
BASENY



ZACZNIJMY OD JAKOŚCI

 Firma Waterair - działająca na rynku od 1972 roku i ciesząca się 
znakomitymi referencjami ponad 50 tysięcy Klientów w Europie i na świecie 
- proponuje baseny o prostej, ale niezwykle wytrzymałej konstrukcji. Mowa 
o specjalnie fałdowanych modułach ze stali o grubości 1,65 mm, które 
charakteryzują się wytrzymałością porównywalną do 45 cm betonowego 
muru!!! Oczywiście moduły są specjalnie zabezpieczane przed korozją, a o ich 
jakości świadczy długa gwarancja producenta – aż 20 lat!
 Warto dodać, że konkurencyjne fi rmy proponują zazwyczaj baseny 
o pełnej konstrukcji żelbetowej lub też oferują gotowe niecki poliestrowe. 
Trudności, które pojawiają się przy wykonaniu tego typu basenów nie 
występują w przypadku wyboru basenów Waterair. Ich lekka, ale zarazem 
wytrzymała konstrukcja sprawia, że czas jego wykonania, a co za tym idzie 
koszty montażu, są ograniczane do minimum.

NAJWAŻNIEJSZA JEST KONSTRUKCJA

 Do zainstalowania basenu wystarcza skręcenie modułów i specjalnych 
podpór zewnętrznych „zatapianych” miejscowo w betonie. Dla dodatkowego 
zabezpieczenia stabilności konstrukcji po jej zewnętrznej stronie stosuje się 
wąską betonową opaskę. Opaska po wykonaniu jest niewidoczna.
 Basen wykładany jest niezwykle trwałym i rozciągliwym Linerem (1,5 mm), 
dostępnym w czterech wersjach kolorystycznych, którego gwarancja wynosi aż 
15 lat!
 Dno basenu (cztery dostępne kształty dna o głębokości 1,20 m – 2,60 m) 
wykonane jest z ok. 5-10 cm warstwy gładkiego betonu, na który nakłada się 
miękką wykładzinę, która sprawia, że stąpanie po dnie basenu przypomina 
chodzenie po miękkim dywanie.

WYDAJNE SYSTEMY FILTRACJI, CZYLI „ZAWSZE CZYSTA WODA”

 Atutem basenów Waterair są ich naturalne, 
owalne kształty. Tego konkurencja może nam 
pozazdrościć. Kształty te nie tylko pięknie wyglądają w 
ogrodzie, ale także wymuszają naturalny obieg wody 
po okręgu, co wpływa na skuteczniejsze fi ltrowanie 
wody. 
 Sercem każdego basenu jest oczywiście 
system fi ltracyjny. W przypadku basenów Waterair 
jest on dobierany do kształtów, wielkości i kubatury 
basenu, dzięki czemu zapewnia niezwykle wydajną i 
efektywną pracę przy niskim zużyciu energii.
 Istnieją bardzo wydajne systemy kompaktowe jak i najwyższej jakości systemy fi ltracyjne z wieloma 
wkładami fi ltracyjnymi. Najistotniejsze jest jednak to, że stosując pompy i fi ltry Waterair nie trzeba się martwić 
o przykre i trudne do usunięcia zabrudzenia oraz złe parametry wody. Warto zaznaczyć, że fi rma Waterair 
nigdy nie sprzedaje swoich basenów bez własnych systemów fi ltracji. Dzięki temu gwarantuje jakość i 
czystość wody na najwyższym poziomie.



DROGIE UTRZYMANIE BASENU? TO TYLKO MIT!

  Wysokie koszty utrzymania basenu najczęściej spędzają sen z powiek tym, 
którzy przymierzają się do zainstalowania „kąpieliska” we własnym ogrodzie. 
Tymczasem nie warto się tym martwić. Kupując basen każdy Klient otrzymuje 
tzw. zestaw startowy Easy Pool (chemia basenowa), dzięki któremu  z łatwością 
sprawdzi parametry wody i dostosuje pH. Te niezwykle proste w obsłudze 
czynności trzeba powtórzyć na wiosnę. Opłata za chemię basenową - o czym 
warto pamiętać - nie jest duża! Ale pamiętajmy, żeby stosować jedynie te środki, 
które zaleca producent! W ten sposób nigdy nie zniszczymy folii i aparatury 
fi ltracyjnej. 

  Dodajmy, że nie tylko chemia decyduje o jakości i czystości naszej wody. 
Jeśli chcemy cieszyć się krystalicznie czystą wodą w basenie, to pamiętajmy o kilku regułach. Tak jak robimy 
porządki we własnym domu, by czuć się w nim miło, tak też nie zapominajmy o „porządkach” w basenie. 
Zawsze „odkurzajmy” go ze wszystkich zbrudzeń znajdujących się na dnie. Pomogą nam w tym roboty 
czyszczące oferowane przez Waterair. Stosujmy lekkie i łatwe w użyciu letnie okrycia wody , które zabezpieczą 
przed wszelkimi zabrudzeniami (owadami, piaskiem, liśćmi). Czyśćmy liner na linii wody oraz schody, a także 
wszelki basenowy osprzęt. Wówczas okaże się, że wysokie koszty utrzymania basenu to tylko mit!

DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO, CZYLI OPCJE DODATKOWE

 Oprócz wielu kształtów basenów Waterair producent 
zapewnia wiele opcji dodatkowych, takich jak schody 
(klasyczne i wielofunkcyjne m.in. z systemami jaccuzzi 
i przeciwprądem wody 
– Escatop, Escawat), 
systemy ogrzewania 
wody, przeciwprąd wody 
umożliwiający pływanie 
„w miejscu”, estetyczne 
obrzeża wykonane z imi-
tacji naturalnego kamie-

nia, okrycia zabezpieczające, oświetlenie podwodne, trampoliny, prysznice, 
fontanny i inne. To sprawia, że każdy z nas może dostosować swój basen do 
własnych wymagań...

CO OTRZYMASZ W ZESTAWIE?

 W podstawowym zestawie Klient otrzymuje kompletną 
konstrukcję basenu, system fi ltracyjny, folię turkusową, wykładzinę 
na dno, trzystopniową drabinkę, termometr, zestaw czyszczący, 
zestaw do analizy i uzdatniania wody. Jednym słowem to wszystko, 
co sprawia, że po kilku dniach montażu można korzystać do woli z 
rodzinnych kąpieli.

CZAS MONTAŻU

W zależności od wybranego modelu i opcji dodatkowych, montaż basenu trwa średnio 1-2 tygodnie.
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ZAMÓW KATALOG !
Jeśli chesz poznać więcej szczegółów dotyczących ba-
senów Waterair wyślij do nas e-mail z podaniem swojego 
imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania. W ciągu kilku 
dni prześlemy do Ciebie oryginalny KATALOG.


