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Ezeket a medencéinket Németországból, Franciaországból és Ausztriából hozzuk 1992 - óta. 

Semmiképpen sem összekeverendőek a nagyáruházak fémfalú fóliás medencéivel! 

Élettartamuk Minimum 20 év! 

A feltüntetett kedvezményes árak a telephelyünkön átvett szettekre vonatkoznak. A medence fólia színe válasz-

tható kék vagy homok színben. A medence fal fel van tekerve, egy nagyobb kombi autóval, vagy kis utánfutóval 

elvihető. Ha szeretne kérni házhozszállítást a szetthez: Pest megyében egységesen 35.000,- Ft, Pest megyén kívül 

200 Ft/km (a távolság oda-vissza számolandó!)

Körmedencék földbe süllyesztett kivitel esetén (átmérő x mélység) Eredeti ár Kedvezményes ár

Ø4,00 x 1,50m körmedence szett 1.906.250,- Ft 1.525.000,- Ft

Ø5,00 x 1,50m körmedence szett 2.323.750,- Ft 1.859.000,- Ft

Ø6,00 x 1,50m körmedence szett 2.828.750,- Ft 2.263.000,- Ft

Ovális alakú, földbe süllyesztett kivitel esetén (hosszúság x szélesség x mélység)
6,00 x 3,20 x 1,50m oválmedence szett 2.398.750,- Ft 1.919.000,- Ft

7,00 x 3,50 x 1,50m oválmedence szett 2.675.000,- Ft 2.140.000,- Ft

8,00 x 4,00 x 1,50m oválmedence szett 3.143.750,- Ft 2.515.000,- Ft

A szett tartalma: 
• Speciális ötvözetű fém medence fal 

• Egyedi összetételű 0,8mm vastag medence belső fólia 

• 40 mm széles, natúr színűre eloxált alumínium medence perem

• 1987 – óta általunk gyártott befüggeszthető vízforgató

• Nemesacél medencelétra

• Geotextil a fólia alá a padlóra

• Porszívó készlet

• Kis vegyszer készlet

Ha szívesen megtekintené, hogy egy ilyen típusú medence hogy néz ki több mint 20 év 
működés után, jöjjön el hozzánk. 

Bemutatótermünknél a 3. kerületben ebből 2 db–ot is láthat. Mindkettőt 1998-ban építettük. 

Minden szett megrendelés mellé AJÁNDÉK jár, 70.000.-Ft értékben!
Egyedi gyártású 400 mikron vastag nyári szolár medencetakaró

A medence szettekre most 20% árkedvezményt biztosítunk!

Építsd magad medence szett árak
ÁRLISTA


