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ARTICOLE RECENTE
Ikea va transforma un desen al unui
copil din Romania intr-o jucarie de
plus
Scaunul Ginevra in amenajarile de
lux pentru HORECA
Cai verzi pe pereti – atelier de
autocolante decorative, mobilier mic
si ceasuri
7 Lampi – realizate exclusiv din
hărtie reciclată
Șezătoarea filmică #2 la Acuarela

COMENTARII RECENTE
Farcas Valentina în Casa din
cenusa
Corina Gheorghe în Oglinda cu TV
incorporat – design semnat Philippe
Starck
daniel în Oglinda cu TV incorporat –
design semnat Philippe Starck
Ardelean Ionel în Pompa de căldură
pentru încălzirea apei din piscină
Green Zone Recycling în Primul
spatiu dedicat reciclarii creative din
Romania
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La Kasta Metal Mosul vine mai repede
Îmi place

de Redactie, 28 noiembrie 2013

Distribuie Unei persoane îi place asta. Înscrie-te pentru a vedea ce le
place prietenilor tăi.

La Kasta Metal Mosul vine mai devreme. Astfel, in perioada noiembrie 2013 – februarie 2014 compania va ofera o
piscina completa la un pret accesibil – 8680 Euro!
Piscina RIVIERA este unul din cele mai bine vândute tipuri de
piscine atât datorită calităţii ridicate a materialelor, cât şi a
preţului accesibil. Piscina are o lungime de 8 m şi o lăţime de 4
m, adâncimea variind în funcţie de preferinţele clientului între 1.1
şi 2 m.
Structura bazinului este realizată din blocuri de polistiren
speciale pentru piscine, în interiorul cărora se monteaza
armătura şi se toarnă beton.
Finisajul interior se realizează cu liner armat de 1.5 mm. Finisajul exterior are o lăţime de 32 cm şi este realizat
cu margelle din piatră compozită.
Kit-ul complet conţine:
•

Bazinul piscinei din cofraje de polistiren, armătură, beton, skimmer, refulări, priză aspirator, sifon de fund

•

Liner uni, albastru sau bej

•

Margelle

•

Set de conducte

•

Sistemul de filtrare compus din pompă şi filtru

•

Pompă de başa

•

Panou de comandă

•

Proiector

•

Scară de inox

•

Kit de întreţinere compus din trusă de analiză şi aspirator manual

Manopera şi transportul, în Bucureşti şi zonele limitrofe, sunt incluse în preţ.
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