A Nautilus medencecsalád legkisebb tagja,
ülõpaddal kombinálva. A Pico 450 a választható
masszázs opció és ellenáramoltató berendezés beépítésével egy igazi wellness medencévé válik.

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

Téglalap alakú medence, középen kezelôpulttal.Ez
a típus kis helyigény mellett meglehetõsen hosszú
úszófelületet biztosít. A két lépcsôsor között egy
kezelôpult található, amelybe különbözô gépészeti
elemeket - pl. ellenáramoltató - lehet beépíteni.

Az Atlantis modell aszimmetrikus, ülôpaddal integrált saroklépcsôje a kényelmi funkciók mellett
lehetôséget teremt a medence teljes hosszának
kihasználására. Az Atlantis medence egyszerre képes az ellazulni vágyókat és az úszóbajnokokat is
szolgálni.

Az Aurora modell aszimmetrikus kialakítású, egyik
sarkában kényelmesen járható lépcsôsor található.
Az Aurora medence a teljes hosszban használható
úszópályájának köszönhetôen megfelelô választás
lehet az úszni vágyók számára.

Az Erato modell belsô terének tevezésénél a helytakarékos, ugyanakkor látványában nagyvonalú
megoldásokat választottuk. A medence szinte teljes
hosszában lehet úszni amellett, hogy a medence
végében ülôpad és dupla lépcsôsor is található.

Az Erato 800 nagytestvére, ugyanazon tulajdonságokkal, kétoldali lépcsôsorral, ülôpaddal, 2 méterrel megnövelt hosszal, ami így a Nautilus medencék leghosszabb úszófelületét kínálja.

Solaris 550

Olympia 620

Atlantis 650

Aurora 750

Erato 800

Erato
Erato 1000
1000 & 1000R (Rolloschacht)

rechteckiges,
Pico
450 R* kledel
(Rolószekrény)

Solaris 550 R (Rolószekrény)

Olympia 620 R (Rolószekrény)

Atlantis 650 R (Rolószekrény)

Aurora 750 R (Rolószekrény)

Erato 800 R (Rolószekrény)

Medence méretek

Hosszúság: 450 cm / (475 cm)
Szélesség: 250 cm
Mélység: 140 cm

Hosszúság: 550 cm
Szélesség: 300 cm
Mélység: 150 cm

Hosszúság: 620 cm
Szélesség: 330 cm
Mélység: 150 cm

Hosszúság: 650 cm
Szélesség: 380 cm
Mélység: 150 cm

Hosszúság: 750 cm
Szélesség: 375 cm
Mélység: 150 cm

Hosszúság: 800 cm
Szélesség: 380 cm
Mélység: 150 cm

Medence perem

Szélesség:
Magasság:

Szélesség:
Magasság:

Pico
Mini 450
450 & 450R (Rolloschacht)

Ülõpad

ÚJ!

15 cm
4 cm

Ülõpad: •

Ülõpad: •

15 cm
4 cm

/ 575 cm

Szélesség:
Magasság:

/ 645 cm

12 cm
4 cm

Ülõpad: -

* Pico 450R rolószekrényes kivitelrõl kérjük érdeklõdjön!

Színválaszték

Gyémánt fehér

Aquamarin kék

Szahara bézs

Platina szürke

Fehér csillámos

Kék csillámos

Bézs csillámos

Szürke csillámos

1
2
3
4
5
6
7

1 Átlátszó gelcoat rétegek
2 Színes barrier coat réteg
3 Vinylészter réteg
4* Kerámia mag
5 Üvegszálas poliészter rétegek
6** PU hab
7 Üvegszálas poliészter réteg
* Ceramicline kivitelnél
** Hôszigetelt kivitelnél

Szélesség:
Magasság:
Ülõpad: •

10 cm
4 cm

/ 675 cm

Szélesség:
Magasság:
Ülõpad: -

12 cm
4 cm

/ 775 cm

Szélesség:
Magasság:
Ülõpad: •

10 cm
4 cm

/ 825 cm

Az Aphrodite letisztult, nyugodt vonalvezetésû medence modell, amely bármely stílusú épített környezetbe könnyen integrálható. Az egyenes vonalú
lépcsôsor kényelmes belépést biztosít a medencébe, a lépcsô szélesített kivitele kiválóan alkalmassá
teszi ülôpadként való használatra is.

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.

Az Aquarius medencéket azoknak terveztük, akik a
klasszikus formába öltöztetett modern funkcionalitást keresik. A szimmetrikus körvonalú alaprajzba
beépített játékosan aszimmetrikus lépcsô és ülôpad
sokoldalú szórakozást tesz lehetôvé.

Az Aquarius modell lehetôséget teremt egy
igazi professzionális multifunkciós wellness
medence kialakítására. A római lépcsôbe épített köríves ülôpad kiválóan alkalmas mas�százsfúvókák beépítésére.

Aphrodite 900

Kalipso 850

Aquarius 850

Aquarius 750

Erato
1000 Rg(Rolószekrény)
rechteckiges,

Aphrodite 900 R (Rolószekrény)

Kalipso 850 R (Rolószekrény)

Aquarius 850 R (Rolószekrény)

Aquarius 750 R (Rolószekrény)

Hosszúság:1000 cm
Szélesség: 380 cm
Mélység: 150 cm

Hosszúság: 900 cm
Szélesség: 380 cm
Mélység: 150 cm

Hosszúság: 850 cm
Szélesség: 375 cm
Mélység: 150 cm

Hosszúság: 850 cm
Szélesség: 375 cm
Mélység: 150 cm

Hosszúság: 750 cm
Szélesség: 375 cm
Mélység: 150 cm

Szélesség:
Magasság:
Ülõpad: •

10 cm
4 cm

/ 1025 cm

ÚJ!

Szélesség:
Magasság:
Ülõpad: •

10 cm
4 cm

/ 925 cm

Szélesség:
Magasság:
Ülõpad: -

15 cm
4 cm

/ 875 cm

Szélesség:
Magasság:
Ülõpad: •

15 cm
4 cm

/ 875 cm

Szélesség:
Magasság:
Ülõpad: •

15 cm
4 cm

/ 775 cm

HU

KErámiA-üvegszál medencék

ceramicline

Az Ön partnere:

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

ceramicline

