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Nautilus... a feledhetetlen pillanatokért

Nautilus Ceramicline

Saját úszómedence nélkül lehet élni, de nem érdemes. A mai rohanó világban alig van idônk magunkkal törôdni. Egy bármikor használható – mondhatnánk háznál lévô – úszómedence az egész
család számára örömforrás, az egészség mindennapos testôre, családösszetartó, programadó , a
test belsô harmóniáját megtartó, – a kert látványértékét növelô beruházás.

Mielôtt a döntés megszületne...
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Design klasszikus értékekkel

Nautilus Ceramicline

Minden medencénknél megjelenik a modern design, a változatos méretek és formák, a legfinomabb
ízlést kielégítô gyönyörû színválaszték. A Nautilus Ceramicline medencék természetes eleganciájában ötvözôdik a bátor vonalvezetés és a minden korosztályt kielégítô kényelmes használhatóság.

Solaris 550

Nautilus redônyszekrény
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vala-

mennyi típusánál rendelhetô opció. A
redônyszekrény a medence vízfelületére felúszó takaróredôny rejtett tárolására
szolgál. A medencetest

meghosszab-
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Solaris 550

redônyszekrénybe

Solaris 550R

elvileg lehetséges az összes forgalomban lévô rolószerkezetet beépíteni, azaz
gyártófüggetlen. A redônytok hátsó fa-

Színválaszték az
összes típusra
Diamant fehér
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néven skimmerek szerelési helyeit.

550

lában helyeztük el a felszínleszívók, más

300

300

Aquamarin kék
Medenceperem szélessége: 15 cm
Medence mélysége: 150 cm

Nautilux 3D kék

Nautilux 3D szürke

A Nautilus medencecsalád legkisebb tagja. Tervezésénél a
kisebb kertekhez vagy szûkebb beépítési adottságokhoz
rugalmasan alkalmazható alaprajzi elrendezést kívántuk
megvalósítani. Solaris medencében kényelmes ülôpad
is található, ami lehetôséget teremt masszázsrendszerek
beépítésére.

Nautilis modellválaszték

Atlantis 650

Erato 800

Atlantis 650R

375

Erato 800

Erato 800R

825

800

675

650

Atlantis 650

375
380

380

Medenceperem szélessége: 15 cm
Medence mélysége: 150 cm

Medenceperem szélessége: 10 cm
Medence mélysége: 150 cm

Az Atlantis modell aszimmetrikus, ülôpaddal integrált

Az Erato modell belsô terének tevezésénél a helytakaré-

saroklépcsôje a kényelmi funkciók mellett lehetôséget

kos, ugyanakkor látványában nagyvonalú megoldásokat

teremt a medence teljes hosszának kihasználására. Az

választottuk. A medence szinte teljes hosszában lehet

Atlantis medence egyszerre képes az ellazulni vágyókat és

úszni amellett, hogy a medence végében ülôpad és dupla

az úszóbajnokokat is szolgálni.

lépcsôsor is található. Az ülôpad lágyan hajló ívei, a szépen
kidolgzott részletek valóban csábítóak.

Kalipso 850

Lépésálló redônytetô
A redônytok tetejét szerelhetô, könnyen
eltávolítható egzotikus trópusi faanyagból gyártott

fedôelemek zárják le. A

fedôelemek járható felületet képeznek a
medence végében és könnyen integrálhatók úgy esztétikailag mind technikailag
a medencét körülvevô járófelülethez. A
redônyszekrény magasított kivitelben is
rendelhetô, azokhoz a medencebeépítésekhez, ahol a medencét valamilyen természetes – gránit vagy mûkô – peremmel

Kalipso 850

Kalipso 850R

875

850

veszik körül.

Színválaszték az
összes típusra
Diamant fehér

Aquamarin kék

375

375

Medenceperem szélessége: 15 cm
Nautilux 3D kék

Nautilux 3D szürke

Medence mélysége: 150 cm

A Kalipso modelltôl azt kapjuk, amit általában a klasszikus
formáktól, kiegyensúlyozottságot, letisztultságot, formai
állandóságot. A hossztengelyére szimmetrikus római
lépcsôs konstrukció könnyû beépíthetôséget, és garantáltan harmonikus látványt biztosít.

Nautilus modellválaszték

Aquarius 750
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375
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Medenceperem szélessége: 15 cm

Medenceperem szélessége: 15 cm

Medence mélysége: 150 cm

Medence mélysége: 150 cm

Az Aquarius modell lehetôséget teremt egy igazi profes�-

Az Aquarius medencéket azoknak terveztük, akik a klas�-

szionális multifunkciós wellness medence kialakítására. A

szikus formába öltöztetett modern funkcionalitást keresik.

római lépcsôbe épített köríves ülôpad kiválóan alkalmas

A szimmetrikus körvonalú alaprajzba beépített játékosan

masszázsfúvókák beépítésére.

aszimmetrikus lépcsô és ülôpad sokoldalú szórakozást
tesz lehetôvé.

Nautilus... variációk egy témára

Nautilus Ceramicline

A NAUTILUS medencék lépcsô és ülôpad kialakítása számos extra tartozék beépítését teszi
lehetôvé. Igazi wellness centrum alakulhat ki, ha egy NAUTILUS medencét masszázsfúvókákkal,
ellenáramoltatóval szereltet fel, és nem teljes a hangulat, ha nincsenek fényszórók, melyek a
beépített vízalatti hangszórókból jövô zene ritmusára ünnepi fényjátékot teremtenek.

20 év garancia

a minôség legérthetôbb kifejezése. Garanciavállalásunkkal azt szeretnénk üzenni, hogy

medencéink különösen megbízhatóak, hosszú élettartamúak és évtizedeken keresztül zavartalanul szolgálják tulajdonosukat. A rendkívüli
ellenállóképességet a Nautilus Ceramicline medencék egyedülálló szerkezeti felépítése garantálja, amely megvéd az ozmózistól és a hagyományos polyester medencéknél hosszabb élettartamot biztosít. A medencék gyártása a legszigorúbb elôírások szerint, mûveletenkénti
ellenôrzéssel történik. A tökéletesen elôkészített formára a Nautilux gelcoat rétegek felszórását a legkorszerûbb temperált levegôvel mûködô,
túlnyomással üzemeltetett festôkabinokban végezzük. Ezt követôen a medence átkerül a lamináló kabinba, ahol a rétegrend szerint megtörténik
az üvegszál és a kerámia rétegek felhordása. Befejezésül a lamináló fülkét forró levegôvel felfûtjük és a medencét egy éjszakán keresztül 50-55
C°-on hôkezeljük annak érdekében, hogy a felhasznált gyanták tökéletesen zárt térhálóba rendezôdjenek. A medence belsô felületére felvitt
gelcoat rétegek az esztétikailag kiemelkedôen szép látvány mellett tökéletes vízzárást biztosítanak, idôjárásellenállóvá teszik a medencét, és
a víz szabályos ph és klórértéke mellett maximálisan 32 fokos fürdôvíznél ellenállnak a kifehéredésnek. Erre vonatkozóan fontos megemlíteni,
hogy minden medencébôl a gyártás befejeztével számozott mintavétel történik, melyen mesterséges öregbítést végeznek, ami legalább 20 éves
használatot modellez. Ez rendkívül nagy megterhelést jelent a felületnek - 120 órán keresztül 80 fokon történô fôzés. A mesterséges öregbítés
után elszínezôdés, vagy ozmózisra utaló jel nem lehet. A számozott mintákat a gyár megôrzi.

Nautilus Ceramicline

Nautilus a megbízható minôség
Vinylészter pufferréteg

Nautilux 3D® rétegszerekzet
Modern szórástechnikával, három egymás utáni

Ez a réteg az egész szerkezet lelke, a tartós

technológiai lépésben felvitt különleges látványú

ozmózismentesség és a kiváló mechanikai

gránithatású felület. A 3D NAUTILUX® rétegszerkezet

tulajdonságok biztosítéka.

2 réteg transzparens gelcoatréteget kôzethatású csillámokkal és színes szemcsékkel , valamint 1 réteg

Kerámia – vinylészter váz
Ez a réteg egy speciális receptúrával készített kerámia-gyantakeverék, amely az
ozmózis védelem nagyágyúja. Ötvözi magában a nanotechnológiai és a legkorszerûbb
polimerkémiai kutatási eredményeket.

Üvegszálas polyester rétegek
Hagyományos üvegszálerôsítésû polyester
vázszerkezet. A több rétegben, nagy gondossággal felvitt üvegszálas laminátum a
falszerkezet szilárdságát biztosítja.

Víztaszító laminátum zárás
Az üvegszálszerkezethez használt gyantakeverék
a laminálási technológia befejeztével, egy magas
parafin tartalmú védôréteget választ ki a kémiai
kötés során, amely tökéletes vízzáró réteget képez
a falszerkezet külsô felületén.

hátérszínnel színezett gelcoat réteget tartalmaz.

Fürdôszezon korlátok nélkül

Nautilus Ceramicline

Éghajlatunkon a nyár sajnos csak néhány hét igazi fürdôszezont biztosít, de ebbe nem kell mindenáron
beletörôdnünk. A Nautilus medencékhez változatos formavilágú és mûszaki megoldásokkal rendelkezô
Aquacomet medencefedéseket kínálunk csomagban, kedvezô áron, az adott medence alaprajzához
igazodva. Medencefedéseink megvédik a gyerekeket, a háziállatokat a nyitott vízfelület fenyegetésétôl.

Partnereink

Európa szinte valamennyi országában várják jelentkezését, hogy elképzelését közösen valóra váltsuk.

Partnervállalkozásaink az Ön lakóhelyéhez közel minden tájékoztatást, mintadarabot, tervet, tanácsot és referenciát készséggel bocsájtanak
rendelkezésére, hogy döntését megkönnyítsék. Amennyiben már döntött, akkor...

Optimális

költségekkel, gyorsan medencét építeni, ez mindenki álma. A Nautilus medencék beépítésénél ez nem álom,

hanem valóság. Medencéink telepítésénél alkalmazott technológia hatékony, de ezzel együtt biztosítja a maradéktalanul minôségi eredményt.
Miután a medence helyét kijelölték, elkészítik a munkagödröt, mely csak néhány centiméterrel nagyobb mint a medence. Ezután 15cm-es
aljazatbetont készítenek, és miután a beton megszilárdult már jöhet is a medence, melyet teljesen becsövezve, a megrendelt tartozékokkal felszerelve daruval felszerelt speciális medenceszállító kamionunk emel a helyére. A Nautilus Ceramicline medencék falszerkezete úgy van gyárilag
kialakítva, hogy elhelyezéskor nem igényel külön merevítést. Miután a medence a helyére került, lassú vízfeltöltés mellett földnedves betonnal a
talaj és a medence közötti keskeny rést feltöltik. Végül kívánság szerint a medence körüli járófelület kialakítása történik meg. Saját beépítés esetén
részletes mûszaki dokumentációt mellékelünk. A szépen kivitelezett medence után sem felejtjük el vevôinket...

Szervizszolgáltasunk

minôségére ugyanolyan figyelmet szentelünk, mint medencéinkre. Jelsza-

vunk, hogy nálunk egy termék pályafutása nem az átadással fejezôdik be. Szívesen állunk rendelkezésére évek múltával is medencéje felületének, gépészeti berendezéseinek karbantartására, vagy esetleg a kisebb sérülések nyom nélküli javítására. Az üzlet nem csak a pénzrôl szól.

Nautilus Ceramicline

Vállalkozásunk idén ünnepeli alapításának 20. évfordulóját. Az elmúlt
két évtizedben tevékenységünket a magas mûszaki színvonal, a folyamatos innováció, és a megbízható, a szállítási idôpontokat szigorúan
betartó fegyelmezett munka jellemezte. Mintegy 20 országban képviselik
vállakozásunkat és értékesítik termékeinket szakértô, megbecsült PartneAquacomet – Nautilus üzemek a Gyôri Ipari Parkban, Magyarországon

reink.

Az ön partnere:

Mûszaki változtatás jogát fenntartjuk. Nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. A részben vagy egészben történô másolás tilos.

