ghid piscine supraterane

Piscine

de instalat în grădină

Se instalează rapid și comod,
indiferent de dimensiuni. La finele
sezonului, se demontează și se
depozitează până în sezonul următor.
Ce model veți alege?
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KASTA METAL

Piscină rotundă cu cadru
metalic • Dimensiuni 457 x
91 cm • Structură metalică
galvanizată rezistentă la
ruginire • Pereți laterali
rezistenți (trei straturi PVC
și poliester) • Legături ranforsate la baza piscinei pentru stabilitate • Livrată cu
copertină și bază, scară, kit
de reparații • DVD cu detalii
instalare/întreținere
• PREȚ 1.300 lei

Piscină ovală cu inel gonflabil • Dimensiuni 610 x 366 x
122 cm • Structură metalică
galvanizată rezistentă la ruginire • Pereți laterali
rezistenți (din trei straturi
de PVC și poliester)
• Piscina este susținută de
un inel superior gonflabil
• Include copertină, bază,
scară, kit de reparații
• DVD cu detalii instalare/
întreținere • PREȚ 2.500 lei

Piscină rotundă din material
PVC triplu stratificat,
susținut de rame și bare
metalice • Dimensiuni 732
x 132 cm • Dotată cu pompă
de recirculare cu cartuș filtrant, bază, prelată, scară,
coș colector mizerie de
suprafață, set de curățare
manuală, set de reparații,
plasă și minge de volei
• CD/DVD cu instrucțiuni
• PREȚ 4.000 lei

Piscină dreptunghiulară din
material PVC triplu stratificat, susținut de rame și bare
metalice • Dimensiuni 975
x 488 x 132 cm • Dotată cu
pompă recirculare cu cartuș
filtrant, ba- ză, prelată, scară, coș colector mizerie, set
de curățare manuală, set de
reparații, plasă și minge volei • CD/DVD cu instrucțiuni
• PREȚ 6.700 lei

Piscină ovală din material
PVC triplu stratificat,
susținut de rame și bare
metalice • Dimensiuni 732 x
366 x 122 cm • Dotată cu
pompă recirculare cu cartuș
filtrant, bază, prelată, scară,
coș colector mizerie, set de
curățare manuală, set de
reparații, plasă și minge volei • CD/DVD cu instrucțiuni
• PREȚ 2.700 lei

Piscina Azteck • 720 x 400 x
140 cm • Structură metalică
(panouri oțel galvanizat grosime 2 mm), liner, finisaj exterior cu panouri Maxi
Wood, stâlpi de rezistență
reglabili • Dotată cu guri de
refulare, sifon de fund, cabină pentru skimmer, sisteme
filtrare/pompare, sistem de
tratare apă, panou comandă
• PREȚ 87.000 lei
(cu montaj inclus)
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Piscină rotundă • Dimensiuni 460 x 120 cm • Structură
din panouri de oțel galvanizat, folie de liner, finisare
exterioară cu panouri de
lemn (pin nordic) • Echipată
cu filtru cu nisip (3,5 mc/
oră), skimmer, scări de acces • Sunt furnizate kit de
reparații, copertină, folie
de bază

Piscină ovală model KITPROV918 • Dimensiuni 915 x
470 h 132 cm • Structură din
opt panouri de oțel rezistent
susținute de rame și bare
metalice • Echipată cu filtru
cu nisip (7,5 mc/oră), skimmer, scări de acces și platformă • Sunt furnizate kit
de reparații, copertină, folie
de bază

Piscină dreptunghiulară
Dolce Vita Gold • Dimensiuni 800 x 400 x 120 cm
• Structură din panuri metalice, cu liner PVC, bordură
din piatră • Gamă variată de
panouri perimetrale (nu sunt
incluse în prețul de livrare)
• PREȚ 47.700 lei

Piscină dreptunghiulară
Dolce Vita Gold • Dimensiuni 700 x 400 x 120 cm
• Structură din panuri metalice, cu liner PVC, bordură
din lemn compozit • Gamă
variată de panouri perimetrale (nu sunt incluse în
prețul de livrare)
• PREȚ 44.620 lei

Piscină ovală Sun Forest
• Dimensiuni 640 x 400 x
130 cm • Structură din lemn
(pin nordic tratat) îmbinate
cu piese din oțel special, liner 0,8 mm grosime • Prevăzută cu scară din lemn
• Setul conține scară exterioară inox, skimmer, duze
admisie, sistem de filtrare,
nisip cuarțifer, prelată de
protecție la sol
• PREȚ 5.630 lei

Piscină dreptunghiulară KDPlus • Dimensiuni 500 x 300
x 132 cm • Structură din
material PVC rezistent
susținut de un suport din
țevi de aluminiu sau oțel
ușor de conectat, liner
(0,6 mm grosime) • Set de
livrare cu sistem de filtrare
cu pompă de amorsare proprie, nisip cuarțifer, pachet
de furtune, scara mobilă de
siguranta, folie de protecție
la sol • PREȚ 2.370 lei
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* Toate prețurile includ TVA

Adresele firmelor producătoare și importatoare se află la pagina 78

sfat
Piscinele supraterane au o
vizibilitate mai mare față de cele
îngropate/semiîngropate. Pentru
adaptarea reușită la stilul
arhitectural al casei de
vacanță alegeți modele cu
finisaj din lemn
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