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teCHnoLÓGia
CoMPass CeRaMiC PooLs
Hagyományos laminált medencék CeRaMiC PooLs – exkluzív, szabadalmaztatott
szerkezet
bi-Luminite® réteg
Vinyl észter felület
Üvegszálerősítésű vinyl
észter réteg
Kerámia mag
Üvegszálerősítésű poliészter
réteg
Vízzáró védőbevonat

tÉnYeK a CoMPass CeRaMiC MeDenCÉKRŐL:
• az egyetlen eredeti és szabadalmaztatott kerámia kompozit technológia a
világon
• több mint 60.000 eladott medence
• 25 éves gyártási tapasztalat, kutatás-fejlesztés ausztráliában és az Usa-ban

Mi is a Compass Ceramic Pool medence?
ez a LeGMoDeRneBB, LeGeLLenÁLLÓBB És LeGtaRtÓsaBB KoMPozit MeDenCe a viLÁGon

eLŐNYÖK:
• exkluzív 3D, csillogó felület (teljesen zárt - pórusmentes)
• 20 év garancia ozmózis ellen (abszolút vízálló)
• a kerámia mag (Pn1690 szabadalom) nagyfokú szilárdságot
ad a rugalmasság elvesztése nélkül
• gyors és egyszerű telepítés néhány napon belül
• betonalap nélkül beépíthető
• a medence kiváló minőségét a gyártási folyamatok állandó
ellenőrzésével biztosítják
• az ausztrál technológia szigorú betartása
Registered Company

ISO 9001
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Riverina sorozat


Típus
Riverina 67
Riverina 75
Riverina 86
Riverina 106

Hosszúság	Szélesség
6,70
3,44		
7,59
3,79		
8,68
3,80		
10,60
4,29		

Mélység
1,13 - 1,57
1,17 - 1,66
1,13 - 1,70
1,12 - 1,84

Űrtartalom/m3	Súly
530 kg
24 m3
3
590 kg
29 m
3
690 kg
38 m
880 kg
47 m3

RIVERINA
sorozat
emotion

RIVERINA SOROZAT FŐBB ELŐNYEI:
• A z elegáns Riverina medence modern és szabad formavilágával illik
minden háztípushoz és környezethez
• Változó vízmélysége alkalmas mind gyerekek, mind idősek számára
• Széles lépcsők és beépített relaxációs zóna, víz- és levegő
masszázselemek beépíthetőségével
• Körbefutó kapaszkodóperem és leálló perem növeli a kicsik biztonságát
• Relaxációs zóna a medence mélyebb részén
• Integrált hidrosztatikus szelep
• Lehetőség a VANTAGE padlótisztítórendszer beépítésére
A medence szerkezete olyan rugalmas, hogy alkalmazkodik az esetlegesen
előforduló mérsékelt talaj egyenetlenségekhez és lehetővé teszi a medence
beépítését nehéz terepviszonyok mellett is.
Ezeket az előnyöket fokozza a legszigorúbb szabványokhoz illeszkedő
Compass tervezés és minőségellenőrzés.
Válassza a legmegfelelőbb kiegészítőket, élményelemeket (ellen-áramoltató,
wellness-elem, vízesés, medencevilágítás, vegyszermentes vízkezelés,
fűtés, stb.)

riverina 67-106
masszázsbefúvók - opció

relaxációs zóna

csúszásmentes lépcsők

hidrosztatikus szelep
mélyebb rész

integrált kapaszkodó-, és leálló peremek
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Trainer SOROZAT
Típus
X-Trainer 58
X-Trainer 82
XL-Trainer 90
XL-Trainer 100
XL-Trainer 110

Hosszúság	Szélesség
5,78
3,43
8,22
3,80
9,00
4,00
10,00
4,00
11,00
4,00

Mélység
1,09 - 1,51
1,06 - 1,74
1,10 - 1,70
1,10 - 1,75
1,10 - 1,80

Űrtartalom/m3	Súly
490 kg
22 m3
3
650 kg
39 m
3
770 kg
42 m
890 kg
47 m3
3
990 kg
52 m

KÉT SÁVON AZ EGÉSZSÉGÉRT: FITNESZ ÉS JÁTÉK
A hagyományos medencékben általában csak egy úszó tud egy időben
úszni.
A két sávos X-Trainer medence lehetőséget biztosít két, vagy több
személy egyidejű úszására.
Az extra széles X-Trainer alkalmas különféle vízi játékokra és „crosstraining” programokra.
A vízi gimnasztika, kímélő módon mozgatja meg az ízületeket, így
alkalmas mind idősek mind gyermekek számára.

X-Trainer 82

A TRAINER SOROZAT FŐBB ELŐNYEI:
• modern geometrikus forma két úszósávval
• két ülőpad integrált relaxációs zónával, víz- és levegő
masszázselemek beépíthetőségével
• változó vízmélysége alkalmas mind gyerekek, mind idősek
számára
• széles lépcsők a belépéshez és beépített relaxációs zóna
• leálló perem növeli a kicsik biztonságát
• relaxációs zóna a medence mélyebb részén
• integrált hidrosztatikus szelep
• lehetőség a VANTAGE padló-tisztítórendszer beépítésére

x-Trainer 58
masszázsbefúvók - opció

masszázs befúvók - opció

hidrosztatikus szelep
hidrosztatikus szelep

csúszásmentes lépcsők

csúszásmentes lépcsők

mélyebb rész

mélyebb rész

relaxációs zóna

relaxációs zóna

XL-Trainer 90-110

TRAINER
sorozat
wellbeing

biztonsági perem a rolós takaráshoz

masszázsbefúvók - opció

XL-Trainer

A legújabb változata az X-Trainernek, amely a következőkkel több, mint
az alapkivitel:
• A medence mélyebb részén lehetőség van a CompassPools úszórolós takarás beépítésére, (lásd 17. oldal) vagy relaxációs zónaként
használható a beépíthető masszázs befúvókkal
• A medence oldalán végigfutó vezetőperem biztonsági támasz a rolós
takarásnak

hidrosztatikus szelep
csúszásmentes lépcsők
mélyebb rész

hely a rolós fedés beépítésére vagy a masszázsbefúvóknak
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JAVA SOROZAT - KLASSZIKUS STÍLUS EREDETI COMPASS
MINŐSÉGBEN
A Java egy valódi unikum az állandó vízmélységével és a római
lépcsőjével.
Elegáns lépcső hangsúlyozza ki a medence formáját, a klasszikus
stílus harmóniát kölcsönöz kertjének. Mindezek mellett a Java
kiválóan alkalmas vízi játékokra is.

Típus
Java 85
Java 101

A COMPASS MEDENCÉKNÉL A BIZTONSÁG A LEGFŐBB
SZEMPONT - ERRE A JAVA TÖKÉLETES PÉLDA
Széles és kényelmes római lépcső szolgálja a biztonságos belépést
a medencébe, ami alkalmas kellemes pihenésre is. A medence
mindkét hosszanti oldalán relaxációs zóna került kialakításra.
Oldalán, a víz alatt körbefutó leálló perem biztonságot nyújt a
gyerekeknek, felnőtteknek, illetve segíti a medence bármely pontján
történő kimászást a vízből.

Hosszúság	Szélesség Mélység
8,41
3,78
1,50
10,03
3,78
1,50

XL-Java 120 11,40

4,00

Űrtartalom/m3	Súly
670 kg
42 m3
3
850 kg
49 m

1,10-1,70 52 m3

900 kg

GYORS ÉS EGYSZERŰ TELEPÍTÉS
A medence alkalmas sós vízkezelési technológiához.
A medence felülete sima, pórusmentes, ez gátolja az algák
megtelepedését és csökkenti a vegyszerfelhasználást.
A kerámiamag gondoskodik a jó hőszigetelésről, ami egyszerűbbé és
olcsóbbá teszi a vízfűtést.
A medence szerkezete olyan rugalmas, hogy alkalmazkodik az
esetlegesen előforduló mérsékelt talaj egyenetlenségekhez, és
lehetővé teszi a medence beépítését nehéz terepviszonyok mellett is.
Ezeket az előnyöket fokozza a legszigorúbb szabványokhoz
illeszkedő Compass minőség ellenőrzés és tervezés.
Válassza az Önnek legmegfelelőbb kiegészítőket, élményelemeket
(ellenáramoltató, wellness-elem, vízesés, medencevilágítás,
vegyszermentes vízkezelés, fűtés, stb.)

XL-Java
A CompassPools rolós takarással felszerelt Java modell a következőkkel több, mint az alapkivitel:
• A medence mélyebb részén lehetőség van a CompassPools úszó-rolós takarás beépítésére (lásd 17. oldal)
• Masszázsbefúvók elhelyezésével relaxációs zónaként funkcionálhat a medence takaróház része
• A medence oldalán végigfutó vezetőperem biztonsági támasza a rolós takarásnak
• Változó vízmélysége alkalmas mind gyerekek, mind idősek számára

sorozat
JAVA
relaxation

Java 85 - 101
relaxációs zóna

csúszásmentes lépcsők

hidrosztatikus szelep

XL-Java 120

csúszásmentes lépcsők

hely a rolós fedés beépítésére vagy a masszázsbefúvóknak

hidrosztatikus szelep-

mélyebb rész

mélység 150 cm

biztonsági perem a rolós takaráshoz
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briliant
EGYSZERŰ ELEGANCIA
A Briliant medence típusok a Compass Ceramic Pools gazdaságos
változatát testesítik meg. Az egyszerű, modern forma egyesülve a
klasszikus medencék általános tulajdonságával, minden vevő igényét
kielégítik.

Típus
Briliant 66
Briliant 74

Hosszúság	Szélesség Mélység Űrtartalom/m3	Súly
500 kg
6,60
3,63
1,40
27 m3
550 kg
7,46
3,46
1,40
32 m3

• a lépcsők a lehető legkisebb helyet foglalják el
• felületük csúszásmentes
• víz alatt körbefutó fellépő perem segít a medence bármely pontján
könnyedén kimászni
• relaxációs zóna a masszázsbefúvók beépítéséhez

briliant 60
relaxációs zóna

csúszásmentes lépcső

mélység 150 cm

sorozat
briliant
harmony

briliant 74

csúszásmentes lépcső

mélység 150 cm
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CYBeR szÍneK

a compass labor legújabb fejlesztése a fantasztikus csillogású,
extrém tartós színek. a színskála különleges festék és „gelcoat”
anyagok felhasználásával jött létre.
a „gelcoat” anyag struktúrája nagyon hasonlít a Bi-Luminite®
technológiához.
a cyber színek fantasztikus csillogást és kristálytiszta átlátszóságot
kölcsönöznek a medencevíznek.

Bi-LUMinite® CoLoURs

a Bi-Luminite® felület, csillogó 3D színeivel forradalmi változást hozott.
ezek a színek megváltoztatják a medence látványát. a felület alá bedolgozott apró csillámló részecskékkel és az egyszeres helyett, kettős színréteg
felhasználásával megváltozik a compass medencék víztükre.
a szabadalmaztatott Bi-Luminite® eljárás gondoskodik az egyedülálló színeffektusról. a színek mélysége és a csillámok teszik lehetővé az
egyedülálló színek széles skáláját. ennek megfelelően az Ön compass medencéje tökéletesen illeszkedik környezetéhez, illetve kifejezheti az ön
egyedi stílusát.

eGYszÍnŰ MeDenCe FeLÜLet

tartós és elegáns raL alapszínek a legmagasabb minőségben
konzervatív ügyfeleinknek. a legmodernebb összetevők alkalmazásával
garantálják a színek tartósságát.

Jellemzői:
• két speciális színréteg, amelyet a felületre külön kennek fel
• a legszebb tengeri lagúnák színvilága, amilyet csak el tud képzelni
• különleges színű, csillámló víztükör
• a színrétegeket kézzel hordják fel (mint a legdrágább autóknál), ezáltal minden medence egyedi

Cyber Colour | Cyber aqua

bi-Luminite® | Golden Pebble

bi-Luminite® | smokey Quartz

Solid Colour | Compass Blue

Cyber Colour | Cyber sky

bi-Luminite® | Blue Granite

bi-Luminite® | Blue saphire

Solid Colour | Papyrus White

Tegye színesebbé fürdését!
A medenceszín mindent eldönt!
Cyber Colour | Cyber Moon

bi-Luminite® | Granit

Diamond Range | Diamond Reef
12
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ÖntisztÍtÓ MEDENCE

az ÖntisztÍtÓ MEDENCE TÖbbÉ MÁR
NEM ÁLOM… COMPASS VANTAGE.
a vantaGe teLJesen BiztonsÁGos

Egy hegyi forrás a tisztaságot és a frissességet szimbolizálja.
Annak ellenére, hogy a hegyekben csörgedezik, körülölelik a fák,
melynek levelei folyamatosan szennyezik, mégis állandóan tiszta és friss
marad. Hogy is lehetséges ez?
A válasz roppant egyszerű: állandó mozgásban van. A hegyről
lezúduló áramlat magával sodorja a szennyeződést és a port. A víz
cirkulál, ezáltal az algáknak és baktériumoknak nincs lehetőségük
megtelepedniük. Ugyanilyen eredményt elérhet medencéjében,

Mindehhez párosul a teljesítmény, a megbízhatóság és a tökéletes
tervezés.
Sok ember számára természetes, hogy a porszívó ott áll a
medencében.
A VANTAGE rendszer viszont szinte teljesen láthatatlan és nem csúfítja
el exkluzív, új medencéjét.
A VANTAGE rendszer fúvókái és elemei háromféle színben rendelhetők
a medence színéhez megfelelően.

de medencéjét vagy kefélni és súrolni kell, vagy porszívóval kell
takarítani, ráadásul még vegyszereket is kell használnia,

A VANTAGE-nek nincs párja.
A VANTAGE rendszer, az amerikai Paramount cég egyik prémium
terméke, ami a legtöbb világszabadalommal rendelkezik, a kompozit
medencékbe épített padlótisztító rendszerekre.
A nagyobb, szabadalmaztatott „Pop-up” fúvókák négyszer nagyobb
területet képesek megtisztítani, mint a kisebbek, épp ezért a nagyobb
szennyeződésekkel is jobban elbírnak.
Szabadalom védi a vízvezérlő szelepet és szennyfogót, a szennygyűjtő
zónát, a vízfüggönyt, és az MDX-et.

vaGY eGYszeRŰen vÁLasszon eGY
MeDenCÉt vantaGe tisztÍtÓ És KeRinGtetŐ
RenDszeRReL.
A VANTAGE a világon a legjobb öntisztító rendszer kompozit
medencékhez.
A VANTAGE önműködően és hatásosan összegyűjti a szennyeződést.
A VANTAGE keringtetés megakadályozza az algák és baktériumok
kialakulását.
A VANTAGE keringtetés minimálisra csökkenti a vegyszer felhasználást.

A VANTAGE csak új medencékhez alkalmazható.
A VANTAGE rendszer működéséhez szükséges fúvókák hálózatát
már gyártáskor beépítik új Compass medencéjébe. Minden VANTAGE
rendszert szakmailag felkészült és kiképzett szakember szerel be.
Ennek eredményeképpen gondtalanul élvezheti Vantage rendszerrel
felszerelt kristálytiszta medencéjét.

A Vantage a világon a legjobb keringető-tisztítórendszer, és sokkal
hatásosabb, mint bármilyen medence porszívó. A VANTAGE rendszer
hatásosan és alaposan tisztít a felszíntől a medence aljáig.
Olyan területekről is letakarítja a szennyeződést, ahova más
medenceporszívó nem fér oda.
A VANTAGE rendszernek a lépcsők, ülőpadok és relaxációs zónák sem
jelentenek problémát.
Ez azt jelenti, hogy soha többé nem kell sarokba szorult medencetisztító
berendezést kiszabadítania.

13

compassPools | ÖNtiSZtÍtÁS

Ha a medencéjét élvezni és nem takarítani szeretné, válassza
a vantaGe padlótisztító rendszert!

14

compassPools | ÖNtiSZtÍtÁS

CoMPass PooLs toP – A LEGJObb
MINŐSÉGbEN GYÁRTOTT FEDÉS
tULaJDonsÁGoK:
A CompassPools® Top egy olyan fedés, mely mind színben, mind
méretezésben illeszkedik a Compass medencékhez. Egy vezető európai
gyár exkluzív terméke.
CompassPools Top hasznosítja a fedés területén elért legjobb
eredményeket, számtalan szabadalmat magába foglalva.
FŐBB eLŐnYÖK:
• alumínium vázszerkezet három különböző színben
• SAN AN üvegezés
• „úszó üvegezésű” beépítés
• szuper vékony fedésterelő sín
• speciális görgők, nemesacél csapággyal
• állandó védelem szél ellen
• szegmensek automatikus pozícionálása
• homlokfal nyitómechanizmus szigeteléssel
• láthatatlan kötőelemek

MEDENCEFEDÉS

FeDÉs MÓDozatoK:

s2 – alacsony kivitel (különböző méretekben, minden compass
medence típushoz)

s3 – alap kivitel (különböző méretekben, minden compass medence
típushoz)

vÁzszeRKezet szÍnvÁLasztÉK:

Égszínkék
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3D alu

Gyöngyház
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COMPASS TAKARÁS
A CompassPools rollo cover®, ami egy lamellás fedés, garantálja a medence környezetében az abszolút biztonságot. Éjszaka, illetve rossz
időben meggátolja a medencevíz hővesztését.
Speciális szolár-lamellái, hasznosítva a napsugárzás melegét, biztosítják az optimális vízmelegítést, jelentősen hozzájárulva a fűtési
költségek minimalizálásához.
A lamellák feltekert állapotban a vízfelszín alatt, a medence színével megegyező elkülönített házban vannak elrejtve.
Vezérlése kényelmes, helyszínről nyomógombokkal történik. A CompassPools rollo cover® megfelel a legszigorúbb EU biztonsági
szabványoknak.
A lamellák beszerelését követően kerül sor a tartószerkezet lefedésére, amely készülhet trópusi fából, vagy más, a medence színéhez illő,
burkolattal.
Ez a medencefedés, a víz alatt, egy teljesen elkülönített részre van elrejtve, így nem zavarja a fürdést.
A medencefedést csévélő hengerbe integrált motor mozgatja, ami biztonságos, kulcsos vezérléssel indítható.

LAMELLÁS MEDENCETAKARÁS

LAMELLÁK
Medence használata közben a lamellák a medence színével egyező takaróházban rejtve maradnak. A lamellák mind a mechanikus
behatások mind az UV-sugárzással szemben ellenállóak.
Terhelés esetén egy vezetőperem megakadályozza a lamellák elmerülését.
Minden Compass lamella hozzájárul a medencevíz melegítéséhez, illetve segíti a víz megfelelő hőmérsékleten tartását.

A COMPASS POOL ROLLO COVER A KÖVETKEZŐ
MODELLEKBEN ALKALMAZHATÓ:
• XL-Trainer 90

• XL-Trainer 100

• XL-Trainer 110

• XL-Java 120
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ALAP ALKATRÉSZEK COMPASS
MEDENCÉKHEZ:
• Szkimmer
• Befúvók
• DE- Light LED lámpa 28 W, 2100 lumen
• Padlóösszefolyó
• Silencor SLS100 keringtető szivattyú
• Crystal Clear FG25 homokszűrő

BEÉPÍTETT ALKATRÉSZEK

COMPASS SZKIMMER PT ECO

BEFÚVÓK

DE – LIGHT LED VILÁGÍTÁS

Univerzális 13/17/20mm-es állítható befúvószemek, karimás
készlet, tömítések, POM – alátétgyűrű, szorítócsavar, multifunkcionális kulcs

Egy nagyon erős, kompakt fényforrás víz alatti világításhoz
Teljesen belesimul a medence testbe
A víz alatti lámpák, nagy fényerejű LED diódákból állnak, igényelhető kék, fehér és színváltó kivitelben
Sugárzási tartomány: 160º
Teljesítmény: 12 x 2,4 Watt – nagyon erős LED diódák
Fényerősség: max. 2100 lumen

A „fehér alkatrészek” összekötik a látható külvilágot a láthatatlan háttérrel, a gépházzal.
Egyedülálló műanyag beépítő-elemek, számos hasznos kiegészítővel és hosszú élettartammal.

KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEK
szkimmer kosár, szűkítő adapter porszívó csatlakozáshoz,
úszó ajtó, PT csavarok, tömítések, lefolyó csatlakozási
lehetőség, 2” és 1½”-os szkimmer csatlakozás

COMPASS M5 DELUXE PADLÓÖSSZEFOLYÓ
Lapos takaróelem, 2”-os belső csatlakozás, karimás készlet,
csavar- és tömítés készlet

„Csak olyan márkás, minőségi termékeket, ajánlunk, melyek 100% biztosan
megfelelnek a Compass medencékhez. Erről Ön is meggyőződhet!”

CompassPools

EREDETI COMPASS KIEGÉSZÍTŐK:
A CompassPools nagy hangsúlyt fektetett minden beépített alkatrész, vagy kiegészítő minőségére, megjelenésére és funkcionalitására.
Minden beszerelésre kerülő anyag megfelel az európai normáknak.
A medence optimális működése csak és kizárólag eredeti Compass tartozékokkal garantálható.
Kérje kereskedőjétől a következő logóval ellátott eredeti termékeket:
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KERINGTETŐ SZIVATTYÚ SIlENSOR SLS 100 és SLS 150

HOMOKSZŰRŐ - CRYSTAL CLEAR FG 25 – FG 21

Különösen csöndes működésű szivattyú
Korrózió és UV ellenálló anyagból készült
A szivattyút a medencevíz hűti és a hűtés során keletkezett hő
visszavezetődik a medencébe
Optimális teljesítmény, minden Compass medence típushoz
alkalmas

Dupla falú, üvegszálerősítésű UV-ellenálló poliészterből és
polietilénből készült szűrő
Hengeres formája biztosítja a hatékony szűrést
6 – állású szelep ellenőrző üveggel
Korlátlan élettartam és modern „Carbon Design”
Optimális méretek, minden Compass medencéhez alkalmas
Max. vízhőmérséklet: 40°C
Max. üzemi nyomás: 340kPa
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ÚJ TERMÉK

Ecomatic ESC és ESC-pH sorozat

EVOLUTION – MEDENCE VÍZSZINTSZABÁLYZÓ

KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEK

- szkimmerbe szerelt
- 2 és 135 másodperc közötti időkésleltetés
- mágneses PVC úszó, egyszerűen beépíthető az M5 és PT Ocean
szkimmerekbe, amelyekben már előre beépített, állítható magasságú
foglalat van

NYAKMASSZÁZS:

COMPASS WATERBLADE - VÍZFÜGGÖNY

- hold alakú nyakmasszázs
- látványos vízfüggöny
- PN indítás a vízből
- korrózióálló nemesacél

- különböző falszerkezetekbe építhető vízfüggöny
- komplett csatlakozással szivattyúhoz
- különböző vízkés szélesség (300, 600 és 900 mm)
- rögzítő szerelvények száloptikai látványvilágításhoz (opció)

* További kérdéseivel kapcsolatban forduljon
kereskedőjéhez.

TOVÁBBI KIEGÉSZÍTŐK
• Evolution – vízszintszabályozó
• Aqua Star automata visszaöblítő-szelep
• Sós vízfertőtlenítő technológia
Ecomatic ESC-pH 16
Ecomatic ESC 16
EcoSalt BMSC 13
• LED világítások:
de-light led

AQUA STAR AUTOMATA VISSZAÖBLÍTŐ-SZELEP

COMPASS HŐSZIVATTYÚ

- optikai szelepállás kijelző, gyorsváltású meghajtó-egység, IP65 védelem
- modellek: Aquastar easy, mp, comfort, és 5000
- oldalszelepelt csatlakozás: ½”, 2” vagy 3”
- felülszelepelt csatlakozás: 1 ½”, 2”.

- speciális automata hőfokszabályzóval ellátott hőszivattyú
medencevíz fűtésére
- titán hőcserélő, teljesen zajmentes működés, alacsony
energiaszükséglet
- a teljesítmény a Compass medencékhez igazodik.

ECOMATIC ESC 16

COMPASS ELLEN-ÁRAMOLTATÓ

- öntisztító cella
- digitális kijelző
- áramlás érzékelő
- hosszú élettartamú titán elektróda (cella)
- téli üzemmód

- ABS minőségi és erős ellen-áramoltató rendszer
- Állítható, 2 fejes
- vízáram víz- és levegő szabályzással szabályozható
- nagyteljesítményű, 75 m3/h szivattyú
- pneumatikus indítás

• Medencefűtés:
Compass hőszivattyú
Hőcserélő
Szolár fűtés
• Ellen-áramoltató berendezés:
Compass ellenáramoltató
• Látványelemek:
Compass Waterblade vízfüggöny
Compass wellness készlet
• Medencegondozás:
porszívók, kefék, hálók
• CompassPools víztisztító vegyszer:
Tengeri só
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Egy teljesen új generációja a legelterjedtebb sós
medencevíz fertőtlenítő rendszernek*
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Élvezze az úszást!
Nem kell takarítani…..

Szeretne egy olyan medencét, ami nem igényel
törődést, csak pihennie kell?
Egy medencét, ami önmagát takarítja, fertőtleníti
vizét, beállítja a pH- és vízszintjét, esős valamint
száraz időben?
Akar egy olyan medencét, ami semmilyen
törődést nem igényel, ami több szabadidőt
biztosít?

Az automata medencekoncepció, egy összehangolt és kipróbált komponense a
különböző eredeti technológiáknak, ami magába foglalja a Compass Vantage-,
Compass Aquastar vízszint szabályozó-, Compass szkimmer-, az ESC pH16
sós fertőtlenítő-, és a Compass hőszivattyú berendezéseket.
A medence telepítése szakértő kivitelező gárda által történik.
Professzionális Compass kivitelező gárda a GARANCIA a 100%
KARBANTARTÁSMENTES MEDENCÉRE.
Lépjen kapcsolatba kereskedőjével, aki elkészíti egyénre szabott ajánlatát önműködő Compass Ceramic kompozit medencére.

