest dostatecznie duża, żeby umożliwiać działanie w przypadku 4 przerw w
zasilaniu na godzinę. Na zasilaniu z akumulatora zawór może działać nawet przez 5 minut.
„Pakiet Bezpieczeństwa” jest dostępny do modeli 1 ½>> oraz 2>> zaworów Aquastar 3000 –
4000 oraz 6500, a także może być dostarczony jako zestaw do zamontowania w najnowszych
modelach. Bardzo konkurencyjna cena pakietu w porównaniu z cenami innych systemów
płukania wstecznego (np. systemów bazujących na zaworach motylkowych lub zaworach
cylindrycznych) to kolejna zaleta nowego Pakietu Bezpieczeństwa. Pakiet Bezpieczeństwa
Aquastar zdaje się być kolejnym hitem firmy Peraqua.
info@peraqua.com / www.peraqua.com

Firma Emaux wprowadza na rynek nowe
produkty oświetleniowe i filtracyjne

Australijska firma Emaux działająca w branży technologii wodnej
dodała do swojego portfolio dwa nowe produkty – do oświetlenia
i filtracji. Pierwszym z nich jest Emaux E-Lumen, podwodne światło
LED o mocy 35W, złożone z kombinacji indywidualnych diod
LED o wielu kolorach z palety RGB z możliwością samodzielnego
kontrolowania trybu działania przez użytkownika. Firma mówi, że
dzięki specjalnie zaprojektowanym soczewkom rzucane na ścianę
basenu światło ma smukły profil, pozwalając na efektywne użycie środków czyszczących
do basenu, a także umożliwiając poszerzenie kąta padania światła i zwiększenie zasięgu
oświetlenia. Sześć indywidualnych kolorów oraz osiem kolorów do wyboru – począwszy
od pracy ciągłej, niezmiennego koloru po opcje zanikania, ściemniania i rozjaśniania –
zapewniają różne tryby działania. Drugim produktem jest środek filtracyjny w formie
kryształków, który jest produkowany w 100% z otrzymanego w wyniku recyklingu szkła i
jest polecany, jako bezpośredni zamiennik zwykłego piasku kwarcowego.
info@emaux.com.au / www.emaux.com.au

Poliwęglanowe płyty firmy T&A

T&A, firma specjalizująca się w
automatycznych pokrywach basenowych,
opracowała swój wachlarz płyt PCV
wprowadzając nową kategorię płyt
wykonanych z poliwęglanu. Poliwęglan
jest dobrze znany ze swojej dużej
odporności mechanicznej, podatności
na odkształcenia spowodowane niską
temperaturą
oraz
podwyższonej
wytrzymałości. Chociaż płyty solarne
wykonane z PCV rzeczywiście działają
dobrze w regionach Europy Północnej,
okazuje się, że płyty z poliwęglanu lepiej nadają się do cieplejszego klimatu Europy
Południowej (gdzie promieniowanie UV jest większe). Są one także bardziej odporne na
złe warunki pogodowe, takie jak burze gradowe. Te płyty z poliwęglanu dopełniają ofertę
przezroczystych płyt solarnych z PCV. Listwy poliwęglanowe nie spełniają jeszcze wymogów
normy NF P-90-308.
info@aquatop.be / www.t-and-a.be

SMART REVERSE: Wydłuż
czas eksploatacji swojego
dozownika POOLSQUAD®

Dostępne obecnie na ryku dozowniki
chloru do wody morskiej są wyposażone w
samoczyszczące komory wykorzystujące zasadę inwersji biegunowości. Firma Pool Technologie
była pierwszym producentem, który zaoferował ogniwo samoczyszczące wykorzystujące
zasadę inwersji biegunowości stosownie do twardości wody. Pragnąc w jeszcze większym
stopniu zautomatyzować proces samoczyszczenia, producent ten zaczął oferować urządzenie
wykorzystujące opatentowaną zasadę samoczyszczenia bez jakiejkolwiek regulacji lub
wprowadzania nastaw. Dzięki zastosowaniu tego systemu możliwe jest zwiększenie trwałości
ogniwa o 30%. Proces ten umożliwia znaczne wydłużenie czasu eksploatacji dozownika
chloru do wody morskiej POOLSQUAD®. W dalszym ciągu posiada on zaawansowane funkcje,
dzięki którym zdobył w 2010 r. nagrodę Prix Pool Eco Attitude. W szczególności chodzi o stałe
wytwarzanie chloru, progresywne i zapamiętane odwrócenie biegunowości, automatyczne
przechodzenie w stan zimowy, inteligentną kontrolę poziomu pH utrzymującą jego idealną
wartość, „Tryb Niski”, umożliwiający pracę stosownie do pozycji pokrywy, ewentualnie
„Tryb Zwiększonej Produkcji Chloru” w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na chlor,
zintegrowaną funkcję diagnostyki poziomu chloru itp. Te funkcje techniczne, w połączeniu
z nowym systemem Smart Reverse, umożliwiają udzielenie 4-letniej gwarancji na ogniwo.
contact@pool-technologie.fr / www.pool-technologie.com

Aluna® – Zadaszenia Basenów i Spa Najnowszej Generacji NEXT

Polski producent teleskopowych zadaszeń basenów, od 11 lat na rynku Polski, krajów
ościennych, Szwecji i krajów Beneluxu. Najnowszy system profili aluminiowych Aluna®
pozwala
na
konstrukcje
zadaszeń do 12m m szerokości
oraz ogromną wariantowość
konstrukcji.
Portfolio
Aluny
obejmuje
18 modeli
zadaszeń, od
niskich do wysokich, różnego
kształtu i wielkości, w różnych
wariantach wykończenia i opcji
dodatkowych (przesuwne drzwi
boczne, gięty lity poliwęglan w
ścianach i dachu itp.). Obok
klasycznych konstrukcji na planie prostokąta budujemy zadaszenia okrągłe i kombinacje
konstrukcji prostokątnych i okrągłych jak i 2-3 różnych modeli.
Znakomite płaskie prowadnice jezdne z zintegrowanymi maskownicami śrub mocujących
je do podłoża rozmiarem dostosowane są do modelu i szerokości zadaszenia.
To wyjątkowe rozwiązanie
pozwala na jeszcze bardziej
płynny i lekki ruch posuwisty,
łatwe operowanie segmentami
przez użytkownika,
jednocześnie stanowi o
bezpieczeństwie i estetyce tych
wyjątkowych prowadnic.
Siłą Aluny jest niespotykana elastyczność możliwości wykonawczych – biuro konstrukcyjne
podejmuje się wykonania projektów indywidualnych o dużym stopniu złożoności jak również
modyfikacji standardowo oferowanych modeli, wszystko według życzeń zleceniodawcy.
Elastyczność rozwiązań konstrukcyjnych idzie w parze z dowolnością wybory barwy
konstrukcji wg RAL czy imitacji faktury i koloru drewna Viv Decoral oraz przeszklenia (PC
komorowy, lity 4mm lub ich kombinacja).
Aluna ściśle współpracuje ze swoimi partnerami handlowymi i klientami, wiele rozwiązań
technologicznych powstało we współpracy z firmą Alutherm Germany GmbH. Kierowanie
się ich uwagami i potrzebami nie jest właściwością powszechną producentów i to stanowi
jedną z wielkich zalet Aluny.
Aluna® - Teleskopowe Zadaszenia Basenów i Spa
aluna@aluna.pl / www.aluna.pl

Dystrybutor
Obrzeża basenów w szalunkach Isoblok i nowy kontener
techniczny Arco

Firma C.P.A jest producentem systemu Isoblok,
modułowych
izotermicznych
szalunków
do
konstrukcji basenów betonowych (in-ground).
System jest łatwy w eksploatacji : po wylaniu
betonowego dna, montuje się szalunki, w które
wlewany jest beton, co zapewnia podwójną izolację,
od wewnątrz i z zewnątrz. System ten nadaje się
do budowania basenów o dowolnej wysokości i
kształcie, jest tani i łatwy w montażu, pozwala na
utrzymanie w czystości terenu budowy i redukcję
kosztów. Isoblok dostępny jest w dwóch seriach : dla
basenów prostokątnych i o wolnej linii brzegowej oraz
w dwóch formatach w obrębie każdej serii. Od tego
roku firma CPA oferuje nowy kontener techniczny
ARCO, o wymiarach 135 cm x 115 cm x 94 cm (h). Jest
poręczniejszy, solidniejszy i bardziej funkcjonalny:
ma zwiększoną wodoszczelność ścian, wmontowane
zawiasy i jest wyposażonty w spust odprowadzający i
zamek. Arco oferowane jest w dwóch wersjach: podstawowej z pompą i filtrem oraz w
wersji gotowej do użytku z okablowaniem i panelem kontrolnym.
info@cpapiscine.it / www.acquaform.it

Procopi nawiązuje współpracę z Mitsubishi przy produkcji
nowych pomp ciepła
Procopi, długoletni i uznany producent pomp ciepła do basenów, ogłosił nawiązanie
współpracy z Mitsubishi Electrics oraz wprowadzenie do sprzedaży nowej serii pomp
ciepła Climexel Power Inverter. Firma Mitsubishi to znany na
całym świecie producent komponentów instalacji grzewczych
i chłodniczych. Nową serię pomp ciepła wyróżnia doskonała
sprawność, nawet przy temperaturach dochodzących do -15
oC, a także bardzo cicha praca. Zastosowane rozwiązania
umożliwiają regulację prędkości pracy sprężarki i wentylatora,
tak aby uzyskać dokładnie taką moc, jaka jest niezbędna z uwagi
na temperaturę zewnętrzną, temperaturę wody oraz wartość
nastawy. Dzięki temu oferowane pompy ciepła umożliwiają
ograniczenie zużycia energii oraz pracują bardzo cicho.
Dodatkowe informacje można uzyskać w firmie Procopi UK.
www.procopiuk.co.uk

Złoty medal dla Hexagone za czyszczenie basenów podczas
olimpiady w Londynie w 2012 r

Firma Hexagone, zajmująca w swoim sektorze
pierwsze miejsce we Francji i drugie w Europie, z
pewnością zasługuje na złoty medal za dostawę
wyposażenia basenu olimpijskiego w Londynie oraz 4
innych basenów w mieście! Rok 2012 był rekordowym
rokiem dla firmy Hexagone dzięki bardzo ważnej
umowie na dostawę sprzętu do wszystkich basenów
publicznych w Paryżu oraz wymianę kilku robotów
basenowych w Berlinie, Wiedniu, Mediolanie,
Madrycie itd. Małe i zwinne roboty firmy Hexagone
są jednymi z najbardziej innowacyjnych, a firma opracowuje nową generację robotów
mówiących, która przyczyni się do rozwoju relacji człowiek-maszyna. Firma nie zaniedbuje
także serwisu, który świadczą jej spółki zależne oraz własny zespół techników. Funkcja
autodiagnozy, jaką posiadają roboty Hexagone jest jeszcze bardziej dokładna, a sztuczna
inteligencja tych urządzeń umożliwia im pracę nawet w przypadku drobnych usterek.
info@myhexagone.com / www.myhexagone.com

Wszystkie spośród wymienionych poniżej firm i producentów wyrobów
poszukują dystrybutorów. Pełne informacje o innych firmach w ośmiu
językach mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej
w zakładce „Oferta dla dystrybutorów” (Distributors Wanted) lub
poprzez zeskanowanie kodu QR znajdującego się powyżej. W tej sekcji
znajduje się szczegółowa prezentacja firm, ich wyrobów oraz formularz
umożliwiający kontakt z nimi.

DUGAIN – Całkowicie modułowy basenowy
system konstrukcyjny

Nowa koncepcja DUGASTAR jest obecnie jednym z kluczowych
wyrobów naszej marki chronionym patentem. Jest to całkowicie
modułowy system konstrukcyjny składający się z wbudowanych
elementów słupków usztywniających oraz podstawowych
elementów prostych lub zakrzywionych z PCV. Nasza firma
obecnie współpracuje z dwoma zakładami produkcyjnymi.
dugain.piscines.troyes@wanadoo.fr / www.piscinesdugain.com

C.P.A. LTD – Komponenty do basenów

C.P.A. LTD to jeden z wiodących producentów komponentów
do basenów, który swoją pozycję zawdzięcza doświadczeniu w
zakresie projektowania, budowy oraz produkcji komponentów.
Wyroby przeznaczone do przydomowych basenów na rynku
włoskim i europejskim firma sprzedaje pod marką ACQUAFORM.
C.P.A. LTD to wyłączny właściciel marki ISOBLOK obejmującej
konstrukcje z gęstego polistyrenu przeznaczone do basenów,
do których najważniejszych zalet należą izolacja cieplna oraz
łatwość wykonania z przeznaczeniem do basenów tradycyjnych
lub basenów o dowolnym kształcie.
info@cpapiscine.it / info@acquaform.it / www.acquaform.it / www.cpa-piscine.it

HYDRA SYSTEME – Przykrycie basenowe oraz
system sterowania otwieraniem

Wybór HYDRA SYSTEME jako dostawcy oznacza współpracę
na firmą gwarantującą najwyższy poziom jakości. Oferujemy
IMMEO, automatyczne przykrycie basenowe łączące korzyści,
jakie daje zaawansowana technologia i niezawodność. Jest
to najlepsze zanurzone przykrycie basenowe na rynku pod
względem jakości.
contact@hydrasysteme.com / www.hydra-systeme.com

NIRVANA OGRZEWA BASEN – pompy ciepła

NIRVANA specjalizuje się w opracowywaniu, projektowaniu oraz
produkcji wyrobów termodynamicznych przeznaczonych do
ogrzewania basenów prywatnych i komercyjnych. Firma dysponuje
niezbędną infrastrukturą i zasobami technicznymi. Dzięki temu
może podejmować się opracowania przyjaznych dla środowiska
rozwiązań w zakresie produkcji urządzeń wysokiej jakości. Działy
przedprodukcyjne firmy znajdują się w pobliżu odpowiednich
innych działów, dzięki czemu możliwa jest optymalizacja
czasu montażu. W fabryce firmy otwarto nowe laboratorium
umożliwiające badania wyrobów w skrajnych warunkach.
ventes@nirvanahp.com / www.nirvanahp.com

PREFORMATI – Standardowe konstrukcje
modułowe

Preformati Italia produkuje standardowe konstrukcje modułowe
gotowe do instalacji o dowolnym sposobie wykończenia.
Produkujemy kabiny kąpielowe, struktury o efekcie «kamienia»,
misy, zbiorniki, różnego rodzaju natryski oraz fontanny.
info@preformatiitalia.it / www.preformatiitalia.it

Crystal Island Leisure Products Co. Ltd
Witamy Allseas Spas & Wellness w Europie!

Firma Crystal Island Leisure Products Co. Ltd rozpoczyna
działalność w Europie jako samodzielna firma o nowej nazwie:
Allseas Spas & Wellness b.v. Na swoją siedzibę firma wybrała
Holandię, dzięki czemu firma może lepiej obsługiwać rosnący
eksport swoich wyrobów. W nowej siedzibie z częścią biurową i
centrum szkoleniowym będzie składowane ponad 150 wanien i
basenów spa, a także części zamiennych, przykryć basenowych,
osprzętu elektronicznego i pomp (w tym pomp ciepła).
info@allseasspas.com / www.allseasspas.com

T&A – Producent automatycznych przykryć
basenowych i kolektorów słonecznych

Firma Technics & Applications specjalizuje się w produkcji
automatycznych przykryć basenowych i kolektorów słonecznych
do basenów. Nowy zakład produkcyjny firmy, zlokalizowany
w Geel na północy Belgii, o powierzchni 3 000 m2, działa od
początku marca 2007 r. Nasze produkty oferujemy wyłącznie
profesjonalnym instalatorom, zwłaszcza w Belgii, Holandii, Francji
i Wielkiej Brytanii, ale również w innych krajach Europy.
info@aquatop.be / www.t-and-a.be

poszukiwany
EVA OPTICS – Wodoodporność, wysoka moc
świetlna i kompaktowa budowa

EVA Optic B.V. to producent wysokiej jakości systemów oświetlenia
LED do basenów oraz dla zastosowań przemysłowych. Lampy
podwodne LED firmy EVA Optic szybko stają się najpowszechniej
stosowanymi lampami podwodnymi w publicznych i prywatnych
basenach w Europie Zachodniej.
www.evaoptic.com / jan@evaoptic.com

BIODESIGN POOLS – Prawdziwa innowacja
techniczna

Opatentowana technologia Biodesign Pools polega na
modelowaniu wykopu i okładziny przez zastosowanie
wodoodpornej powłoki o wyjątkowej elastyczności i trwałości.
Proces pozwala na budowę basenów charakteryzujących się
znacznie mniejszym wpływem na środowisko.
info@biodesignpools.com / www.biodesignpools.com

RP INDUSTRIES – W grupie siła

Jako firma będąca od 16 lat liderem rynku portugalskiego, jesteśmy
dumni z ponad 40 tys. basenów, które zainstalowaliśmy w różnych
krajach na całym świecie. Oferujemy innowacyjne opatentowane
rozwiązania, takie jak baseny SOLEO (baseny ze stali SPECTRON),
a także baseny SUNKIT, INOBLOCK, OVERFLOW, NATURALIS oraz
DYNAMIC PANEL POOL przeznaczone do zastosowania jako baseny
publiczne. Dysponujemy dużym potencjałem produkcyjnym,
który umożliwia nam szybką realizację dostaw oraz oferowanie
konkurencyjnych cen.
info@rppiscines.com / www.rppiscines.com

POOL COVER - Szeroki asortyment osłon i
przykryć basenowych

Ten belgijski producent jest znany z tego, że od 1990 r. oferuje
najwyższej jakości przykrycia basenowe przeznaczone do basenów
przydomowych. Przed rozpoczęciem produkcji każdego przykrycia
basenowego wszystkie jego parametry są dokładnie ustalane z
jego przyszłym właścicielem. Na chwilę obecną firma dostarczyła
odbiorcom na całym świecie, między innymi we Francji, Szwajcarii,
krajach Beneluksu, Niemczech, Austrii, Holandii, Wielkiej Brytanii
i Szwecji ponad 5 tys. przykryć basenowych.

poolcover@poolcover.net / www.poolcover.tv

PQN ENTERPRISE – Wodoszczelne urządzenia
audio do wanien spa

Amerykańska firma PQN Ent., projektuje i dostarcza innowacyjny
sprzęt audio i głośniki przeznaczone do wanien spa, basenów, saun
oraz łaźni parowych. Wyroby firmy są specjalnie zaprojektowane
tak, aby doskonałą jakością dźwięku wzmacniać doznania
użytkowników spa. Dzięki trzydziestoletniemu doświadczeniu
w produkcji i projektowaniu, systemy audio firmy PQN spełniają
wymogi norm CE oraz dyrektywy RoHS.
www.pqnaudio.com / info@pqnenterprises.com

FABISTONE – Design i komfort to podstawowe
cechy naszych wyrobów

Jako firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży sztucznego
kamienia, FABISTONE, należąca do Grupy RPI, oferuje kilka typów
płyt chodnikowych, zwieńczeń oraz ścian łączących w sobie
takie cechy jak atrakcyjny design oraz komfort. Duży potencjał
produkcyjny firmy zapewnia nowoczesny zakład wyposażony we
w pełni zautomatyzowaną linię produkcyjną.
info@fabistone.com / www.fabistone.com

LINOV – materiały alkorplan firmy Renolit oraz
RT3000 Infinity firmy General Tower Canada

Firma LINOV, specjalizująca się w produkcji okładzin i przykryć
oraz globalnych rozwiązań przeznaczonych do basenów, należy
do Grupy RPI. Posiada ona nowoczesny zakład produkcyjny
o powierzchni ponad 1 800 m2 znajdujący się w Portugalii
wykorzystujący nowoczesne technologie przy produkcji wyrobów.
www.linov.pt / info@linov.pt

OKU Obermaier GmbH

OKU Obermaier GmbH to niemiecki producent należący
do światowych liderów w produkcji solarnych systemów
grzewczych do basenów, z panelami solarnymi wykonanymi z
HDPE, przeznaczonych zarówno do basenów przydomowych
jak i dużych basenów publicznych. Zbudowany z dodawanych
sekcji system montażowy można instalować na różne sposoby
(pionowo i poziomo). Panele słoneczne osiągają wysoką
wydajność dzięki temu, że cała ich powierzchnia jest wystawiona
na oddziaływanie promieni słonecznych i posiadają one pełen
system przepływu wody.

info@okuonline.com / www.okuonline.com
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SOLIDPOOL – Modułowe bloki szalunkowe

Modułowe bloki szalunkowe SolidPOOL® wykonane z wysokiej
jakości, trwałego i mocnego materiału mogą być wykorzystywane
do szybkiej budowy basenów z żelbetu o dowolnej wielkości
i kształcie oraz o dowolnym rodzaju wykończenia: okładzina,
wzmocnione PCV lub płytki.
export@solidpool.fr / www.solidpool.fr

SOKOOL – 25 lat doświadczenia

Sokool to wspólne przedsięwzięcie dwóch doświadczonych
producentów, Abrifinal oraz ERA, których moce produkcyjne
umożliwiają produkcję 2 000 zadaszeń rocznie. Oferujemy
produkty obejmujące szeroką gamę teleskopowych przykryć
basenowych oraz zadaszeń tarasowych i basenów spa.
contact@abris-sokool.fr / www.abris-sokool.fr

MICROWELL – Basenowe osuszacze
powietrza

Microwell, firma produkcyjna i handlowa obecna na rynku od
ponad 7 lat, oferuje gamę osuszaczy powietrza przeznaczonych
specjalnie do obiektów z niewielkimi basenami wewnętrznymi
oraz wannami spa.
microwell@microwell.sk / www.microwell.sk

EMAUX – Systemy do basenów i spa

Ponad 33 lat międzynarodowego doświadczenia w zakresie
technologii wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem pomp i
filtrów basenowych sprawiło, że australijska firma EMAUX stała
się światowym liderem sektora i współpracuje obecnie z ponad
200 dystrybutorami na pięciu kontynentach. Firma sprzedaje
różne urządzenia do czyszczenia, dezynfekcji i filtrowania wody,
jak również specjalistyczny sprzęt oświetleniowy, armaturę
basenową, pompy oraz akcesoria do basenów i spa.
info@emaux.com.hk / www.emaux.com.au
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Raport

Goście przed zakładem
produkcyjnym

W Szwecji: Wizyta w fabryce Tylö

Niedawno zespół EuroSpaPoolNews pojechał do Halmstad na południu Szwecji i
złożył wizytę w fabryce TYLÖ.
Fabryka składa się z
trzech oddzielnych
zakładów produkcyjnych.
W pierwszym zakładzie
produkowane są elementy
stolarki, w drugim odbywa
się termoformowanie, a w
trzecim – produkcja pieców.
Przewodnikiem
podczas
naszej wizyty był Erik von
Kantzow,
prezes
firmy
Nordique France, jednego z
najstarszych dystrybutorów
firmy TYLÖ, a pomagało
mu
około
dwudziestu
pracowników jego firmy
Krister Persson et Erik Von Kantzow
(szeregowych pracowników,
szefów agencji, sprzedawców itp.), jak również kilku sprzedawców detalicznych
wyrobów firmy TYLÖ. Dla osób będących tam po raz pierwszy wizyta ta była okazją
do poznania wyjątkowej gościnności dystrybutorów tej marki. Od ponad 60 lat,
ten szwedzki producent stara się o promowanie saun i hammamów jako wyrobów
wpływających na tryb życia, dyskretnie łączących tradycje i innowacje. Ambicją
firmy jest wprowadzenie saun i hammamów do łazienek i zachęcanie klientów do
eksperymentowania z różnymi rodzajami łaźni, saun suchych i łaźni parowych.
Tylö bardzo stara się rozwinąć koncept Domowego Spa, tj. kabin, które stanowią
kombinację sauny i łaźni parowej. Firma oferuje także instalacje dostosowane
do potrzeb klienta przeznaczone dla hoteli, centrum fitness, ośrodków spa,
klubów sportowych oraz różnych innych sektorów, jak również przeznaczonych do
zastosowań profesjonalnych na całym świecie.

Model Benches

Produkcja ławek do saun

„Wyjątkowe powitanie ze strony
francuskiego dystrybutora”
Po prezentacji firmy i jej nowych wyrobów przez Kristera PERSSONA, prezesa
firmy TYLÖ, uzupełnionej o demonstrację wyrobów, mogliśmy udać się do
obiektów badawczo-rozwojowych, produkcyjnych oraz magazynowych. Obecnie
firma eksportuje swoje wyroby do ponad 90 krajów na całym świecie. Fabryka
firmy TYLÖ, której powierzchnia wynosi 30 tys. m3, znajduje się w nowoczesnej
strefie przemysłowej w pobliżu miasta Halmstad w Szwecji. Wszystkie piece
do saun, wytwornice pary oraz inne komponenty elektryczne i elektroniczne
podlegają próbom, nadzorowi oraz kontroli na wszystkich etapach procesu
produkcji. Kabiny parowe oraz wszystkie części plastikowe są termoformowane
w ściśle kontrolowanych warunkach. Zaawansowany technologicznie park
maszynowy gwarantuje przestrzeganie nawet najbardziej ostrych wymogów
dotyczących ochrony środowiska dotyczących wyrobów
Różne typy pieców do saun oraz akcesoriów
oraz metod produkcji.
pokazanych w salonie wystawienniczym

Produkcja paneli do saun

Linia produkcyjna pieców,
które będą montowane
w innym zakładzie produkcyjnym

Model Benches

Prefabrykowana łaźnia
parowa (hammam)

• Firmę założył Sven Olof Jansson w 1950 r.
• 130 pracowników, w tym 90 zatrudnionych przy produkcji
• Zakład produkcyjny o powierzchni 30 tys. m2 w Szwecji
• Eksport do ponad 90 krajów na całym świecie
• Eksport stanowi 75% całkowitej sprzedaży
• Roczne obroty : 250 milionów SEK (ok. 29 milionów euro)
• (Rating firmy: AAA)

„Sauna przyszłości” nie jest jeszcze dostępna w
sprzedaży, ale jest wystawiona w salonie
wystawienniczym firmy Tylö w Szwecji

Piec do termoformowania łaźni parowych
(hammamów)

DIARY
• FORUMPISCINE 2013 - Italy
From 21/02/2013 to 23/02/2013 - BOLOGNA
info@ilcampo.it
www.ilcampo.it / www.forumpiscine.it
• AQUATHERM - EGYPTPOOL
From 26/02/2013 to 28/02/2013 - CAIRO
info@aquathermeg.com
www.aquathermeg.com
•P
 ISCINE EXPO 2013 - Morocco
From 27/02/2013 to 03/03/2013
CASABLANCA
klm.medias1@gmail.com
www.piscineexpomaroc.com
• I SH - Germany
From 12/03/2013 to 16/03/2013 - FRANKFURT
ish@messefrankfurt.com
www.ish.messefrankfurt.com
•P
 ISCINA - Moscow
From 11/03/2013 to 14/03/2013 - MOSCOW
datos@firabcn.es
www.piscinamoscow.com
•A
 QUA SALON WELLNESS & SPA Russia
From 14/03/2013 to 17/03/2013 - MOSCOW
weg@weg.ru / www.aquasalon-expo.ru/en
• 4th Ibero-American Congress on sports and
recreational facilities Uruguay
From 18/04/2013 to 20/04/2013
MONTEVIDEO
info@cidyr.org / info@aiidyr.com
www.cidyr.org

• The 8th China International
Swimming Pool Sauna & Spa Expo
From 25/04/2013 to 27/04/2013 - BEIJING
shspool@yahoo.cn
www.poolspa.cn
• SAUDI BATH POOL SPA EXPO 2013
Saudi Arabia
From 30/04/2013 to 02/05/2013 - JEDDAH
info@saudibathpoolandspa.com
www.saudibathpoolandspa.com
• AQUA-THERM KIEV 2013 Ukrain
From 14/05/2013 to 17/05/2013 - KIEV
info@fin-mark.com
www.en.aqua-therm.kiev.ua
• PISCINE SPLASH ASIA - Singapore
From 20/05/2013 to 21/05/2013
alexandra.moncorge@gl-events.com
www.piscinesplashasia.com
• EXPOLAZER 2013 - Brazil
From 30/07/2013 to 02/08/2013 - SÃO PAULO
internacional@francal.com.br
www.expolazer.com.br
• BARCELONA 2013 - Spain
From 15/10/2013 to 18/10/2013 - BARCELONA
info@firabcn.es
www.salonpiscina.com
• AQUANALE 2013 - Germany
From 22/10/2013 to 25/10/2013 - COLOGNE
aquanale@koelnmesse.de
www.aquanale.de

• IBF International Building Fair Czech Republic
From 23/04/2013 to 27/04/2013 - BRNO
hzikmundova@bvv.cz
www.bvv.cz/en/building-fairs-brno
Trade fairs: double-chek before leaving
Following the recently postponed and cancelled trade fairs and events these last months, we remind you it is recommended to get in touch directly with the organizers of the various shows you wish to attend, in order to obtain confirmation of the exact dates and that the event will be held. We only relay the information which is provided to us by the
organizers and update in real time all modifications. We can not be held responsible for such last minute cancellations.

