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Baseny systemowe publiczne
BASENY SKYPOOL

Publiczne Baseny SKYPOOL to rozwiązanie firmy AstralPool

Publiczne Baseny SKYPOOL dostępne są w dwóch wer-

będące alternatywą dla tradycyjnych niecek żelbetowych. Wy-

sjach. Stacjonarne Baseny Skypoool z powodzeniem mogą

konane są z paneli stalowych – galwanizowanych na gorąco,

spełniać rolę basenów szkolnych, gminnych lub hotelowych.

pozwalających na wykonanie basenu o każdych wymiarach

Demontowalne Baseny SKYPOOL można zamontować nato-

w bardzo krótkim czasie. Baseny te mogą być zaadaptowane

miast w niemal każdym istniejącym obiekcie bez naruszenia

w dowolnym miejscu oraz według indywidualnego projektu.

dotychczas istniejącej infrastruktury. Pozwalają na zorgani-

Dostępne są z ruchomym dnem i przesuwanymi ścianami.

zowanie imprezy sportowej zarówno na stadionie jak i hali

Rynna przelewowa basenu może być regulowana w celu zni-

sportowej jak również towarzyszyć mogą wszelkim innym

welowania różnic wysokości paneli na całej długości jednego

lokalnym, narodowym lub międzynarodowym wydarzeniom.

boku oraz odpowiedniego ustawienia kąta nachylenia.

System SKYPOOL wraz z innymi dostępnymi akcesoriami tworzy kompleksowe i nowoczesne rozwiązanie dla basenów publicznych.
Zaletami tego systemu jest jego szybki montaż, mobilność, wyjątkowa trwałość oraz bezpieczeństwo.

Szybki montaż

Mobilność

Znaczne skrócenie procesu inwestycyjnego w porównaniu

System pozwala na zamontowanie basenu jako obiektu

do technologii tradycyjnej dzięki zastosowaniu

tymczasowego np. na czas zawodów.

szybko-montowalnych komponentów.

Baseny Publiczne SKYPOOL
Zalety Systemu

Bezpieczeństwo

Wyjątkowa trwałość

Wykorzystanie najlepszych komponentów do produkcji

Wykonane by zapewnić najwyższą jakość,

gwarantuje 100% bezpieczeństwo zastosowania systemu.

funkcjonalność i odporność.
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Baseny systemowe publiczne
BASENY SKYPOOL

Stacjonarne Baseny SKYPOOL

Stacjonarny Basen SKYPOOL
z konstrukcją kotwioną do podłoża
Baseny stacjonarne wykonane w technologii SKYPOOL kotwione są
do podłoża – betonowej płyty - za pomocą specjalnych kotew zatopionych w otworach wypełnionych masami elastycznymi. Rozmiar oraz
ilość kotew jest zmienna w zależności od rodzaju basenu. Baseny te
mogą być zainstalowane jako baseny naziemne lub zagłębione. Wybór
którejkolwiek z opcji nie wymaga żadnych modyfikacji i zmian w zakresie projektowania paneli, sposobu montażu czy techniki kotwienia.
Wszystkie wykorzystywane tworzywa i procedury wykonania są identyczne dla obu alternatyw.

Poniżej przedstawione zostały baseny stacjonarne wykonane w technologii SKYPOOL.

Yeroskipou / Paphos – Chipre / – basen olimpijskich wy-

miarów / 50 x 25 x 2 m / wyprodukowany, zainstalowany i wykończony
przez AstralPool razem z lokalnym partnerem Capershill Ltd. w rekordowym czasie.

Skyline SKYPOOL / Manchester – Wielka Brytania
/ – basen znajdujący się na 18 piętrze prestiżowego kompleksu mieszkalnego, uznawany za “najwyższy” basen w Europie; służy 248 apartamentom kompleksu, będąc częścią centrum rekreacyjnego oferującego
również siłownię, saunę oraz łaźnię.
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Baseny systemowe publiczne
BASENY SKYPOOL

Demontowalne Baseny SKYPOOL

Demontowalny Basen SKYPOOL
z konstrukcją samonośną
Baseny demontowalne technologii SKYPOOL wykonane są z paneli
zamontowanych na strukturze wzdłużnych belek. Przeciwstawne bloki
paneli dodatkowo połączone są ze sobą stalowymi kablami, biegnącymi
wzdłuż podłoża basenu tak, aby konstrukcja mogła stawiać odpowiedni
opór naporowi wody. Liny spinające konstrukcję basenu oddzielone są
dodatkowym dnem. Końcowym efektem jest odpowiednio wypoziomowana i spójna konstrukcja basenu, na której bez problemu wyłożyć
można folię basenową.

Poniżej przedstawiony został basen demontowalny wykonany w technologii SKYPOOL.

Melbourne – milowy skok w technologii
Basen przeznaczony na zawody odbywające się w Melbourne musiał
sprostać wymaganiom i przepisom FINA oraz zmierzyć się z wieloma
wyzwaniami. Głównym z nich było dopasowanie i zamontowanie w krótkim okresie czasu basenu olimpijskich wymiarów / 3 metrowej głębokości / na sławnej, wszystkim znanej Arenie Rod Laver, gdzie odbywają się
tenisowe rozgrywki Australia Open / bez naruszenia jej struktury /.
Dzięki nowoczesnej technologii SKYPOOL, AstralPool był w stanie sprostać stawianym mu wysokim wymaganiom. W zaledwie 4 tygodnie zostało zainstalowanych 350 stalowych – galwanizowanych paneli, które
wytrzymały nacisk 4500 kg/m2, czyli dwa razy więcej niż standardowy
basen. W równie szybkim czasie, bo w 2 tygodnie oba baseny główny
i przeznaczony do rozgrzewki zostały zdemontowane.
Technikę wykorzystaną w Melbourne Grupa Aquaria po raz pierwszy
zastosowała w 2003 roku w Barcelonie a następnie w 2006 roku
w Shanghaju podczas instalacji basenów na Mistrzostwa Świata.
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Baseny systemowe publiczne
BASENY SKYPOOL
Elementy zestawu paneli
Każdy zestaw do basenów publicznych SKYPOOL złożony jest z połączonych ze sobą elementów: paneli, wsporników i rynny przelewowej.

Panel, ściana basenu

Rynna przelewowa

Wspornik paneli

Panele EGO
Oprócz prostych paneli firma posiada w swojej ofercie również model paneli wygiętych / EGO panele /, które pozwalają skonstruować
i zainstalować baseny w każdym dowolnie wybranym kształcie.

Zestawy paneli SKYPOOL
Dostępne wysokości paneli:

Dostępne szerokości paneli:

• 0,80 m do basenów dla dzieci

• 0,50 m do basenów o szerokości 12,5 m

• 1,20 m do basenów rekreacyjnych

• 0,80 m do basenów o szerokości 16,6 m

• 1,40 m do basenów rekreacyjnych

• 1,00 m do basenów

• 1,60 m do basenów rekreacyjnych
• 1,80 m do basenów pływackich
• 2,00 m do basenów sportowych
Konfiguracje:
• Baseny o głębokości 3,00 m można budować używając paneli 1,80 m i 1,20 m połączonych w pionie
• Baseny o głębokości 5,00 m można budować używając paneli 2,00 m, 1,80 m i 1,20 m połączonych w pionie
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Baseny systemowe publiczne
BASENY SKYPOOL
Schemat basenu SKYPOOL

A

Folia PVC 150/100 mm

B

Pasy torowe z folii PVC 150/100 mm

C

Folia antypoślizgowa PVC 150/100 mm

D

Spocznik

E

Panel – 2 mm grubości

F

Wspornik paneli

G

Kanał rynny przelewowej

H

Kratka rynny przelewowej

I

Odwodnienie rynny przelewowej

J

Dysza napływowa

K

Płyta betonowa

H
G
A
F

I

E

C

B
J

D

K

Akcesoria

Spocznik

Ruchomy pomost

podest dla pływaków

lub zmiany wielkości basenu

Platforma do montażu
słupków startowych

Ruchome dno

dla odgrodzenia

dno w celu uzyskania różnych

głębokości i spadków dna basenu
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Baseny systemowe publiczne
BASENY SKYPOOL
Folia

Folia
Zastosowanie folii PVC to najlepszy sposób na uszczelnienie
tego typu basenu. Folia wykonana jest z wzmocnionego PVC-P
o grubości 1,5 mm. Wykazuje się wysoką rozciągliwością, odpornością na rozdarcia, łatwością do zgrzewania oraz odpornością na odbarwienia pod wpływem promieni UV. Dostępna jest
w szerokiej gamie kolorów.

1

Wzmacniająca siatka poliestrowa

2

Warstwy PVC

Ułożenie folii
W systemach SKYPOOL folia instalowana jest poprzez zgrzewanie na ciepło poszczególnych części aż do uzyskania kompletnie wodoszczelnej niecki. W celu uniemożliwienia kontaktu z wodą jakiejkolwiek części paneli, z których wykonany jest basen, układanie folii
rozpoczyna się od zewnętrznej części kanału przelewowego. Zapobiega to również potencjalnym przeciekom powodowanym przez przesunięcia konstrukcji w wyniku niewłaściwego naciągnięcia lub połączenia paneli.
Dysze
Wszystkie baseny wykonane w technologii SKYPOOL, niezależnie od typu oraz kształtu, używają systemu, który doprowadza filtrowaną
wodę do dna lub ścian bocznych basenu. Ze względu na prawidłowy rozpływ uzdatnionej wody basenowej, podobnie jak w basenach
tradycyjnych zalecane jest umieszczanie dysz napływowych równomiernie w dnie basenu.
Certyfikaty i gwarancje
Baseny systemu SKYPOOL wykonane są z zachowaniem wszelkich norm i certyfikatów europejskich. Poniżej przedstawiono zestaw
norm, wg których wykonywane są poszczególne elementy basenu SKYPOOL:
- jakość i bezpieczeństwo basenu gwarantuje IDOM Engineers
- stalowe panele wykonane są zgodnie z normą UNI EN 10142
- proces cynkowania ogniowego przeprowadzany jest zgodnie z normami EN ISO 1461:1999 – ISO R.1461 – NF ISO 1461 - DIN
50.075/6 – BS 729 – ASTM- 153
- producent folii przestrzega normy UNE 104303 EX
- normy związane : UNE-EN 291; UNE–EN ISO 426; UNE-EN ISO 527-1; UNE-EN ISO 527-3; UNE-EN ISO 846; UNE-EN 53029;
UNE-EN 53213-2; UNE-EN 53326; UNE-EN 53420; UNE-EN 104300; UNE-EN 104302
- normy testowania foli – UNE 53.23-2; UNE 104303; UNE EN ISO 426; UNE EN ISO 527-1; UNE 53.326; UNE 140.302;
UNE 53.028
- certyfikat wytrzymałości folii
- certyfikat ISO 9002 07.94 dla producenta
- okres gwarancji paneli – 20 lat ; okres gwarancji materiałowej folii – 10 lat
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Baseny systemowe prywatne
Baseny polimerowe MOONPOOL
Prywatne Baseny MOONPOOL to najnowsza seria basenów
prefabrykowanych AstralPool, zastępująca tradycyjne niecki żelbetonowe
panelową konstrukcją ścian. Panele Basenu MOONPOOL o grubości 9
mm wykonane są z żywic poliwęglanowych koloru szarego – tworzywa
gwarantującego doskonały wygląd i stan techniczny basenu przez
długie lata. Dostępne są w podstawowej wysokości 1,52 m oraz kilku
szerokościach i promieniach gięcia dla kształtów owalnych. Podpory
tylne paneli wykonane są z tego samego tworzywa i ustawiane są
w miejscach łączenia się paneli. Do połączeń wykorzystuje się śruby
z PVC tak, że montaż ścian nie wymaga udziału narzędzi.
Tworzywo polimerowe wykorzystywane do budowy paneli Basenów
Prywatnych MOONPOOL charakteryzuje się wysoką trwałością
i odpornością. Zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych
stosowanych również w przemyśle samochodowym i lotniczym
gwarantuje najwyższą jakość.

Panele MOONPOOL – trwałe rozwiązanie
Wysoka wytrzymałość paneli –
materiał nie ulega pęknięciom ani zniekształceniom

Wzmocniona struktura wewnętrzna –
zastosowanie układu „plastrów miodu”

Integralne wzmocnienia poziome w każdym z paneli

Tylne podpory –
tworzą solidną konstrukcję skutecznie
podtrzymującą napór wody

Połączenie między panelami –
pozwala na dokładne dopasowanie i wyrównanie
ścian

Otwory montażowe na dysze, lampy, skimmery etc.) –
wykonywane fabrycznie według potrzeb

Gładka powierzchnia paneli –
pozwala na estetyczne wyłożenie folii basenowej
bez konieczności ich wcześniejszego przygotowywania
35

Baseny systemowe prywatne
Baseny polimerowe MOONPOOL

Ara
Przestronny basen, o prostym, klasycznym kształcie. Sprawdzony,
najbardziej popularny i uniwersalny model.

Draco
Prostokątny basen zachowujący wszystkie zalety tradycyjnego
kształtu stonowany zaokrąglonymi
narożnikami. Przestrzenny, kla-

Model
basenu

Wymiary modeli standardowych

Cena netto w $

Cena wkładu foliowego
netto w Euro

ARA
ARA
ARA
ARA
ARA

6,10 x 3,66 x 1,52 m
7,32 x 3,66 x 1,52 m
9,75 x 4,88 x 1,52 m
10,97 x 4,88 x 1,52 m
12,19 x 6,10 x 1,52 m

7 665,96
8 514,92
11 124,98
11 973,94
13 713,98

1 364,92
1 588,41
2 421,41
2 657,04
3 399,74

Model
basenu

Wymiary modeli standardowych

Cena netto w $

Cena wkładu foliowego
netto w Euro

DRACO
DRACO
DRACO
DRACO
DRACO

6,10 x 3,66 x 1,52 m
7,32 x 3,66 x 1,52 m
9,75 x 4,88 x 1, 52 m
10,97 x 4,88 x 1,52 m
12,19 x 6,10 x 1,52 m

6 880,66
7 770,38
10 359,38
11 229,40
12 948,38

1 364,92
1 588,41
2 421,41
2 657,04
3 399,74

syczny, rodzinny.
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Baseny systemowe prywatne
Baseny polimerowe MOONPOOL

Orion
Swoim

delikatnym

owalnym

kształtem basen Orion idealnie
integruje się z otoczeniem stwarzając relaksującą atmosferę.

Pegaso
Okrągły basen jest optymalnym rozwiązaniem dla niewielkich przestrzeni. Może

Model
basenu

Wymiary modeli standardowych

Cena netto w $

Cena wkładu foliowego
netto w Euro

ORION
ORION
ORION
ORION
ORION

6,53 x 4,05 x 1,52 m
8,97 x 4,09 x 1,52 m
9,54 x 4,88 x 1,52 m
10,08 x 5,10 x 1,52 m
12,19 x 6,10 x 1,52 m

7 076,28
8 836,02
9 692,78
11 003,26
12 121,04

1 367,28
1 833,82
2 163,12
2 322,68
3 034,29

Model
basenu

Wymiary modeli standardowych

Głębokość

Cena wkładu foliowego
netto w Euro

PEGASO
PEGASO
PEGASO

średnica 4,09 m
średnica 5,08 m
średnica 6,10 m

1,52 m
1,52 m
1,52 m

na zapytanie

Model
basenu

Wymiary modeli standardowych

Głębokość

Cena wkładu foliowego
netto w Euro

TUCANA
TUCANA

7,50 x 3,06 m
9,99 x 5,06 m

1,52 m
1,52 m

na zapytanie

służyć jako basen pływacki jak również
pełnić funkcje dekoracyjną w ogrodzie.

Tucana
Basen o delikatnym kształcie kropli.
Wszechstronny i rodzinny dzięki zróżnicowanej szerokości i głębokości.
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Baseny systemowe prywatne
Baseny polimerowe MOONPOOL
Schemat basenu MOONPOOL

B
E

A
I

H

D

F
G
C

A

Drabinka

Dno Basenów

B

Schody basenowe

C

Odpływ denny

Dno Basenów MOONPOOL formowane jest wylewką betonową i może być dowolnie
pogłębiane aż do 2,52 m. Proponowane są trzy rodzaje dna: płaskie, pogłębione i głębokie.

D

Skimmer

E

Dysza napływowa

F

Panel polimerowy

G

Płyta denna betonowa

H

Plaża basenu

I

Folia PVC 75/100°

Dno płaskie – idealne rozwiązanie dla basenów
przeznaczonych głównie do pływania

Dno pogłębione – posiada dwie głębokości; część
płytsza jest płaska a część zagłębiona powstaje przez
wyprofilowanie betonowego dna łagodnym spadkiem

Dno głębokie – powstaje identycznie jak dno pogłębiane,
jedynie posiada większy spad
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Baseny systemowe prywatne
Baseny polimerowe MOONPOOL
Folie
Materiałem używanym do wykończenia niecki basenu MOONPOOL jest folia PVC o grubości 75/100 mm w postaci gotowego wkładu dopasowanego
do konkretnego wymiaru i kształtu.
Wkład foliowy jest całkowicie wodoszczelny, mocowany jest w szybki i prosty sposób na zatrzask do górnego profilu. Zalety wkładu foliowego to:
• Elastyczność
• Wodoszczelność
• Szeroki wybór kolorów i pasków ozdobnych
• Prosty montaż

Kolory i wzory folii
Wkłady foliowe do basenów MOONPOOL dostępne są w kilku kolorach i wzorach. Możliwe jest również zastosowanie folii ze szlakiem ozdobnym.

Folie jednolite

Biały

Beżowy

Jasny niebieski

Niebieski

Zielony

Niebieski Byzantium

Zielony Byzantium

Niebieski marmurek

Servanne

Folie z wzorami

Mozaika

Folie ze szlakiem ozdobnym

Carthage

Epidor

Florentine

Mykonos

Olympia		

Pompeii 		

Tulipia

Folie zgrzewane
Istnieje możliwość wyłożenia basenu folią 150/100 mm zgrzewaną bezposrednio w basenie.

Opcje
Baseny MOONPOOL występują jako zestawy gotowych niecek polimerowych. Istnieje możliwość dobrania pozostałych urządzeń dla kompletnego basenu.
39

SunnyPool

SunnyPool

Baseny systemowe prywatne
BASENY stalowe SUNNYPOOL
Baseny okrągłe SUNNYPOOL
Baseny okrągłe SUNNYPOOL wykonane są z cynkowanej ogniowo stali
o grubości 0,6 mm i 0,8 mm dla głębokości basenu odpowiednio 1,2 m
i 1,5 m. Na zewnątrz basen jest dodatkowo pokryty warstwą z poliestru
natomiast wewnątrz - ochronnie lakierowany. Ściany są stabilizowane
profilem aluminiowym a profil górny oraz profil denny wykonane
są z PVC. Każdy basen okrągły posiada wkład foliowy / z profilem
stabilizowanym uv /, o grubości 0,6 mm, odporny na zmiany temperatury.
Basen można pozostawić jako wolnostojący lub zagłębić w ziemi. Baseny
okrągłe SUNNYPOOL dostępne są w różnych wymiarach.

zasypka
murek
izolacja
płaszcz stalowy
wyłożenie niecki

beton
uchwyt
profil pionowy
szyna profilowa

SUNNYPOOL – Baseny okrągłe
Basen
Głębokość 1,2 m
Średnica
basenu

Kod

Cena
netto
w Euro

4m

10.11.12 D

660,64

5m

10.11.15 D

6m
7m

Głębokość 1,5 m
Kod

Cena
netto
w Euro

736,72

10.31.12 D

1125,84

10.11.16 D

1134,50

10.31.13 D

10.11.17 D

1455,34

10.31.14 D

8m

10.11.18 D

1608,36

9m

10.11.19 D

1911,90

10 m

10.11.20 D

2243,88

Przykrycie
basenowe

Przykrycie
bąbelkowe

Kamień brzegowy

Kod

Cena
netto
w Euro

Kod

32.11.15 D

111,63

32.21.15 D

38.12.10 E

32.11.19 D

149,75

32.21.19 D

38.12.11 E

1300,52

32.11.21 D

196,03

32.21.21 D

1744,98

32.11.23 D

259,56

32.21.23 D

10.31.15 D

1995,74

32.11.25 D

333,98

32.21.25 D

10.31.16 D

2144,48

32.11.27 D

415,66

10.31.17 D

2486,08

32.11.28 D

529,11

Grubość ściany 0,6 mm / Folia 0,6 mm
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Cena
netto
w Euro

Na zapytanie

Kod

38.12.12 E
38.12.13 E
38.12.14 E

Cena
netto
w Euro

Na zapytanie

Baseny systemowe prywatne
BASENY stalowe SUNNYPOOL
Baseny SUNNYPOOL w kształcie ósemki
Baseny SUNNYPOOL w kształcie ósemki wykonane są z cynkowanej
ogniowo blachy stalowej o grubości 0,6 mm lub 0,8 mm w zależności od
głębokości basenu j.w. Na zewnątrz basen jest dodatkowo pokryty warstwą
z poliestru, wewnątrz - ochronnie lakierowany. Ściany są stabilizowane
profilem aluminiowym a profil górny oraz profil denny wykonane są
z PVC. Każdy basen w kształcie ósemki posiada wkład foliowy / z profilem
stabilizowanym uv /, o grubości 0,6 mm, odporny na zmiany temperatury.
Basen zawiera ponadto szynę stężającą. Basen można pozostawić jako
wolnostojący lub zagłębić w ziemi. Baseny SUNNYPOOL w kształcie
ósemki dostępne są w różnych wymiarach.

zasypka
beton
izolacja
uchwyt
wkład

profil pionowy
fundament
konstrukcja usztywniająca
szyna profilowa
płaszcz stalowy

SUNNYPOOL – Baseny w kształcie ósemki
Basen

Wymiary
basenu

5,25 x 3,20 m

Głębokość 1,2 m
Grubość ściany
0,6 mm

Przykrycie
basenowe

Głębokość 1,5 m
Grubość ściany
0,8 mm

Przykrycie
bąbelkowe
Cena
netto
w Euro

Kamień brzegowy

Kod

Cena
netto
w Euro

Kod

Cena
netto
w Euro

Kod

Cena
netto
w Euro

Kod

10.14.10 D

1372,32

10.34.10 D

1744,98

32.12.10 D

142,49

32.22.10 D

38.12.15 E
38.12.53 E

Kod

5,40 x 3,50 m

10.14.11 D

1381,80

10.34.11 D

1754,52

32.12.11 D

147,03

32.22.11 D

6,25 x 3,60 m

10.14.12 D

1503,76

10.34.12 D

1937,84

32.12.12 D

166,08

32.22.12 D

7,25 x 4,60 m

10.14.14 D

1881,60

10.34.14 D

2396,14

32.12.14 D

167,90

32.22.14 D

8,55 x 5,00 m

10.14.16 D

2067,48

10.34.16 D

2650,36

32.12.16 D

192,40

32.22.16 D

38.12.18 E

9,20 x 6,00 m

10.14.17 D

2205,00

10.34.17 D

2901,12

32.12.17 D

227,80

32.22.17 D

38.12.19 E

Folia 0,6 mm

42

Na zapytanie

38.12.16 E
38.12.17 E

Cena
netto
w Euro

Na zapytanie

Baseny systemowe prywatne
BASENY stalowe SUNNYPOOL
Baseny SUNNYPOOL owalne
Tego typu baseny nie posiadają konstrukcji stalowej. Muszą bezwzględnie
zostać zagłębione w ziemi i obudowane zbrojonym murem oporowym.
Zbudowane są z płaszcza stalowego 0,6 mm lub 0,8mm, profila górnego
i dennego PVC, folii PVC 0,6 mm. Baseny SUNNYPOOL owalne do
zabudowy dostępne są w różnych wymiarach.

zasypka
fundament
mur oporowy zbrojony
izolacja
płaszcz stalowy

beton
uchwyt
profil pionowy
szyna profilowa
wyłożenie niecki

SUNNYPOOL – Baseny owalne do zabudowy
Basen
Wymiary basenu
4,90 x 3,00 m

Głębokość 1,2 m
Grubość ściany 0,6 mm
Cena netto
Kod
w Euro

Głębokość 1,5 m
Grubość ściany 0,8 mm
Cena netto
Kod
w Euro

Przykrycie basenowe
Kod

Cena netto
w Euro

Kod

10.17.10 D

10.37.10 D

32.13.10 D

131,60

38.12.20 E

881,18

1181,18

Kamień brzegowy

6,30 x 3,60 m

10.17.12 D

1142,24

10.37.11 D

1529,70

32.13.19 D

166,08

38.12.21 E

7,37 x 3,60 m

10.17.14 D

1344,66

10.37.12 D

1733,70

32.13.26 D

186,96

38.12.22 E

8,00 x 4,00 m

10.17.15 D

1454,44

10.37.14 D

1968,98

32.13.28 D

202,39

38.12.23 E

9,16 x 4,60 m

10.17.18 D

1762,28

10.37.16 D

2353,72

32.13.35 D

274,99

38.12.24 E

9,00 x 5,00 m

10.17.19 D

1783,92

10.37.18 D

2441,10

32.13.34 D

284,97

38.12.25 E

10,30 x 5,00 m

10.17.20 D

1949,96

10.37.19 D

2783,12

32.13.40 D

325,82

38.12.26 E

11,00 x 5,50 m

10.17.21 D

2078,76

10.37.20 D

2767,96

32.13.41 D

392,07

38.12.27 E

Cena netto
w Euro

Na zapytanie

Folia 0,6 mm

Specjalna ściana oporowa do basenu owalnego

SUNNYPOOL – Specjalna ściana oporowa do basenu owalnego
Ściana

Dzięki gotowej ścianie możliwy jest szybki montaż basenu na płycie
betonowej. Bardzo stabilne ściany wykonane ze stali cynkowanej
ogniowo, kotwi się do zbrojonej betonowej płyty dennej. Niecka może
zostać szybko wypełniona wodą. Dostawa zawiera: segmenty ścianek,
stężenia pionowe, profile górne i dolne, śruby i nakrętki.

Do basenu
o wymiarach

Głębokość 1,5 m
Kod

Cena
netto
w Euro

Głębokość 1,35 m
Kod

Cena
netto
w Euro

6,30 x 3,60 m 25.33.10 F
7,37 x 3,60 m 25.33.11 F
8,00 x 4,00 m 25.33.13 F
9,16 x 4,60 m 25.33.15 F
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25.33.12 F
Na
zapytanie

25.33.14 F

Na
zapytanie

Liczba
Liczba
segprofili
menpionowych
tów
12

6

16

6

16

6

18

8

9,00 x 5,00 m 25.33.16 F

18

8

10,30 x 5,00 m 25.33.17 F

22

8

Baseny systemowe prywatne
BASENY stalowe SUNSTARpool z rynną przelewową
Baseny SUNSTARPOOL z rynną przelewową to wysokiej klasy baseny
systemowe wykonane z paneli stalowych kotwionych do zbrojonej
płyty dennej. Rynna przelewowa zapewnia idealną cyrkulację wody,
poprawia jakość wody i rozwiązuje problem osadu na ścianie basenu przy
powierzchni wody. Jest to system bardzo elegancki i komfortowy. Baseny
dostępne są z rynną przelewową w wersji podstawowej – z przykryciem
(kratką) równoległym do rynny oraz wersji komfort – z przykryciem
(kratką) prostopadłym do rynny, które jest bardziej eleganckie i stabilne,
lepiej też przechwytuje rozchlapaną wodę. Dostawa zawiera konstrukcję
basenu wraz z rynną przelewową, nie zawiera natomiast folii basenowej.
Baseny Sunstrapool dostępne są w różnych wymiarach.
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Baseny systemowe prywatne
BASENY stalowe SUNSTARpool z rynną przelewową

SUNSTARPOOL z rynną przelewową
Wymiary basenu

Objętość basenu
w m3

Kod

6,00 x 3,00 m

24

6,50 x 3,00 m

Kod basenu z rynną przelewową
Wersja standard

Wersja komfort

11.24.10 F

25.92.10 E

25.92.11 E

26

11.24.11 F

25.92.12 E

25.92.13 E

6,50 x 3,50 m

30

11.24.12 F

25.92.14 E

25.92.15 E

7,00 x 3,50 m

33

11.24.13 F

25.92.16 E

25.92.17 E

7,50 x 3,50 m

35

11.24.14 F

25.92.18 E

25.92.19 E

7,00 x 4,00 m

38

11.24.15 F

25.92.20 E

25.92.21 E

7,50 x 4,00 m

40

11.24.16 F

25.92.22 E

25.92.23 E

8,00 x 4,00 m

43

11.24.17 F

25.92.24 E

25.92.25 E

8,00 x 4,50 m

48

11.24.18 F

25.92.26 E

25.92.27 E

8,00 x 5,00 m

54

11.24.19 F

25.92.28 E

25.92.29 E

8,50 x 4,50 m

51

11.24.20 F

25.92.30 E

25.92.31 E

9,00 x 4,50 m

54

11.24.21 F

25.92.32 E

25.92.33 E

9,00 x 5,00 m

60

11.24.22 F

25.92.34 E

25.92.35 E

9,50 x 5,00 m

64

11.24.23 F

25.92.36 E

25.92.37 E

10,00 x 5,00 m

67

11.24.24 F

25.92.38 E

25.92.39 E

12,00 x 6,00 m

97

11.24.25 F

25.92.40 E

25.92.41 E

Głębokość 1,34 m
Wyceny basenów i dodatkowe informacje na zapytanie
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Shinypool

Baseny systemowe prywatne
BASENY poliestrowe SHINYPOOL
dodatkowo usztywniana jest specjalnym elementem z tworzywa, który
nie koroduje. Taki basen cechuje bardzo długa żywotność / ok 90 lat /,
wytrzymałość oraz zachowanie naturalnego koloru.
Baseny SHINYPOOL wraz z innymi dostępnymi akcesoriami tworzą
kompleksowe rozwiązanie dla Państwa ogrodu. Prosty i szybki montaż
/ brak potrzeby betonowania /, wyjątkowa trwałość, jakość użytych
materiałów, wysoki komfort użytkowania oraz efektowny wygląd
powodują, że baseny te zjednują sobie coraz szerszą rzeszę klientów.
Baseny SHINYPOOL dostępne są w trzech podstawowych wymiarach.

Prywatne Baseny SHINYPOOL to seria basenów wykonanych ze
specjalnie przygotowanych oraz najwyższej jakości wieloskładnikowych
żywic, włókien, mat szklanych oraz żelkotu. Ich produkcja odbywa się
przy zastosowaniu najnowszych technologii, dzięki temu niecka basenowa
odporna jest na takie czynniki jak: chemia basenowa, silne promieniowanie
słoneczne (UV), niskie temperatury, różnicę temperatur oraz opady
kwaśnych deszczy. Specjalnie opracowany na te potrzeby laminat, którym
pokryte są baseny powoduje zminimalizowanie strat ciepła oraz nadaje
im wyjątkowy i niepowtarzalny lazurowy kolor. Każda konstrukcja niecki
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Baseny systemowe prywatne
BASENY poliestrowe SHINYPOOL
Basen SHINYPOOL 7,20 x 2,80 x 1,30 m

BASEN SHINYPOOL

Wymiar basenu

Cena netto w Pln

7,20 x 2,80 x 1,30 m

12 900,00

Wymiar basenu

Cena netto w Pln

8,20 x 3,00 x 1,55 m

17 700,00

Basen SHINYPOOL 8,20 x 3,00 x 1,55 m

BASEN SHINYPOOL
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Baseny systemowe prywatne
BASENY poliestrowe SHINYPOOL
Basen SHINYPOOL 9,40 x 3,30 x 1,55 m

BASEN SHINYPOOL
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Wymiar basenu

Cena netto w Pln

9,40 x 3,30 x 1,55 m

21 450,00

N

a
t
u
r
e

Baseny systemowe prywatne
BASENY DREWNIANE NATURE
Baseny Drewniane NATURE dostępne są w trzech podstawowych
modelach: NATURE 240, NATURE 550 i NATURE 700. Wszystkie
modele dostarczane są z kompletnym wyposażeniem pozwalającym na
użytkowanie basenu bezpośrednio po montażu. W skład basenu wchodzi
drewniana konstrukcja ściany z elementami montażowymi, drabinka
wejściowa oraz schodki. Instalację wodną tworzą natomiast pompa,
orurowanie, zawór, filtr piaskowy oraz skimmer i dysza wlotowa. Modele
550 i 700 dodatkowo posiadają metalową, malowaną konstrukcję
wspierającą proste odcinki ściany basenu. Ponadto każdy basen wypełnia
gotowy wkład z folii PVC fabrycznie dostosowany do danego kształtu
o grubości 0,75 mm.

Baseny Drewniane NATURE stanowią idealne dopełnienie krajobrazu
każdego ogrodu. Zapewniają najwyższy komfort użytkowania jednocześnie
pozwalają utrzymać wygląd ogrodu na wysokim poziomie. Baseny te
mogą być zainstalowane na powierzchni ziemi bądź wkopane na dowolną
głębokość. Charakteryzuje je prosty i szybki montaż, stabilna konstrukcja,
możliwość demontażu i przestawienia w inne miejsce. Baseny wykonane
są ze specjalnego gatunku sosny – drewna posiadającego odpowiednią
twardość, umożliwiającego tym samym dokładną obróbkę. Grubość
ściany naszych basenów wynosi 45 mm, co pozwala zabezpieczyć
basen przed działaniem czynników atmosferycznych, gwarantując mu
wieloletnią trwałość.

Basen NATURE 240

Model basenu

Cena netto w Euro
przy zamówieniu
10 – 18 szt.

Cena netto w Euro
przy zamówieniu
do 10 szt.

NATURE 240

3 420,00

4 400,00
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Baseny systemowe prywatne
BASENY DREWNIANE NATURE
Basen NATURE 550

Model basenu

Cena netto w Euro
przy zamówieniu
10 – 18 szt.

Cena netto w Euro
przy zamówieniu
do 10 szt.

NATURE 550

3 990,00

4 800,00

Model basenu

Cena netto w Euro
przy zamówieniu
10 – 18 szt.

Cena netto w Euro
przy zamówieniu
do 10 szt.

NATURE 700

4 880,00

5 720,00

Basen NATURE 700

52

Baseny systemowe prywatne
BASENY DREWNIANE NATURE
Akcesoria

Akcesoria

Cena netto w Euro

Drewniana szafka na filtr

176,00

Drewniany schodek

140,00

Przykrycie basenu
NATURE 240
NATURE 550
NATURE 700

530,00
396,00
512,00

Przykrycie foliowe (400 mikron)
NATURE 240
NATURE 550
NATURE 700

194,00
156,00
202,00

Rolka zwijająca
(rury aluminiowe + statywy z tworzywa ABS)

182,00

Rolka zwijająca
(rury aluminiowe + statywy ze stali nierdzewnej)

364,00

Lampa 12 V, 75 W zawieszana z transformatorem

124,00

Wąż ssący 8,0 m

20,00

Odkurzacz

78,00

Kij teleskopowy Promo

178,00

Siatka z PVC

42,00

Nature
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Gre

Baseny systemowe prywatne
BASENY NAZIEMNE GRE
Baseny Naziemne Gre stanowią ekonomiczną alternatywę dla klasycznych basenów betonowych czy prefabrykowanych. Pozwalają przy niskich
nakładach, w krótkim czasie i bez konieczności montowania skomplikowanej instalacji zapewnić w upalne dni odrobinę relaksu i ochłodę domownikom.
Charakteryzuje je bowiem prosty montaż, „lekka” konstrukcja, możliwość demontażu i przestawienia w inne miejsce, wygoda i prostota użytkowania.
Wszystkie baseny wyposażone są w filtry piaskowe, pompy, skimmery, dysze, orurowanie, drabinki wejściowe oraz inne akcesoria w zależności od modelu.
Każdy basen posiada również wkład z folii fabrycznie dostosowany do danego kształtu o grubości od 40/100 do 75/100 mm w zależności od modelu.

Baseny z grupy MAGICPOOL
MAGICPOOL seria IM
Baseny zawierają drabinkę i filtr kartuszowy.

Kod basenu

Wymiary modeli

Wydajność
filtra m3/h

Cena netto
w Euro

KIT HP 450 IM

450 x 90 cm

2,0

299,00

KIT HP 350 IM

350 x 90 cm

2,0

252,00

KIT HP 35 IM

350 x 75 cm

2,0

174,00

Baseny z grupy DREAMPOOL
Grupę Basenów DREAMPOOL stanowią baseny o sztywnej konstrukcji ścian, wykonana z walcowanej na zimno, fosforyzowanej i galwanizowanej
blachy. Konstrukcję wsporczą basenów stanowią wsporniki / metalowe lub z PVC / rozmieszczone na konturach basenu. Baseny dostępne są w różnych
wielkościach i kształtach. Wyłożone są / odporną na promieniowanie ultrafioletowe / folią PVC w postaci gotowego „worka” do zamontowania wewnątrz
basenu o grubości 0,5 – 0,4 mm.
DREAMPOOL – seria 8 – baseny owalne
Baseny zawierają drabinkę, zestaw filtracyjny z filtrem piaskowym i matę
zabezpieczającą spód basenu.

Wymiary modeli

Wydajność
filtra m3/h

Cena netto
w Euro

KIT PROV 1028

1000 x 550 x 132 cm

7,5

3 234,00

KIT PROV 918

915 x 470 x 132 cm

7,5

2 466,00

Kod basenu
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KIT PROV 818

810 x 470 x 132 cm

5,5

2 118,00

KIT PROV 738

730 x 375 x 132 cm

5,5

1 908,00

KIT PROV 618

610 x 375 x 132 cm

5,5

1 674,00

Baseny systemowe prywatne
BASENY NAZIEMNE GRE
Baseny z grupy DREAMPOOL
DREAMPOOL – seria 88 132 – baseny owalne
Baseny zawierają drabinkę, odkurzacz, zestaw filtracyjny z filtrem
piaskowym i matę zabezpieczającą spód basenu.

Kod basenu

Wymiary modeli

Wydajność
filtra m3/h

Cena netto
w Euro

KIT PROV 10288

1000 x 550 x 132 cm

7,5

3 535,00

KIT PROV 9188

915 x 470 x 132 cm

7,5

3 132,00

KIT PROV 8188

810 x 470 x 132 cm

5,5

2 592,00

KIT PROV 7388

730 x 375 x 132 cm

5,5

2 358,00

KIT PROV 6188

610 x 375 x 132 cm

5,5

2 358,00

Baseny z grupy DREAMPOOL
DREAMPOOL – seria 8 – baseny okrągłe
Baseny zawierają drabinkę, zestaw filtracyjny z filtrem piaskowym i matę
zabezpieczającą spód basenu.

Pełna oferta basenów naziemnych dostępna u dystrybutorów AstralPool.
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Kod basenu

Wymiary modeli

Wydajność
filtra m3/h

Cena netto
w Euro

KIT PR 658

640 x 132 cm

7,5

1 794,00

KIT PR 558

550 x 132 cm

5,5

1 506,00

KIT PR 458

460 x 132 cm

5,5

1 295,00

