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 אירופה הכוללת את הנתונים הבאים : compass pools  בריכה קרמית תוצרת חברת 

 מ' רוחב  2.40מ' אורך,  6.52-נטו חיצוניגודל 

  קבועעומק מ'  0.88מ' רוחב , 2.10מ' אורך, 6.32-גודל פנימי נטו

 כולל משטחים מונעי החלקה הבריכה צידיי נשממדרגות  -מדרגות

 מדרך רגל הקיפי לבטיחות ונוחות-מדרך רגל

 compass pools בחירה מקטלוג צבעים )להזמנות לא מהמלאי( -צבע

 ארה"ב HAYWARD    מערכת סינון ואביזרי קצה תוצרת חברת  -מערכת סינון

  12Vתאורה תת מימית בטיחותית -תאורה

 חיטוי בעזרת כלורינטור טבליות  -חיטוי

 מילוי מים אוטמטי  –מילוי מים 

 

 תוספות אפשריות 

EVANTAG- מובנת ברצפת הבריכהת ממטירונים כמערכת ניקוי עצמי של הבריכה בעזרת מער 

 ארה"ב  COVER POOLSכיסוי בטיחותי חיצוני תוצרת חברת  -בטיחות

 מערכת חימום בעזרת משאבת חום עשוייה טיטניום  -חימום

 חיטוי בעזרת כלורינטור מלח לריכוך וחיטוי המיים -חיטוי

 מחליפה צבעים LEDתאורת  -תאורה
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חוד בבריכות האלו מלבד איכות גבוהה של עבודה יהן בריכות שמיוצרות בעזרת תבניות קבועות מראש והי קרמיותבריכות 

שכבה זאת מעניקה אטימות מוחלטת לבריכה ובמקביל חוזק מבני גדול  היא השכבה הקרמית שבבריכה. וחומרים.

מהאדמה סביב )בריכות שאינן בעלות שכבה זאת עלולות לסבול מתופעה של  במיוחד.השכבה הקרמית מונעת חדירת מים

 "בועיות" לאחר כמה שנים כתוצאה ממעבר של לחות מהאדמה סביב( 

בנוסף בבריכות האלו משולבת במקומות אסטרטגיים שכבה של קרבון שהוא בד המשמש בתעשיית התעופה ומקנה חוזק ותמיכה 

 מבנית באזורים כגון פינות,מדרגות נקודות עגינה וכו' 

 שלד הבריכה מגיע אלינו לאחר שעבר את כל הבדיקות במפעל וכולל פתח נקז תחתון מובנה ובצבע הבריכה 

בחרו במערכת של ניקוי עצמי מערכת הממטירונים מגיעה כבר מותקנת בתחתית הרצפה ועלינו רק לחבר את הצנרת במידה ות

 לשסתום רב דרכי 

ריות אינה חאה( כנגד סדיקה,נזילה,בועות וכו' )ןכפוף לאחריות היצרבשנים אחריות מוגבלת למבנה הבריכה ) 10אנו מעניקים 

 ן בכימיכלים( מכסה נזקים מכנים או שימוש לא נכו

 ניתן להזמין את הבריכה הנ"ל בהתקנה עלית כלומר ניתן להתקין את הבריכה על גג או מעל הקרקע ללא צורך בחפירה

חברת קבין היא בעלת ניסיון רב ביבוא התקנה ובנייה של בריכות שחייה פרטיות ,הניסיון שלנו עומד לרשותכם כדי לתכנן 

 ולהתקין את הבריכה שלכם ,נשמח לענות על כל שאלה 
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