
TITRE DE RUBRIQUE #

Le JUSTE LIEN N°1 Special Turkey 2012
EUROSPAPOOLNEWS.COM

is published by IMC 
(International Media Communication)

264, av Janvier Passero - F-06210 Mandelieu
Tel. +33 (0)493 681 021
Fax. +33 (0)493 681 707

contact@eurospapoolnews.com
Ltd Company with a capital of 152,449 Euros

RCS Cannes B 414 683 953 00031
APE 221 E - TVA FR02414683953

Publisher: Loïc Biagini - Manager: Vanina Biagini
Editor: Bénédicte Béguin - Marketing: Thomas Bertrand

Advertising: Marie Lalanne, Virginie Massip, Michele Ravizza
Translation: Traduclair - Webmaster: Gaëtan Bariller

Designed by Jean-Michel Pebre
Printed in Turkey

Contents © 2012 IMC
Reproduction in whole or part of this publication without the 

publisher’s written permission is a breach of Copyright
The publishers cannot take responsibility for subsequent 

changes to product specifications.

İnter@ktivite

2012 çoklu ortam desteklerimiz 
EuroSpaPoolNews.com ve PiscineSpa.com 
için her zamankinden daha fazla inter@ktif 
olacak. Bir kaç ay önce, çevrimiçi toplulukların 
ve sosyal ağların potansiyeli üzerine 
odaklanmaya karar verdik. Sayılar dururken 
söze gerek yok: topluluğumuz bugün 2.000 
üyeye sahip, her gün 900’den fazla misafir 
EuroSpaPoolNews.com ve PiscineSpa.com 
sayfalarını ziyaret ediyor, her gün yayınlanan 
fotoğraflar ve ilgili bilgiler düzinelerce hayran 
tarafından «beğeniliyor». Yine de halen Havuz 
ve Spa sektöründen çok azımız gerçek birer 
iletişim aracı olan sosyal ağlarda bulunuyor. 
Bu nedenle sizi en kısa zamanda Facebook 
ve Twitter üzerinden bize katılmaya davet 
ediyoruz.

Loïc BIAGINI and his team

1inci en güzel yüzme
havuzu Uluslar arası yarışmaşı
İlk iPool2012 Uluslar arası Profesyonel Yüzme Havuzu yarışmasında 
Türkiye’nin en güzel yüzme havuzları buluşacak: bu fotoğraf yarışması, 
yüzme havuzu yapımcılarına, peyzaj uzmanlarına, mimar ve tasarımcılara 
yöneliktir. Hepinizi eurospapoolnews.com sitemize bağlanıp en güzel 
eserlerinizin fotoğraflarını (en fazla beş) yüklemeye davet ediyoruz.  
Yüzme havuzun estetik açıdan çekici olması oylama sırasında en önemli 
değer olarak kabul edilecektir.  
Uluslar arası yarışma tüm EuroSpaPoolNews çevrimiçi topluluğunda 
8 dilde yayınlanıyor. Katılımcıların fotoğraflarını paylaşıp daha fazla oy 
kazanmaları için, yarışmaya EuroSpaPoolNews.com Facebook Hayran 
sayfasından ve www.eurospapoolnews.com/concours sitesinden de 
ulaşmak mümkündür. 
Her ülke için en fazla oy alan iki en güzel yüzme havuzu Uluslar arası final 
yarışmasına katılmaya hak kazanacaktır. Yarışmayı kazanan kişi 2012 Lyon 
Yüzme Havuzu Fuar’ı esnasında ödüllendirilecektir. 
Haydi, fotoğraf makinelerinizi çıkartın ve... en güzel havuzun resmini çekip 
bize gönderin!
(derginin 4üncü kapağına bakınız)

Facebook : www.facebook.com/IMC.eurospapoolnews
Twitter : http://twitter.com/eurospapoolnews
Dailymotion : www.dailymotion.com/eurospapoolnews
Youtube : www.youtube.com/Eurospapoolnews
Blog : http://piscine-et-spa.blogspot.com

Biodesign Pool



GüncEl haBERlER 
SCP 2012 Yüzme Havuzu 
kataloğunu sunuyor
SCP Europe sadece Uzmanlara yönelik 
2012 kataloğunu sunuyor. «En geniş 
Seçenek» siyasetini sürdürmeye devam 
eden SCP, 6000’i aşkın piyasadaki 
en büyük markalı ürün referansını 
sergiliyor: Hayward, Pentair, Zodiac, 
Monarch, Maytronics, Beachcomber, 
Acti, Flexinox, Garden Leisure, vs. 2012 
kataloğunda, SCP yüzme havuzu ve spa 
yapımı ve ekipmanı için 70’i aşkın yeni 
ürün sunuyor. Aralarında son kuşak Zenit 
robotları (Maytronics işbirliğiyle SCP özel 
ürünü), yeni Garden Leisure spaları, hızı 

değiştirilebilen pompalar, ev otomasyon sistemleri, LED 
aydınlatma ve zemin üstü veya zemin altı havuz hakkında 
çeşitli yenilikler bulunmakta. Yenileme ve bakım, yeni 
aydınlatma sistemleri, Proflex PVC gamının gelişimi ve 
Flovil durultucusu, Chlor ve ACTI gamları, Aquafinesse Spa 
bakımları, dozajlı pompalar gibi geniş bir ürün seçeneği 
de mevcuttur. Alan profesyonellerin tüm ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere, SCP kataloğunda en önemli elektrik 
robot markalarını da sunar: Hayward, Zodiac, Maytronics, 
Pentair, Smartpool.

Info.eu@scppool.com / www.scpeurope.com

Watkins vakfı bir 
milyonuncu spa’yı 
kutluyor
34 yıl sonra bir milyonuncu 
spa üretimini kutlayan ABD 
firması Watkins Manufacturing, 
geçtiğimiz günlerde bir dönüm 
noktası ünite olan bir Hot Spring 
Aria modelini, dünya çapındaki 
Hot Spring bayii tabanında ve 
ABD Ulusal Düşkün İtfaiyeciler 
Kurumuna yapılacak bir bağışı 
karşılamayı taahhüt ettiği bir 
müzayedeye sundu. $17.200 ile 

ihaleyi kazanan Swiss Hot Spring bayisi Hewoo AG oldu ve Watkins toplamı karşıladığından, seçilen yardım 
kampanyasına toplam $34.400 bağışlandı. Watkins Manufacturing başkanı Steve Hammock şu açıklamayı 
yaptı: “Hewoo AG ile ülke ve dünya çapında yardım çağrısına kulak veren ve müzayedeye katılan tüm bayilere 
özel teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Bu cömert destek için çok müteşekkiriz”

HotSpringEU@watkinsmfg.com / www.hotspring.com / www.calderaspas.com

Türkiye’de üretilen havuz ekipmanları
Yüzme havuzları ve spaların güvenliğini ve temizliğini artırmak için çok sayıda aksesuar üreten Santem Pool, 
1985’ten beri Türkiye pazarı için Havuz Ekipmanları üreticisidir. Ürünlerinden bazıları isteğe bağlıyken bazıları 
ise gereklidir. Şirket bir havuz tasarımı ve yapımının temel öğeleri, uygun kurma ve peyzaj işlerini, uygun 
filtreleme, su kimyası ve güvenlik ipuçları gibi tüm havuz ekipmanları hakkında tavsiyelerde bulunmakta ve 
bunların üretimini yapmaktadır. İstanbul’daki fabrikasında 
polyester katmanlı filtre, termoplastik pompa, her tür giriş 
ve çıkış ağzı, su altı lambası, 316 ve 314 Paslanmaz Çelik 
merdiven, güç LED lambası RGB, uzaktan kumanda panosu, 
küresel valf, kaplama ve beton havuzlar için süpürgeler, 
vakumlu temizleyici, yaprak tırmığı, su kimyasalları üreterek 
kendi markası ile paketlemektedir. Santem Pool ürünlerini 
Avrupa da dahil olmak üzere 18 farklı ülkeye ihraç etmeye 
başlamıştır.

Hepsi bir arada tuz klor cihazı
Havuz suyu bakımı için elektronik sistem geliştirmek üzere araştırmalarını 
yüksek teknoloji alanında yoğunlaştıran Bright Blue üretim şirketi ,  hepsi 
bir arada tuz klor cihaz teknolojisini piyasaya sunar.  Bu yüksek performanslı 
tuz klor cihazı havuzun beş temel fonksiyonunu ayarlar: klor, pH, filtreleme 
pompası, su seviyesi ve havuz ışıklandırması. Nitelikli telemetre ve uzaktan 
kullanım özellikleri sayesinde, bu cihaz basit bir internet bağlantısı ile 
dünyanın her köşesinden takip ve kontrol edilebilir. Birdie, su bakımını 
etkin, esaslı ve tasarruflu bir sistem çerçevesinde sunar. 

comercial@brightblue.com.pt / www.brightblue.com.pt

www.santem.com

Havuz sektörü Pool Expo Fuarı’nı bekliyor
Ulusal Havuz Enstitüsü Derneği (UHE) Yönetim 
Kurulu Başkanı O. Tarık Karaoğlu. “ISK-Sodex 
İstanbul Fuarı’nın büyüklüğü ve enerjisinin bize 
daha fazla ziyaretçi sağlayacağını düşünerek 
beraber bir fuar düzenlemeyi düşündük. İlk defa 
fuarın yapılacağı tarihten 3 ay evvel fuar alanında 
yer kalmadı. Demek ki havuz sektörü bu fuarı 
bekliyormuş.” 

Pool Expo Yüzme Havuzu, Spa, Sauna ve Ekipmanları Fuarı bu 
yıl 02-05 Mayıs 2012 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 
11. Salonunda ISK-Sodex Fuarı ile birlikte gerçekleştirilecek. 
Fuar öncesinde Ulusal Havuz Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı O. Tarık Karaoğlu ile havuz sektörünü ve sektörün en 
önemli etkinliği Pool Expo Fuarı’nı konuştuk. 

Ulusal Havuz Enstitüsü Derneği’nin kuruluşundan ve amacından kısaca bahsedebilir misiniz?
Ulusal Havuz Enstitüsü Derneği, 1995 yılında 19 kurucu ile kuruldu. Amacı; havuz sektöründe çalışan 
firmaları bir çatı altında toplamak ve Türkiye’de daha sıhhi, kurallara ve standartlara uygun havuz yapmak. 
Türkiye’de havuz sektörü 1970’li yıllarda başladı ve giderek artan bir potansiyeli var. Bu sektörde faaliyet 
gösteren firmalar da arttıkça böyle bir oluşuma ihtiyaç duyuldu. Bu işe 26 Ocak 1995 tarihinde bir toplantıyla 
başladık, 19 kurucunun imzasıyla 20 Nisan 1995 tarihinde derneğimizi kurduk. Şu anda derneğimizin üye 
sayısı yaklaşık 140 kişi. 

Dernek hangi faaliyetleri yürütüyor?
Sektör için çok büyük önem arz eden TSE Havuz Standartları’nı, Türk Standartları Enstitüsü ile beraber çalışarak 
oluşturduk. Sonra, Sağlık Bakanlığı ile beraber çalışarak havuz sularında kullanılan havuz kimyasallarıyla 
ilgili bir standart ve yönetmelik hazırlandı. Bu standart ve yönetmeliklere göre bu ürünleri havuzlarında 
kullanan şahıslar, oteller veya sosyal tesisler, kullandıkları havuz kimyasallarının Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı 
olması gerekmektedir. Bunun için firmalar kendi formüllerini yaptıkları yerleri Sağlık Bakanlığı’na bildirip, 
Sağlık Bakanlığı’nın onayını almak zorundalar. Bu süreç her firma için yaklaşık 1 yıl kadar sürdü. Bu sayede 
sektörümüzde bir denge sağlanmış oldu. Halkımızın ne olduğu belirsiz, merdiven altlarında üretilen havuz 
kimyasalı kullanmasını da engellemiş olduk. 

Biraz da Pool Expo Fuarı’ndan bahsedelim. Bu yıl fuarın en büyük artısı ISK-Sodex İstanbul Fuarı gibi bir 
marka fuarla aynı çatı altında eş zamanlı yapılıyor olması. Bu değişiklik ne anlam ifade ediyor? Bunu siz 
mi talep ettiniz?
Derneğimiz daha önce de havuz fuarları yaptı ama çok fazla ziyaretçi olmaması sebebiyle firmalar bir arayış 
içine girdiler. Üyelerimiz “Nasıl daha çok ziyaretçi çekebiliriz?” sorusu üzerine yoğunlaştılar. Teknik bir sektör 
olduğumuz için bize en yakın olan fuar, klima, tesisat, havalandırma fuarı yani ISK-Sodex İstanbul Fuarı idi. ISK-
Sodex İstanbul Fuarı’nın büyüklüğü ve enerjisinin bize daha fazla ziyaretçi sağlayacağını düşünerek beraber 
bir fuar düzenlemeyi düşündük. İlk başta tarih konusunda bazı çekincelerimiz oldu, “Mayıs ayı havuzlar 
için çok yoğun mudur?” diye düşündük ama beraber yapma kararımızı verdik. İlk defa fuarın yapılacağı 
tarihten 3 ay evvel yer kalmadı. Bu da çok önemli bir şey, demek ki havuz sektörü bu fuarı bekliyormuş. 
Daha önceki fuarlarımızda muhakkak boş yerler, daha sonradan gelenler oluyordu. Şimdiyse hiç yer kalmadı. 
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık’la da yapmış olduğumuz üç fuarlık bir anlaşma var. Biz fuar organizatörüyle 
memnunuz, inşallah iyi bir fuar olacak.

Pool Expo Fuarı’na kimler niçin gelmeli?
Bizim için önemli olan; havuz yaptıracak müteahhitlerin, otel sahiplerinin fuara gelmesi. Bunların yanı sıra 
teknik olarak projelerinde bizim sektörümüzden faydalanan makine mühendisleri, elektrik mühendislerin 
yani teknik insanların gelmesi önemli. Satıcılar için de, yurtdışından yurtdışından ziyaretçilerin gelmesi 
lazım. Bilhassa Arap ülkelerinde çok büyük gelişme olduğunu biliyorum, oradan da ziyaretçi bekliyoruz. 
Bunun bizim sektörümüzün önünü açacağını düşünüyorum. Türkiye, bölgemizdeki en güçlü ülke... Bu 
sayede çevremizdeki ülkelerdeki yüzme havuzları işlerini Türkler yapabiliyorlar. Türki Cumhuriyetler, Katar, 
Dubai, Libya gibi yerlerde müteahhitlerimiz çok güçlü. Bu ülkelerde hem satıcılar hem de montajcılar olarak 
büyüyebileceğimizi düşünüyorum. 

www.uhe.org.tr
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sales@tintometer.de / www.tintometer.de

www.delozonepool.com

Tintometer için web desteği
Lovibond Tintometer, su analizi ve sosyal tesis sularının 
hassas ölçümü için gerekli teçhizat ve ayıraçlar 
hakkında tavsiyeler sunan yeni havuz ve spa su testi 
web sitesi, www.lovibondwater.com’u (resme bakın) 
başlattı. Sitede ayrıca, şirketin geniş çaplı fotometreleri, 
karşılaştırıcılar ve asiditeden çinkoya çeşitli parametre-
lerin hızlı ve doğru ölçümü için tasarlanan test kitleri 
hakkında ayrıntılar sağlanmaktadır. Ayrıca, sitede, �Re-
member the 3Rs’ ve �Top Tips for a Pristine Pool’ gibi 
bazı “Nasıl yapılır” yazıları sağlanmaktadır, ayrıca test 
gelişmelerini takip etmek isteyenler de ücretsiz Lovi-
bond e-bülten için kaydolabilir.

CORELEC Doğu Avrupa’da 
distribütörler arıyor
Corelec, tuz klorlama aygıtları ve pH düzenleyicisi tasarlar ve üretir. 
Bunlar, özellikle de Aqualyse markası ile satılanlar basitlik, sağlamlık 
ve aşırı kullanım kolaylığı ve ayrıca istisnai bir parasal değere sahip 
olma ile karakterize edilirler. Fransız üretici onları doğrudan, özellikle 
ortalama gereksinimleri (yılda 20 ila 200 adet) olan, aracısız olarak su 
arıtmada uzmanlaşmış bir üreticinin deneyimi ve duyarlılığından fay-
dalanmak isteyen uzmanlara dağıtır.  Ayrıca, Corelec ürünleri küçük 
seriler için dahi, kolayca uyarlanabilir olacak şekilde tasarlanmıştır. 
Bu nedenle dil ve gerektiğinde distribütör adı ile kişiselleştirilebilirl
er. Gelişim planının bir parçası olarak, Corelec özellikle Doğu Avrupa 
pazarları için distribütörler aramaktadır.  Tüm Corelec ürünleri Fran-

sa’da Toulouse yakınlarında yerleşik olan tesislerinde üretilerek monte edilmektedir.

contact@corelec.eu / www.corelec.eu

www.elbtal-plastics.de / www.elbeblueline.de

Elbtal 50 yıllık mirasın / yüzme 
havuzu kaplamalarına öncülük 
etmenin önemini vurguluyor
Coswig/ Dresden’de bulunan Alman firması Elbtal 
Plastics 50 yılı aşkın zamandır her tür PVC kaplama 
malzemesi üretimine ilişkin mirasının önemini 
vurguluyor. KAP şirketinin bir bölümü olarak, Elbtal 
bu ürünleri 1956’dan beri üretmektedir. Şirketin 
esas yetkinlik alanı yüzme havuzları için olanlar 
dahil, PVC kaplama ve membran üretimidir ve 
modern Ar-ge tesisleri ISO 9001 belgesine sahiptir. 
Elbtal’in açıklamasına göre, çevre dostu üretim ve 
entegre kalite yönetim sistemi üzerine odaklanarak, 
kendilerini müşterilerinin yalnızca en iyiyi almasını 
sağlamaya adamışlardır.

HotSpringEU@watkinsmfg.com

DEL Ozone kimyasallar 
konusunda acele etmeyin diyor
Kaliforniyalı havuz suyu arıtma uzmanı DEL Ozone, havuz 

suyuna ilişkin sorun yaşayan müşterilerin daha fazla kimyasal eklemenin her zaman çözüm olacağını sanmaması 
gerektiğini vurguluyor. DEL’in tavsiyesi su sorunları için etkili bir kimyasal olmayan çözüm olarak ozon (temel 
ürün hattı) gerekliliğini işaret etmesine rağmen, havuz suyu konularında yararlı bir yaklaşım oluşturuyor gibi 
görünmüyor. Şirkete göre, kristal netliğinde havuz suyu sağlamak için kullanılan üç element bulunur, bunlardan 
yalnızca biri kimyasal içerir. İlk olarak, temiz bir filtre sağlamak gerekir, DEL bunun mükemmel suyu garanti 
etmediğine, birçok koşul altında büyük farklılıklar oluşturabileceğine inanmaktadır. Doğru miktarda kimyasal 
kullanılması çok önemlidir, DEL çok fazla kimyasal kullanmanın mal sahiplerinin önlemeye çalıştığı birçok 
soruna neden olacağı konusunda uyarıyor; kimyasal eklemek sorun eklemek demektir. Son olarak, şirket 
kimyasal olmayan bir ek dezenfektan kullanımını tavsiye etmektedir, bu şekilde kimyasallara olan gereksinim 
önemli ölçüde azalmış olur. Bu tavsiyeye uyarak, DEL’in dediğine göre havuz suyu arıtma yöntemi olarak ozon 
kullanmak klordan 200 kat fazla oksitleyici güce sahiptir, çok çeşitli kirliliğe karşı etkili hale getirir. 

export@bio-uv.com / www.bio-uv.com

BIO-UV gelişme yolunda devam ediyor
İhracat ve halka açık yüzme havuzları sayesinde, 2011 yıılında BIO-UV sözü 
geçen piyasada ve içme ve kullanılmış su alanında da %15’lik bir gelişme 
gerçekleştirdi. Şirket, 2011 ve 2012 yıllarında cirosunun %15’ini, bilhassa BIO-
SEA sistemi için Uluslar arası sertifikasını elde etmek amacıyla (gemi balastı su 
bakımı, filtre ve dezenfeksiyon) araştırma ve geliştirme için kullanacak. BIO-
UV kendi başına veya iş ortaklarıyla farklı fuarlarda yer alacak: INTERBAD 2012 
- Stuttgart, AQUALIE 2012 - Lyon, PISCINE 2012 - Lyon, APSP Show Nouvelle 
Orléans – ABD. BIO-UV, Ortadoğu, Fas, Rusya, Ukrayna gibi piyasalarda da 
gitgide yerleşiyor ve BIO-UV, bayii veya Delta markalı 20000 özel yüzme 
havuzu, 1000 spa ve 2000 halka açık havuz ile liderliğini sürdürüyor.Bowman Doğu Avrupa talebinde artış görüyor 

Isı eşanjörü uzmanı Bowman Rusya ve Doğu Avrupa pazarlarında yüzme havuzu ısı eşanjörleri için talepte 
artış olduğunu bildirerek, başarısını ürün kalitesine, çalışma dayanıklılığına ve ısı eşanjörü performansındaki 
«çok yüksek düzeyler»e atfetmektedir. Firmaya göre Doğu Avrupa’daki havuz sahibi olma artışı, havuz 
suyunu istenen sıcaklığa hızlı bir şekilde getiren, bu şekilde enerji tüketimini azaltarak maliyeti düşüren 
kaliteli ürün çözümleri için taleplere yansıdı. Bowman’a göre ısı eşanjörlerinde bulunan egzoz borusu, kazan 
suyu devresinden havuz suyu devresine maksimum ısı enerjisi aktarımı temin eden dahili su akış tasarımı 

ile birlikte, şu anki mevcut tüm ürünler arasında 
muhtemelen en büyük ısı aktarım yüzey alanını 
sağlar. Bu şekilde Bowman üniteleri ile ısıtılan 
havuzların gereken sıcaklığa rakip ürünler ile 
ısıtılanlardan daha hızlı bir şekilde ulaşmasını 
sağlar. �Boru şeklinde tasarlanan Bowman egzoz 
boruları belirli gereksinimlere ve uygulamalara 
uyması için paslanmaz çelik, titanyum veya nikel 
bakırı olarak bulunabilir.

info@ejbowman.co.uk / www.ejbowman.co.uk

info@allseasspas.com / www.allseasspas.com

Avrupa’ya, Allseas Spas 
& Wellness’a hoş geldiniz!
Crystal Island Leisure Products Co. Ltd şirketi kendi 
kuruluşu ve yeni bir ad ile Avrupa’ya giriş yaptı: Allseas 
Spas & Wellness b.v. İhracat artışına daha yakından 
bakmak için Hollanda’da yerleşiktir. Yeni yapılan, 
ofislerin ve eğitim merkezinin bulunduğu bir blokta 
yedek parçalar, örtüler, elektronik aletler ve pompalar 
(ısı pompaları dahil) ile birlikte 150’den fazla Spa 
ve Swimspa depolanacaktır. Bu satış sonrası hizmet 
merkezi, Uzak Doğu dışında 45’in üzerinde ülkenin 
paylaştığı, hızlı büyüyen pazarı için bir zorunluluktur. 
Kendini işine adamış ekibi müşterilerine en az 6 dilde 
(Fransızca, Almanca, İspanyolca, Hollandaca, İngilizce ve 
Çince) 7/24 en iyi hizmeti sunmak üzere onları dinliyor 
olacaktır. Pazarlama, Özel Marka, Ağ ve CE garanti 
kuralları konularındaki uzmanlığı rahatlık sağlayacaktır. 

Şirket yalnızca kendi 5 Spa ve Swimspa serisi için değil, aynı zamanda sektördeki diğer markaların birçoğu için 
de parça stoklayacaktır. Bu nedenle, modern Avrupalı gelişmiş bir Şirket imajını göstermek istiyor.

Watkins, American Hydrotherapy 
Systems’i satın alıyor
Dünyanın önde gelen jakuzi üretici Watkins 
Manufacturing, Freeflow Spas® üreticisi ve 
döner kalıplı spa ve iş kategorisinde lider olan 
American Hydrotherapy Systems (AHS) fonlarının 
iktisabını duyurur.  Ontario, California merkezli 
AHS’nin satın alınmasıyla, Watkins döner kalıplı 
Freeflow Spalarını, dünyanın en çok satan markası 
olan, Caldera® Spas ve HotSpring® Spas’ı içeren 
yüksek kaliteli Watkins spa marka portföyüne 
ekliyor.  İşlemin koşulları açıklanmadı. Watkins 
Manufacturing Başkanı Steve Hammock diyor ki: 
“Freeflow Spas’ın kaliteli jakuzi marka ailemize 
eklenmesi, doğru ürünü doğru pazara doğru fiyatla 
getirmek olan tüketici stratejimize mükemmel 
biçimde uyuyor”.  

GüncEl haBERlER 
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www.clearwaterspas.com

Clearwater Spas 2012 serisi 
için ekstra lüks
Clearwater Spas, kullanıcılara çok daha iyi bir 
küvet deneyimi sağlamak için tasarlanmış 
olan spa yelpazesini daha da güçlendirdi. 
Bunlar arasında, spa dış kaplaması ve dış ka-
bini boyunca konulan çok renkli LED atmos-
fer aydınlatması, basamaklı şelale öğeleri, 
ışıklı küçük bar masaları ve birçok modelde 
multimedya müzik sistemi bulunmaktadır. 
Şirket ayrıca, tuzlu sıhhi temizlik, ozon ve 
Clean Light UV-C teknolojisi dahil, su arıtma 
sistemlerinden bazılarını sağlamaktadır.  
Şirket, ürünlerinin dünyadaki en fazla enerji 
tasarrufu sağlayanlar arasında olduğunu 
iddia etmektedir.

TopLock : Havuz emniyeti otomatikleşiyor
Otomatik bir kapak havuzun daha temiz, daha 
emniyetli ve suyun daha ılık kalmasını sağlar. 
Diğer bir deyişle, havuz kapalı iken önemli 
fonksiyonlara sahip bir donanım söz konusudur. 
Emniyetin tamamen sağlanması için, T&A 
tarafından %100 otomatik kilitleme ve kilit 
açma sistemi geliştirilmiştir. Havuzu açmak veya 
kapatmak üzere kapağa yapılan en ufak bir 
müdahale, Top’Lock sistemini harekete geçirir. 
Böylece, herhangi bir manuel müdahalede 
bulunmadan, kullanıcı daima emniyetli bir 
havuza sahip olur. Bu etkili emniyet sistemi 
sayesinde daha huzurlu bir kullanım sağlanır. 
Top’Lock, NF 90-308 Fransız Güvenlik Normu ile 
uyumludur. Üretim aşamasında havuz bu sistem 

ile donatılır. Sabitlenecek parçalar havuzun uç kısmına yerleştirilir. Top Lock’un kurulumu ve kullanımı son 
derece kolaydır, ayarı ise otomatik hareket mekanizmalarına göre gerçekleştirilmiştir. 17 yılı aşkın süredir 
havuz kapak üretiminde lider T&A, Avrupa ve birçok ülkede yılda 2000’i aşkın kapak üretmektedir.  

info@aquatop.be / www.t-and-a.be

info@kokido.com / www.kokido.com

Kokido: Havuz Ürünü Yenilikleri
Kokido, global yüzme havuzu pazarına adanmış ve bu alandaki 20 
yıllık tecrübeyle zenginleştirilmiş olan, heyecanlı ve yenilikçi bir 
yaşam stili şirketidir. Şirket tüm dünyadaki bayiler ve distribütörler 
için havuz bakım teçhizatları ve havuz aksesuarları tasarlayıp 
üretmektedir. Kokido’nun devam eden yenilik taahhüdünün 
sonucu olarak hızlı büyüyen yumuşak kenarlı havuz pazarı için 
yeni patentli temizlik çözümleri ortaya çıkmış, ayrıca çok yönlü 
tecrübeyi geliştirme ve tüm havuz kullanıcılarının iyiliği üzerine 
sürekli bir odaklanma ortaya çıkmıştır. En son bakım serileri olan 
X-Series, sürekli olarak müşterinin havuz temizleme tecrübelerini 
geliştirme özverilerinin sonucu olarak geliştirilmiştir. X-Series 
koleksiyonundaki 6 temel araçtan (üçgen ve esnek süpürge başlıkları, süpürge fırçası, su hattı yıkama kulesi, 
yaprak süpürgesi ve tırmık) her birinin sahip olduğu yeni ve yenilikçi özellikler bu ürünü kullanımı kolay ve etkili 
hale getirmektedir. Ürünleri hakkında daha fazla bilgi için Kokido’nun web sitesini ziyaret edin.

www.waterwayplastics.com

Waterway 32” Ultra Strip Tahliye Boruları
Tıkanmaz 32» Ultra Strip Tahliye Boruları ile Waterway, VGB 2008 
uyumlu tahliye borusu, ızgara ve emiş borusu üretiminde piyasadaki 
yerini tekrar doğrulamıştır. Ultra Strip Tahliye boruları vinil, fiberglas 
ve beton havuzlarda kullanılabilir. Tamamı zemin uygulamalarında 
kullanım için NSF Onaylıdır. Havuz filtreleri, pompalar, beyaz eşyalar, 
süpürgeler, püskürtme memeleri, tahliye boruları vb. ürünleri içeren 
tüm Waterway Ürün hattının tasarımı, mühendislik çalışması ve 
üretimi ABD’de gerçekleştirilmektedir.

Havuzunuz için taşınabilir bir SPA ister misiniz?
Shott International Srl’nin en son yeniliği olan Pool 
Bubble, her tür havuzda taşınabilir bir “spa alanı” 
oluşturmak için kullanılan, bu şekilde kullanım 
olasılıklarını genişleten yaratıcı bir sistemdir. Kit içinde 
bir üfleyici, havuzun içine yerleştirilebilen bir difüzer, 
2 güvenlik valfi, bir metal taşıyıcı kanca, hortumlar ve 
kıskaçlar bulunmaktadır. Bir bölümünü gerçek bir spa 
alanına dönüştürerek havuzuna değer katmak isteyenler 
için tasarlanmış olan Pool Bubble, çok basit ve hızlı 
kurulum avantajları ile Shott International’ın müşteri 
güvenilirliğini birleştirmektedir. Avrupa’da üretilen ve 
Topluluğun tüm güvenlik düzenlemelerini karşılayan ticari marka tescillidir ve ürün bir patent ile korunmaktadır. 

info@shott.it / www.shott.it

Binbir çözüm getiren Justsalt elektroliz sistemi 
Bu yıl, POOL TECHNOLOGIE, Justsalt tuz elektroliz cihazının performansını daha da arttırmak üzere sistemin 
özelliklerini geliştirmeye devam edecek. Bu cihaz sayesinde hem hava derecesi hem de havuz suyunun 
derecesini öğrenmek mümkündür. Cihaz, havuz suyunun derecesi 15°C altına düştüğünde kış konumuna 
geçip yeni mevsim başlangıcında otomatik olarak tekrardan 
işlemeye başlar. Justsalt, havuzun kapak konumuna göre havuzdaki 
klor üretimini ayarlayan Low Mode (Düşük Derece Fonksiyonu ) ile 
donanmıştır.  Ayrıca, aşırı kullanım sonucu veya üstün dezenfekziyon 
ihtiyacı olduğunda Boost özelliği 24 saat boyunca mükemmel klor 
oluşumunu sağlar. Yeni şeffaf hücresi, suyun sertliğine bağlı olarak 
ayarlandıktan sonra kutup evirme sayesinde kendi kendini temizler. 
Aynı zamanda akıllı pH ayarını sağlayabilmek için, Justsalt tek 
veya ikili versiyonlarında sunulur. Akıllı Autotest sistemi sayesinde 
hücrede veya kutuda herhangi bir fonksiyon bozukluğunun sebebini 
her iki versiyonda da tespit eder.  Yepyeni bir görünüme sahip olan 
elektroliz cihaz, 60, 90 veya 120 m3  havuzlarda kullanılmak üzere 3 
ayrı güç seçeneği ile tedarik edilir. 

www.pool-technologie.com / contact@pool-technologie.fr
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marketing.poolemea@pentair.com / www.pentairpooleurope.com

Havuz için uzaktan izleme 
ve kontrol sistemi
IntelliPool� her tür uygulama için doğru filtreleme hızı 
sağlayan, enerji verimliliğini daha da artıran IntelliFlo®’yu 
en iyi şekilde kullanmaktadır. IntelliPool� yalnızca tam 
olarak gerektiği miktarda kimyasal ekleyeceğinden ekstra 
tasarruf meydana gelir. Tuz elektrolizi kullanıldığında 
klorlama hücresinin ömrü iyileştirilir. Uzak erişim sayesinde, 
havuzun kontrolü daima herhangi bir Smartphone veya internet bağlantısı kullanılarak gerçekleştirilebilir. Havuz 
parametrelerinden biri limitlerin dışına çıkarsa sistem doğrudan havuz kurucusuna e-posta gönderebilir. Ayrıca 
filtrelemeyi, ısıtmayı ve her türlü sterilizasyonu, pH kontrol pompasını, vb. kontrol eder. IntelliBrite® 5G LED Havuz 
ışıklarının renk değişim şemasına doğrudan uzak erişim sağlar. Bileşenler arasındaki kablosuz iletişim sayesinde, 
kapalı alan bileşenleri iletişim kablosu sağlamak için ekstra maliyet olmadan serbestçe yerleştirilebilir. Havuz 
kurucuları bizzat gidip havuzu denetlemelerine gerek olmadan birçok konuyu analiz edebileceği, çözebileceği 
ve ayar yapabileceği için bakım müdahalesi daha az gereklidir. IntelliFlo® ve IntelliChlor® ile benzersiz iki yönlü 
iletişim, optimum işlevselliği ve geri bildirimi garanti eder. Kurulumu gerçekten kolaydır.

Lagune taşma oluğu
İtalyan şirketi Carobbio yeni bir gi-
zli taşma oluğu tasarladı. Su kanallara 
aktığında havuzun sudan bir ayna gibi 
görünmesini sağlayan çok güzel bir man-
zara efekti oluşturur. Taşma oluğunun 
alt kısmı üst kenar ile korunur fakat yine 
de herhangi bir kirlenmeyi temizlemek 
üzere erişilebilir. Lagune taşma oluğu 1 
m x 37,5 m - Lagune Bordür 50 x 40 x 4,5. 
Ayrıca yeni Cristal serisinde de bulunur.

reseau@piscinesdugain.com /  www.piscinesdugain.com

%100 sert betondan prefabrik 
yüzme havuzu kolaylığı                  
Piscines Dugain’in patentli tasarımı sayesinde 
%100 sert betondan, havuz profilleri ve 
merdivenler asla şeklini kaybetmeden geleneksel 
tek parça yüzme havuzu yapabilirsiniz.  Yenilikçi 
montaj sistemi sayesinde, kendinden takviyeli 
ve bağlantı kirişsiz geçmeli paneller, kaydırılarak 
birleştirilir. Özel aletler gerektirmeden hızlı 
ve kolay bir şekilde monte edilebilirler. Bir 
diğer kalite güvencesi olarak, yapısı için 20 
yıl taşıma garantisi verilmektedir. Betonun 

basıncına, anormal hava koşullarına ve asit kirliliğine dayanıklıdır.  Piscines Dugain, ürünün yapı kavramını 
çeşitli boyutlarda, deforme olmayan kalıp ile uzman profesyonellerden oluşan bir ağ aracılığıyla üretip 
pazarlamaktadır. İster geleneksel ister taşmalı havuz olsun, 25 yıldır piyasada olan şirket kurulum için 
izleme ve eğitim sağlamaktadır.  Fransa, Belçika ve Portekiz’de faaliyet gösteren şirket, endüstriyel üretimini 
geliştirmekte ve Avrupa’da yeni ortak arayışını sürdürmektedir.

info@carobbio2000.it / www.carobbio2000.it

Proteus, garda göl kıyısını genişletiyor
Proteus, teknolojisi sayesinde Bella Riva Hotel’in parkında bir diğer büyük projeyi perçinlemiştir: Garda Gölünün 
yanında bulunan lüks beş yıldızlı bir otel. Proteus teknolojisi ile yapılan yüzme havuzunun ölçüleri 7m x 18,5 m 
ve tüm uzunluğu boyunca 1,3 m derinliğe sahip, bu da toplam 117 m2 su demektir. Taşmalı ve yüzey sıyırıcılı 
sistemleri birleştirerek yapılmıştır, izleyenlere havuz suyunun doğrudan Garda Gölüne döküldüğü izlenimini 
veren bir şelale öğesine sahiptir. Ayrıca havuzun tüm çevresi, yüzme havuzunun güneş altında çok güzel bir 
şekilde parlamasını sağlayan sedef kakma ile süslenmiştir. Havuz dikdörtgen şeklindedir ve insanlar tüm havuz 

genişliğini dolanan ve ayrıca güneşlenme 
ve rahatlama alanı da olabilecek bir 
merdiven boşluğunu kullanarak suya 
girerler. Buna karşın, kavisli bir uzantı 
özel etkinlikleriniz, ziyafetleriniz ve gece 
havuzbaşı partileriniz için mükemmel 
bir alan sağlamaktadır. Ve suya ateş 
kırmızısından buz mavisine kadar çeşitli 
renkler veren altı adet çok renkli led 
lamba sayesinde, havuz geceleri en iyi 
görünüşe sahiptir. 

info@proteuspools.com  / www.proteuspools.com
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contact@ccei.fr / www.ccei.fr

Havuz aydınlatmasını kullanmak için
bir iPhone Uygulaması
1973’ten beri, CCEI yüzme havuzları için önde 
gelen elektrikli teçhizat üreticilerinden biridir. Ar-ge 
departmanı gerçek ihtiyaçlara göre küçük ürünler 
tasarlamaktadır. Büyük ve geniş ürün yelpazesi 
dahilinde CCEI kendi LED aydınlatma üretimini 
sunmaktadır: güçlü RGB led lambalar, paslanmaz çelik 
tasarımlı su altı aydınlatma, PLC ile renk değiştirme, 
DMX uyumlu, bahçe ve fıskiye led projektörleri...En son 
yenilik ise, ışık değişiminin iPhone üzerinden sadece bir 
düğmeye basılarak kontrol edilebilmesini sağlayan bir 
uygulamadır.

Gömülü pompalı ve tanklı yeni filtre grubu
FILTRINOV yüzme havuzu ölçüsüne uygun 
yeni bir filtre grubu sunuyor: MX - C00. MX 18 
modeli 80m3 hacmindeki ve daha büyük (110 
m3’e kadar) yüzme havuzları için uygun olup, 
MX 25 referansıyla gelir. Bu filtre grubunun 
büyük avantajı linerde veya yapıda hiçbir deliğin 
açılmaması ve dolayısıyla su sızıntısı tehlikesini 
yok etmesidir. Pompa ile tankı içeren teknik 
bölüm gömülü olduğu için teknik bölüm kurma 
gereksimi de yoktur. Ayarlanabilir filtre grubu, 
kurulum sonrası birkaç yıl sonra bile tamamlayıcı 
opsiyonları karşılayabilir. İsteğe bağlı olarak, 
sisteme tuzlu elektroliz cihazı, suyun kaynağına 
doğru yüzme seçeneği veya zıt elektromotor 

kuvvetini ısı pompasına doğru saptırmak için bir kanal kapağı eklenebilir.  Tüm yapı, gövde, geleneksel tuğla 
döşeme, pano vs. tipleriyle uyumludur. Mekanik bir güvenlik sistemiyle donatılmış sökülebilir kapak, çift 
örtüde yalıtımlı sıvı sayesinde son derece sessizdir. Gömülü kısım, filtre grubu (saat başı 18 veya 25 m3), 
isteğe bağlı ekipmanı, yaprak toplama sepetli sökülebilir 2 adet fitre kartuşu, balneoterapi, süzgeç, yüksek 
üretimli yönlendirilebilir zıt elektromotor kuvvet borusu ve halojen projektör içerir.

info@filtrinov.com / www.filtrinov.com

scipierre@pacific-industrie.com / www.pacific-industrie.com

Renk ölçümü ile otomatik ayarlama
25 yıllık tecrübe ve araştırmanın sonucu olarak ve su arıtma için klor kullanın 
tüm özel ve kamuya açık havuzlar için tasarlanan Analys 3, bir elektrolizör veya 
dozaj pompası kullanan ilk ayar sistemidir.  Otomatik olarak doğru klor seviyesini 
analiz eder, ayarlar ve korur.  Serinin modelleri arasında en eksiksiz ve hassas 
olanı Analys 3 Salt & pH’tır.  Üçü bir arada işlevleri ile renk ölçümü kullanılan 
havuzun klor ve pH seviyelerini otomatik olarak ayarlar. Dolayısıyla bu model 
Analys 3 Sel niteliklerine sahiptir ve buna ek olarak pH seviyeleriniz otomatik 
olarak izleyebilir ve ayarlayabilir; bunlar pH negatif veya pH pozitif olarak 
ayarlanabilir.  Enjektör için güvenlik kesme sınırı bulunan ayarlanabilir bir ayar 
noktasına sahiptir. Elektrotlar kendi kendini temizler ve titanyumdan yapılmıştır. 
Elektroliz vazosu bir entegre alet tutucu ile saydamdır.

info@renolit.com / www.renolit.com

Su geçirmez ve uzun ömürlü havuz boyası
RENOLIT ALKORPLAN güçlendirilmiş membranları, 
sağlamlık, esneklik, güvenlik ve dayanıklılık 
sağladıklarından, yüzme havuzlarının su geçirmezlik 
bütünlüğünü garanti etmek için ideal çözümdür. 
RENOLIT önde gelen Avrupalı esnek membran 
üreticilerindendir ve tüm ürünlerinde yenilik ve kalite 
taahhüt etmektedir. RENOLIT, RENOLIT ALKORPLAN 
2000 düz folyolar ve baskılı RENOLIT ALKORPLAN 
3000 serisi için standart olan akrilik koruyucu verniğin 
geliştirilmesine ve uygulanmasına öncülük etmiştir. Bu 
koruyucu kaplama sayesinde, RENOLIT ALKORPLAN 
2000 ve 3000 güçlendirilmiş membranları, yüzme 
havuzları için en uzun ömürlü kaplama sistemidir. 
Yalnızca UV ışınlarına, lekelere, çizilmelere ve 
biyodegradasyona karşı en iyi korumayı sağlamakla 
kalmaz, aynı zamanda günlük aşınma ve yıpranmalara 
karşı da sürekli dayanıklılık sağlar. En son gelişme, uzun ömürlü estetik bir havuz kaplaması ve havuz kullanıcısı 
için güvenlik sağlayan, koruyucu vernikli baskılı bir kaymaz membrandır.

Büyük projeler için Minus yüzme havuzu çevresi
Kompozit doğal taş döşeme üretiminde ve ticaretinde uzman Fabistone, tasarım ve komforu birarada sunan 
farklı döşeme, çevre ve duvar gamları geliştirmekte devam ediyor. Şirket, istenilen şekilde, merdivenli veya 
merdivensiz yüzme havuzu tasarlamayı sağlayan yeni Minus havuz çevresini piyasaya sunuyor. Kolayca 
yerleştirilen bu havuz çevresi, stokta her tür projeye uygun çevre malzemesi saklamayı mümkün kılar. 

Fabistone, tasarım ve mimar alanlarından önemli 
isimler tarafından imzalı, sadeden moderne uzanan ve 
birbirinden farklı ve zarif mekânlar oluşturmayı sağlayan 
birçok ürün sunar. Dayanıklılık ve uzun ömürlülük 
özelliğini taşıyan bu ürünler, doğal taşa nazaran çok 
daha uygun fiyat avantajı verir. Şirketin modern üretim 
birimi, tamamen otomatik üretim hattı sayesinde yüksek 
üretim kapasitesine sahiptir ve alınan siparişleri etkin bir 
şekilde işleyerek İspanya, Fransa, İtalya, Belçika, Angola, 
Yeşil Burun Adaları, Fas, Tahiti, Kuveyt, Mısır, Bahrein ve 
Dubai gibi ülkelere ihracatı sürdürür.

info@fabistone.com / www.fabistone.com

Covrex serisi güneş enerjili model ile genişliyor
PVC’den tam plakadan ve poliüretan esnek bağlantı noktalarından 
oluşan Covrex ® havuz sistemi bileşenleri, yıllarca düzgün yalıtımı 
ve geniş uygulaması ile tanınmıştır. Şimdiye kadar binlerce müşteri 
Covrex® Classic kaplamanın kalitesinden yararlanmıştır. Mevcut 
köpük dolgulu plaka havuz kaplaması üzerine eklemeler yapan 
Covrex Pool Protection, motorlu Covrex Solar modelini piyasaya 
sürdü. �PMMA akrilik cam malzemeden yapılan plakalarıyla, Co-
vrex Solar güneş enerjisini emerek havuz suyunu ısıtır ve mevcut 
yüzme havuzlarının veya yeni yapılanların üzerine kurulabilir. 
Covrex’in açıklamasına göre, PVC’den yapılan geleneksel plaka-
larla kıyaslandığında PMMA yıpranmaya karşı daha fazla direnç 
sağlıyor. Şirkete göre, hiç mafsal bulunmadığından Covrex Solar’ın temizlenmesi çok daha kolay.

www.covrex.com

Covrex Pool Protection



www.pool-technologie.com

Pool Technologie : gamın estetik ve ergonomik anlamda yenilenmesi 
20inci yıl kutlaması için POOL TECHNOLOGIE ürün yelpazesine estetik 
ve ergonomik anlamda yenilik katmayı hedefliyor. Modern ve hoş bir 
görünüm sunan bu modeldeki elektrolizler, akıllı teşhis, kış konumuna 
geçiş ve otomatik başlatma gibi yeni özelliklerle gelecek. Dış sunumu 
daha çekici ve pratik bir düzeye yükseltmek üzere geçen sene başlatılan 
geliştirme çalışmaları sürdürülmekte devam ediyor. Şirket, sürekli 
mükemmellik üzerine kurulu siyaseti sayesinde, son teknolojiyi en 
uygun fiyata sunmayı hedefliyor. 2012 
ürün kataloğu mevcuttur. 

Tuzlu elektroliz cihazı 
(basit model)
Yeni Hayward tuzlu elektroliz sistemi, yüzme 
havuzun zor ve masraflı bakımına bir nokta 
koymak isteyen müşterileri mutlu edecek. Kaliteli 
bileşenlerden oluşan bu sistem, Hayward ve 
Goldine uzmanlığına dayanır. Salt & SwimTM 
yeni veya önceden kurulmuş yüzme havuzlarına, 
dış veya iç mekânlara yerleştirilebilen etkin bir 
sistemdir. Bu ergonomik sistemdeki Led ekranlı 
kontrol paneli kullanım düzeyi, üretilen klor 
seviyesi ve hücrenin yaşam süresi gibi verilerin 
görüntülenmesi sağlar.   Hücrenin bakımını ve 
değiştirilmesini yapmak son derece kolaydır, 20 
dakikadan az süren kurulumu gibi. Salt & Swim ile 
önce tuzlayın... sonra da havuza atlayın!

contact@hayward.fr / www.hayward.com www.evaoptic.com

EVA Optic LED su altı lambası 
geleneksel 400W halojene 
eşdeğer
Yüzme havuzları, spor tesisleri ve kamu binaları 
için yüksek kaliteli LED lambalar geliştiren ve 
üreten Hollandalı EVA Optic şirketi , standart 400W 
halojen modele eşdeğer olabilecek yeterli ışığa 
sahip ilk RGBW (red, green, blue, white/kırmızı, 
yeşil, mavi, beyaz) LED su altı lambasını piyasaya 
sürdü. EVA Optic’e göre, sahip olduğu Intelligent 
Power Control (IPC/Akıllı Güç Kontrol) teknolojisi 
A4 RGBW LED su altı lambasının daima maksimum 
50W enerji tüketimi ile %100 ışık vermesini 
sağlamaktadır. Rakip ürünlerin aynı ışık çıkışını 
vermeleri için 200W LED gücüne ihtiyaçları olduğu 
söyleniyor. Bu düşük enerji tüketimi sayesinde, 
geleneksel 400W halojen lamba değiştirildiğinde 
yalnızca 1,5 yıl içinde kendini amorti eder. Şirketin 
açıklamasına göre standart LED RGBW lambalarda, 
sadece bir LED renkli yanıyor ve diğer üçü kapalı olsa 
dahi, cihazın toplam gücü dört LED’in tamamına 
dağıtılır. EVA Optic teknolojisi lambaların toplam 
gücünün yalnızca açık olan LED’lere dağıtılmasını 
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

info@digiproject.biz / www.digiproject.biz  

info@emaux.com.au / www.emaux.com.au

Havuz aydınlatması için RGB Su Altı Lambaları
Yeni Emaux RGB Serisi Su altı Lambaları sayesinde 
kullanıcılar sadece havuzlarını aydınlatmakla 
kalmaz aynı zamanda havuzlarının estetik 
atmosferini kontrol edebilirler. Beş modelden 
her biri on farklı renk moduna sahiptir: altı 
adet güzel sabit renk ve dört adet isteğe bağlı 
kontrol kutusu ve uzaktan kumanda ile kolayca 
çalıştırılabilen renk değişim dizisi. Tüm Su altı 
Lambalar soğutucu ve anti-korozyon etkisi 
sağlamak için arka plakaların üzerinde özel 
kaplamaya sahiptir. Her biri 24W güç ve 12 
voltluk bir sistem üreten entegre yüksek güçlü 
LED diyotlar kullanıldığında, lambaların etkin ve 
uzun ömürlü olması sağlanır. 

info@zodiac-poolcare.com / www.zodiac-poolcare.com

Her mevsimde verimli ısı pompaları
Zodiac Pool Care Europe, daha isabetli bir arz oluşturmak üzere Eden gamının yerine Power-First gamını 

geliştirip PowerFirst Premium adlı yeni gamını piyasaya sunuyor. 
Tek, üç fazlı  ve defrost özelikli 9 referans ile, marka son derece 
verimli bir arz sunuyor. 110 m3 hacimli yüzme havuzları için üretilen 
PowerFirst Premium’un tüm gamı, NF sertifikasıyla Zodiac Pool 
Care tarafından geliştirilmiş en yeni teknolojiyi içerir. Sözü geçen 
ısı pompalarının « akıllı » yeni elektronik basınç regülatörüyle 
donatılması soğutucusunun beslenme ve 4 ayrı ısı değerinin analizi 
sayesinde (dış, su, kompresör ve kondansatör ısı değerleri) ayar 
işlemlerini daha etkin kılar. Pompalar, yeni sessiz bir kompresör; 
her tür dış hava şartlarında çalışan yenilenmiş bir mevsimsel verim 
katsayısı, ve bakımı ne olursa olsun, her tür yüzme havuzunu ısıtmak 
için titanyum bir kondansatör ile donatılmıştır. PowerFirst Premium 
ısı pompaları son derece düşük bir ses seviyesi sayesinde (<40dbA) 
piyasanın en sessizleri arasında yer alır.

BlueOne yüzme havuzu için yeni asansör
Dünya piyasasında engelliler için yüzme havuzu asansörü üreticisi DiGi Project, fiziksel yeterliliği kısıtlı olan 
kişilerin ihtiyaçlarına basit ve güvenli bir çözüm sunmayı hedefledi. Ve BluOne ürünü şirketin uzmanları 
tarafından üretildi. Yeni teknik özellikleri ve özgün tasarımı sayesinde, BluOne hem sandalye hem de asansör 
olarak güvenli ve pratik bir şekilde kullanılır. Fiziksel yeterliliği kısıtlı olan kişi soyunma odasında sandalyeye 
oturup  sonrasında başka taşıt aracına ihtiyaç duymadan havuza doğrudan girebilir. Son derece sabit olan 
ve yere demirlenmeyen bu sistem elektro-hidrolik bir mekanizma kullanıp, gün boyunca birçok kullanım 
esnasında hareketlere sessiz bir şekilde akıcılık ve güvenlik sağlar. 5 ayrı güvenlik seviyesiyle donanmış BluOne 
ürünü sanayi icatlar için Uluslar arası bir patent 
almaya hak kazanıp (PCT IT2006/000014) tıbbi aygıt 
olarak tanınır. Gamı tamamlamak için F seri modelleri 
(sabit asansörler) zeminüstü ve her ölçüdeki havuzlar 
için icat edilmiştir. Sektörde lider DiGiProject snc’nin 
tüm ürünleri AB kanunlarına uygun olup tıbbi aygıt 
olarak tanınmıştır ve iki yıllık garanti kapsamındadır. 
Ayrıca ürünlerinin kalitesini ve güvenirliliğini işaret 
eden ISO 9001/13485 sertifikasına da sahiptir. 

info@adiarcobaleno.it / www.adiarcobaleno.it

Halka açık yüzme havuzu için büyük boyutlu teleskopik örtme sistemi 
B. & O. Engineering İtalya’nın Ovada şehrinde 12,50 x 25,00 m çapında halka açık bir yüzme havuzu için büyük 
boyutlu bir teleskopik örtme sistemi icat etti . « Energy double » adındaki bu model, sıkıştırılmış alüminyum 
profilleri (240x80mm ölçüsünde), yan duvarlar ve ön cepheler için şeffaf polikarbonat bölmeleri ve gözeli 
polikarbonat çatısı ile donanmıştır. 22,00 m genişlik ve 39,50 m uzunluğundaki dış alanı kaplayan bu ürün, 
sekiz adet sürgülü ve bir adet sabit modülden oluşur. Sürgülü modülleri desteklemek ve hareket ettirmek 
üzere sıkıştırılmış alüminyum kirişler sayesinde yerin altına kurulu bir sistem geliştirilmiştir. Destek kirişleri 

bu sistemin alt tarafına yerleştirildi. Hareketi 
sağlayabilmek için kirişler sabit ve ayarlanabilir 
tekerlek ile donanmıştır. Bu yeni sistem, hareketli 
modül destek kirişlerinin hareketini sağlayan ufak 
yarıklar haricinde fazla yer kaplamadığı için son 
derece pratik ve güvenlidir. Bina ve teleskopik 
örtme sistemi arasındaki bağlantı tüneli de aynı 
malzemeler ile üretilmiştir. 
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Pahlen, MiniMaster havuz kontrol cihazı
İsveçli havuz teçhizatı uzmanı Pahlen, iki bağımsız elektrot kullanarak bir 
havuzdaki pH ve klor seviyelerini kontrol etmek ve ayarlamak için kullanılan 
MiniMaster’ı piyasaya sürdü. Ölçülen değerler yedi adet LED ile yeşil, sarı ve 
kırmızı renklerle gösterilir. Pahlen, MiniMaster’ın ayarının ve kullanımının 
kolay olduğunu, bu nedenle özel havuzlar için ideal olduğunu söylüyor. Cihaz 
dozlama ekipmanı ile birleştirilebilir.

Aquacal’dan büyük ısı
Florida merkezli havuz ısıtma pompası üreticisi Aquacal 2012 için 
mevcut SuperQuiet hattını tamamlayan iki yeni model piyasaya sürüyor. 
İlki daha büyük havuzlar için gerçek ticari boyutlu ısıtma pompası/
soğutucu olarak fatura edilen Great Big Bopper. Tek bir ünitede 125kW’a 
kadar çıkış ile, artık her boyuttaki havuzu AquaCal’i meşhur eden aynı 
yüksek kaliteli tasarım ve mühendislik ile ısıtabilir veya soğutabilirsiniz. 
Daha küçük ölçekli olan Tropical line (10–17kW) 100m3’e kadar olan 
havuzlara odaklanır ve şirkete göre, aşağıdaki yararları sağlar: küçük 
bir taban alanı ve dikey hava tahliyesi ile kompakt boy; vinil kaplama 
evaporatör bobin ve fan ızgarası; mikroişlemci kontrollü otomatik buz 
çözme; çevre dostu R410A soğutucu; ve iddia edilen üstün verimlilik 
için patentli ters akış su yönetimine sahip titanyum ısı eşanjörü.

info@schmalenberger.de / www.fluvo.de

316Ti zımparalanmış paslanmaz 
çelikten Cobra su perdesi artık her 
boyutta havuz için kullanılabilir
Fluvo®’dan 316Ti zımparalanmış paslanmaz çelikten 
Cobra su perdeleri artık üç ebatta mevcuttur - 40, 60 
ve 80 cm, dolayısıyla her boyutta havuza takılabilir. 
Mükemmel bir şelale hissi oluşturan, yay şeklindeki 
bu duş geniş bir ağıza sahiptir, güçlü ve düzenli bir 
basamakla havuza dökülmektedir.  700 l/dak’ya kadar 
ayarlanabilir akış hızı ile, arzu ettiğiniz canlandırıcı, 
masaj veya rahatlatıcı etkiyi seçebilirsiniz.

VORTEXTM 3 4WD, yüzme havuzlarının 4 x 4 modeli
Bu yıl, Zodiac Pool Care Europe, yüzme havuzu ekipmanının 4 x 4 modelini, havuz robotlarının en muhteşemi 
olarak tanınan VORTEXTM 3 4WD 4 hareketli tekerlekli robotunu piyasaya sunarak, VORTEXTM elektrikli robot 
gamını tamamlamış bulunuyor! Söz konusu 4 x 4 arazi aracı 
değil, elektrikli bir yüzme havuzu robotudur. Dört hareketli 
tekerleği sayesinde alan daha etkin bir şekilde katedilir, 
engeller rahatça yönetilir, zemine mükemmel sabitlenme ve 
daha hızlı temizlik sağlanır. Bu model, artık VORTEXTM 3 et 
VORTEXTM 4 versiyonlarında da mevcut olan yeni bir fonksiyon 
ile donanmıştır: otomatik yörünge düzeltme ve temizliği 
optimize edip kablo dolanmasını engelleyen 3 boyutlu sensör 
özellikleriyle gelen patentli ActivMotion Sensor™. Sözü geçen 
her tür arazi elektrikli robot, tüm 12m x 6m ölçülerinde 
gelen yüzme havuzları için uygundur. Aynı zamanda, önceki 
modellerde bulunan tüm avantajları da içerir: erişimi ve 
bakımı kolay olan büyük hacimli filtre haznesi, blokaj veya 
su dışı çalışma hallerinde 20 saniyelik durdurma fonskiyonlu 
motorlerin çift elektronik güvenirliliği ve koruması, 2 yıllık 
garanti süresi ve sürekli, eşşiz hortumlu çekme gücü. 2 
devreli temizlik komut paneli, filtre haznesi ve taşıma aracı 
aksesuarlarıyla birlikte tedarik edilir. 

info@zodiac-poolcare.com / www.zodiac-poolcare.com

Araştırdığı her şeyin uzmanı...
Ürün açısından bakıldığında, şirket zengin yeni ürün çeşitleri gösterir ve sosyal medya ile ilgilenen insanlar için 
uzman pazarlama önerisi sağlar.  İlk defa sahneye çıkan ürünlerden bazıları Del Galleryd’O baskılı su kalıntı 
kapağı; kullanıcılara akşamın farklı saatleri ve farklı kullanımlar için havuzlarının görünüşünü ve atmosferini 
değiştirme olanağı sağlayan Spectravision LED aydınlatma sistemi; Del Moove’O, güneş enerjili yüzme havuzu 
örtüsü; manyetik güçlendirme havuz lambası içeren bir dizi yeni Essentials aksesuarı; yeni yüzen oyuncaklar 
ve oyunlar; yeni spa basamakları; ve Tylo Impressions saunadır. Golden 
Coast Genel Müdürü Jamie Adams şöyle diyor: “Bu yıl 50’den fazla yeni 
ürün tanıtmanın yanısıra daha da fazla yapacaklarımız var. Pazarlama 
müdürümüz ile, Spectravision lambalarımızı tedarik eden uluslararası 
tedarikçilerimiz Del’den Nicolas Rouxel ve Propulsion’dan Gino Mathis’in 
de katılacağı birebir oturumlar sağlıyoruz” Golden Coast’un pazarlama 
müdürü Aren Grimshaw, şirketin yeni web sitelerini gösterecek ve sosyal 
medya platformlarına giriş yapmaları ve böylece değerli işlere imza atmak 
üzere potansiyel müşteriler ile görüşmeleri için insanlara yardım edecektir.  

www.goldenc.com

Türkiye’de imal edilen, sualtı LED aydınlatmaları
1981 yılından beridir İstanbul’da (Türkiye) faaliyet gösteren Tekimsan LTD, havuz donanımlarının imalatı 
ve tedariki alanında önemli bir aktördür. Aynı zamanda havuz yapımında faaliyet gösteren zanaatkarların 
da yanında yer almasını sağlayan uzmanlığı ve yıllara dayanan tecrübesi sayesinde “Pina” markası altında, 
dünyanın 50’yi aşkın ülkesinde bulunan imalatçılara, tedarikçilere, dağıtıcılara ve müşterilere hizmet 

vermektedir. Günümüzde, sualtı LED aydınlatma sistemlerini 
sunmaktadır. Pina aydınlatma donanımları, kaliteleri ve işlevleri 
nedeniyle, Türkiye ve diğer ülkelerdeki yüzlerce projede başarı ile 
kullanılmaktadır. Bu LED aydınlatmaları Pina tarafından İstanbul’da 
imal edilmektedir. Parlak, renkli ve modern bir aydınlatma arzu 
edilen tüm alanlar için uygundur. Projektör, havuz kimyasallarına 
dayanıklı olması ve uzun ömürlülük sağlaması amacıyla yüksek kalite 
plastikten imal edilir. 

POOL’S’tan boylamsal lamba
2012 için yeni ürünleri arasında, Pool’s yeni havuz içi aydınlatma olanaklarına zemin hazırlayan sofistike 
ve yenilikçi bir çözüm olan yeni boylamsal lambasını üretmiş olmaktan gururludur. Yeni dikdörtgen şekilli 
lamba, en son mimari stilinden ve aydınlatma trendlerinden ilham alarak zarif ve lineer bir tasarım özellikleri 
sergilemektedir. Bu lambalar, yerleşim yerleri, 
oteller, belediye tesisleri, sağlık merkezleri, 
vb. dahil her yerdeki yüzme havuzlarında 
kullanılabilir. Yenilikçi stiline ek olarak, yeni 
lamba ışık yayınım sistemi ile başlayarak orijinal 
son sistem teknik özelliklere sahiptir. Gerçekten, 
ışık noktasal bir şekilde değil, ışığı bir «ışık 
yelpazesi» oluşturarak yayan, ışığın yoğunluğunu 
hızlandıran bir opal yüzey üzerinden yayılır. Ön 
aydınlatma kaynağının yanısıra, bu yeni lamba 
ayrı olarak kullanılabilen devrim niteliğinde bir 
arka aydınlatma sistemi ile donatılmıştır. Bu 
yenilikler havuzların iç ortamlarını geliştirmek 
için yeni çözümler sağlar. 

info@pools.it / www.pools.it

info@tekimsan.com.tr / www.tekimsan.com.tr
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info@zodiac-poolcare.com / www.zodiac-poolcare.com LA Spas’ın Adventure’ı
ABD’li jakuzi firması LA Spas mevcut yelpazesini 
tamamlamak üzere yeni bir markayı piyasaya sürdü. 
Adventure Hot Tubs adlı yeni marka «günümüzün 
fiyat bilincine sahip alıcıları» amaçlanarak kalitesi 
yüksek ve değeri yüksek spalar sağlamak üzere 
tasarlanmıştır ve tamamen yeniden tasarlanan La 
Costa, Maui ve San Juan ile Lanai ve Ibiza modellerini 
içermektedir. Ürün yelpazesinin özellikleri arasında 
üst rayların ve iç , yeni koltuk başlıklarının yeni stili, 
yeni özel üst denetim bulunur ve ışıklı FX fıskiyelerde, 
Hava Kontrol ve Jet Seçici valflerde bulunan geceleri 
üst rayları aydınlatmak için kullanılan dinamik 
LED lambalar standarttır. Ayrıca, Classic Hot Tub 
serisinde artık üç model daha mevcuttur, bunlar 
tamamen yeni, çevrimiçi indirimli satış mağazaları 
ve perakendeciler tarafından sunulan «aynı fiyatlı 
ama daha düşük kaliteli jakuzilere kıyasla» daha 
rekabetçi bir teklif sağlamak için tasarlanmış yedi 
adımlık şezlong olan Rincon’u içerir. 

www.laspas.com

marketing.poolemea@pentair.com / www.pentairpooleurope.com

Yeni ekonomik pompa Intelliflo® 5PXFTM VSD 
IntelliFlo pompa kullanarak, standart tek hızlı veya 2 hızlı pompalara kıyasla %90’a varan muazzam enerji 
tasarrufları elde edilebilir. Yeni bir IntelliFlo® sürümü olan Sta-Rite� hidrolik olarak daha yüksek verimliliğe 
sahiptir. Bu, yeni değişken hızlı çalışmaya sahip değişken hızlı bir pompadır. Düşük hızlarda çok sessizdir 
(45dBA), Pentair otomasyon sistemleri IntelliPool� ve IntelliComm� ile uyumludur, daha hızlı başlama, daha 
az sarsıntı ve daha fazla verimlilik için yeni bir hidrolik izolatöre sahiptir; 
doğrudan 75 veya 90mm borulara bağlantı için yeni bağlantı 
elemanları dahil edilmiştir; kolay tortu giderme için düzgün 
yüzeyli ekstra büyük, sağlam bir sepet ve harici bağlantı 
noktası açma ve yalnızca elle sıkma gerektiren aletsiz 
bağlantı somunu. Dijital ekranında RPM ve enerji 
tüketimi gösterilir. IntelliFlo® pompalar, Pentair 
Eco Select� markasının bir parçasıdır. Enerji 
tasarrufu sağlarlar, suyu korurlar, gürültüyü 
yok ederler ve boşaltmaya gönderilen CO2 
emisyonlarını ve kimyasalları azaltırlar.

Express tuzlu elektroliz cihazı
Zodiac, tüm yüzme havuz sularının bakımını nazikçe ve uzun süreli 
yapmak için Ei® express tuzlu elektoliz cihazını piyasaya sunuyor. 
Bu sistem tüm yüzme havuzu ve kaplama tiplerine, varolan 
havuzlara ve ufak teknik mekânlara uygundur. Bu uygun ve ekolojik 
çözüm, boru tesisatı gerektirmeyen Quick Fix sistemi sayesinde on 
dakikadan az süren bir kuruluma sahiptir. Modellerin birçoğu bakım 
gerektiren suyun miktarına, dolayısıyla istenen klor üretimine bağlı 
olarak tasarlanmıştır. Ei® 10: 40 m3; Ei® 17: 70 m3 ve Ei® 25: 100 
m3 hacmindeki yüzme havuzları için üretilmiştir. Elektrodların üstün 
performansı, benzersiz bir alaşımla kaplı (titanyumlu Clearwater 
teknolojisi), her 5 veya çok sert su durumunda her 2 buçuk saatte 
bir temizleme özelliğine sahip ayarlanabilir kutup tersinmesiyle 
güçlendirilmiş,  titanyumlu malzemesine borçludur. Cihaz, hücrede 
su eksikliğini belirten güvenli bir sistemle donatılmıştır. Koşulsuz 
şartsız 2 yıllık ürün garantisi verilir. 

UV dezenfektan portföyüne 
Elecro katkıları
Elektrikli ısıtıcı ve ısı eşanjörü uzmanı Elecro En-
gineering yüksek performanslı UV dezenfektanını 
geliştirerek portföyüne eklemiştir. Spectrum UV adlı 
yeni dezenfektanın akış hızı 36m3/sa’e kadar olup 
100.000 litreye kadar olan tüm havuzlar ve diğer 
su kütleleri için ideal olduğu söylenmiştir. Elecro, 
Spectrum UV’nin ünitenin akış yolunu mümkün 
olduğu kadar artırarak ve bu yolun lambalardan 
doğru uzaklıkta olmasını sağlayarak maksimum 
verimlilik için tasarlanmış olduğunu bildirmektedir. 
Şirket Spectrum UV’nin sıvı dinamiklerinin sürekli 
olarak ünite üzerindeki kuvars geçmeleri yıkadığını, 
UV dezenfekte performansını etkileyebilecek kire-
çlenmeleri önlediğini bildirmektedir.

www.elecro.co.uk

Aquatron Robotic Systems  
“Top Access”i sunar
Filtrelere erişimi geliştirmek için yeni bir sistem 
tasarlanmıştır.  Sadece bir düğmeye dokunarak 
robotik havuz temizleyicinin filtreleri robotun üst 
kısmından çıkarılabilir. Ayrıca, tamamen yeniden 
tasarlanmış bir filtre ekranı sayesinde kalan 
tortuların temizliği ve filtre montajının yapılması 
çok daha kolaydır.

info@aquatron.us / www.aquatron.us

Ice Nano, en dayanıklı liner
Liner ve örtüyle birlikte yüzme havuzu için çözüm 
üretiminde uzman LINOV şirketi, profesyonellere 
yönelik sektör RPI grubu statejisinde çok önemli bir 
rol taşıyor. Son ürünü, Ice Nano, kimyasal maddelere 
ve solmaya, morötesi ışınlarına karşı olağanüstü 
bir koruma ile donatılmıştır. Bu özellikler liner’e 
daha uzun bir ömür sağlar. Bu liner antrasit veya 
beyaz bir liner ile bir arada kullanılabilir. Şirketin 
Braga’daki 1800 m2’yi aşkın modern üretim birimi, 
bu sektörde Avrupa’danın en önemli firmalarının 
arasında yer alır. Ürünlerinde kullandığı son 
teknoloji sayesinde, LINOV’un üretim kapasitesi 
son derece yüksek bir seviyede konumlanır. 
Linerler, piyasanın en iyi vinilleriyle üretilir : 
ALKORPLAN kaliteli RENOLITE ve RT 3000 INFINITY 
kaliteli GENERAL TOWER CANADA. Bu niteliklerin 
karşısında üretici, dünyanın dört köşesinden aldığı 
siparişlere en fazla iki haftalık bir süre içinde cevap 
verebilir. Bu da  piyasanın en önemli ekipman 
tedarikçilerin arasında bulunmasının en önemli 
nedenidir. 

info@linov.pt / www.linov.pt



info@solarripp.com / www.store.solarripp.com
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Tamamen yeni iki klorlama aygıtı
Sınıfının en iyisi klorlama aygıtlarının tasarımı 
ve üretiminde uzmanlaşmış olan SEAL Pool 
Equipment, iki yeni tuzlu su klorlama aygıtını sunar, 
Seal Pup ve Seal Pro. İlki 10 ila 40 m³’lük havuz 
veya spa sahiplerini hedeflemektedir. İkincisi ise 
ticari havuzların tuzlu klorlama aygıtında tamamen 
otomatik bir çözüm olarak tavsiye edilmektedir. 
Her iki ünite, kloraminleri tespit eden ve sıkı bir 
şekilde kontrol eden ve berrak, temiz güvenli su için 
havuz dezenfektanı seviyelerini otomatik olarak 
ayarlayan manuel ve otomatik ayarlara sahiptir. 
Elektrot kaplaması son derece kalın bir kesite 
sahiptir. Maksimum verimlilik için, elektrotların 
kenarları etrafında mevcut sızıntıyı gidermek 
için özel bir dikkat sarf edilir. Ters yönde temizlik 
ve Hızlı temizlik için tasarlanmışlardır. Klorlama 
aygıtlarında bir Süper klorlama işlevi, elektrotların 
çalışma ömrünü artırmak için yön değiştirme 

sırasında yumuşak bir başlangıç işlevi, bir otomatik 
düşük tuz alarmı, bir otomatik su akışı alarmı ve bir 
otomatik elektrot izleme bulunmaktadır.

sales@sealpoolequipment.com / http://sealpoolequipment.com

info@smartpool.com / www.smartpool.com

Robotik havuz temizleyicileri  
serisi
Merkezi New Jersey, ABD’de bulunan 
SmartPool, Inc. şirketi önde gelen 
havuz ürünleri üreticilerindendir; 
ürünlerinden bazıları çeşitli teknolojik 
olarak gelişmiş robot havuz temizleyiciler, 
çevre dostu SunHeater® güneş enerjili 
havuz ısıtma sistemleri; ve yerüstü ve 
ahşap duvarlı havuzlar için Nitelighter® 
havuz lambalarıdır; SmartPool’un 
robot temizleyicileri sınıfında en fazla 
enerji tasarrufu sağlayanlar arasında 
olan, patentli «Eco-Smart®» teknolojik 
ilerlemeleri ile tanınmaktadır. SmartPool 
ürünleri tüm dünyadaki distribütörler ağı 
vasıtasıyla satılmaktadır. 

Solar-Ripp güneş 
kollektörlerinin havuz filtreleme
devirlerine entegre edilmesini önerir
Güneş enerjili ısınma uzmanı Solar-Ripp’in en son 
bülteninde güneş kollektörlerinin özel yüzme havuzlarının 
filtreleme devirlerine nasıl entegre edileceği hakkında 
öneriler sunulmaktadır. Şirket üç örnek vermektedir: iki 
otomatik ve bir manuel. İki otomatik seçenekte, sırasıyla üç 
yönlü motorla çalışan bir valf ve ayrı bir güneş devre pompası 
kullanılırken, üçüncüsü elle değiştirilen mekanik bir örnektir. 
Ayrıca bültende perakende havuz satıcılarına nasıl � Solar-
Ripp ürünleri için, şirketin çevrimiçi mağazasından toptan 
fiyatlarla ürün satın alabilen onaylı bir tüccar olabileceklerini 
açıklayan bilgiler yer almaktadır. Son olarak, Solar-Ripp bir 
dahili mekanik tıkanma meydana gelmesi durumunda, motor bobininin yanmasını önlemek üzere güneş 
devir pompası motorunu kapatmak için tasarlanmış olan Solar Controller SRC182’yi bildirmiştir. Ürün özel ve 
daha küçük ölçekli otel havuzu kurulumlarını hedeflemektedir.

AstralPool MAX’ı sunar: Havuz için ilk 4WD 
otomatik havuz temizleyici
AstralPool yenilikçi ve özel tasarımıyla her arazide kullanılan 
yeni havuz temizleyici MAX’ı sunar.   Yüksek teknolojisi, 
ergonomik şekli, hafifliği ve benzersiz dört tekerlekli sürüş 
sistemi sayesinde MAX tüm engelleri aşabilmektedir. Hem 
geriye hem de ileriye doğru giderken temizler. «Easy-Open» 
sistemi, kirlere temas etmeden hızlı ve kolay temizlik sağlar. 
Ayrıca MAX’ın kullanımı kolaydır. Sadece havuzun içine daldırın 
ve bırakın çalışsın.

info@astralpool.com / www.astralpool.com

Procopi yüzme havuzu pompa gamını zenginleştiriyor
Bu sene Belstar ve Eurostar pompa gamlarına 920 mm çaplı Python ve RTM fitre gamlarıyla uyumlu 2 yeni 
model ekleniyor. Sözkonusu ürünler, saat başı 32 m³ Belstar 300 ve saat başı 28 m³ Eurostar II 280. Tek veya 
üç fazlı versiyonları mevcuttur.  Belstar pompaları yüzme havuzu pompa piyasasına daha düşük ses seviyesi, 
kullanımı kolay şeffaf kapaklı büyük kapasiteli ön-filtre ve yüksek otomatik çalıştırma hızı gibi farklı yenilikler 
sunuyor. Türbin sayacı plastik koruma ağacının üstüne kuruludur. Pompanın birçok parçası aşınmaya karşı, 

kuvvetlendirilmiş polipropilen malzemeden oluşur. 
Eurostar II pompa gamı, Belstar gamının aynı yeniliklerini 
sunmakla birlikte yüksek elektrik güvenliği sağlar. Türbinin 
ilginç tasarımı sayesinde motorun ağacı hiçbir zaman su 
ile temas etmez. Bu sayede hiçbir zaman yüzme havuzuna 
doğru elektrik sızıntısı olmaz. Su geçirmez astarı sentetik 
reçineli bir koruma ağacına kuruludur. Motorun ağacıyla 
yüzme havuzun suyu arasında hiçbir temas olmaması 
aşıma karşı son derece güçlü bir dayanıklık özelliği verir, 
tuzlu elektroliz bakımı yapıldığında bile.  

marketing@procopi.com / www.procopi.com

info@rppiscines.com / www.rppiscines.com

Ahşap görünümlü betonun kuvveti
16 yılı aşkın bir süredir portekiz piyasasının lideri RP INDUSTRIES yüzme havuzu yapımı tekniğinde yeni patentli 
çözümler sunuyor. Uzmanlarının üstün nitelikleri yepyeni ürün ve çözümler getirmiştir, bunların arasında Soleo 
yüzme havuzları (Spectron çelikli havuzlar), Sunkit (çelik-beton-liner havuzlar), Inoblock (termik yalıtımlı 100% 
beton havuzlar), Overflow (75/100 linerli Finlandiya boşaltma mazgallı havuzlar), Naturalis (ahşap görünümlü 
beton kitli havuzlar) ve Dynamic Panel Pool (halka açık yüzme havuzları) yer alır. Bu yılın son ürünü Naturalis, 

ahşap bir görünüm sergileyip betonun kuvvetini 
taşır. 100% beton, kurulumu kolay, uygun, çürümez 
ve uzun ömürlü bu yüzme havuzunun şeklini 
Fabistone vermiş, Linov ise masmavi bir renkle 
kaplamıştır. Şirket, yüksek üretim kapasitesi, kısa 
sevkıyat süresi ve son derece rekabetçi fiyatlara 
sahiptir. Bu nitelikler, mükemmeliyeti kovalama 
hedefiyle birleştiğinde, RP INDUSTRIES’in Portekiz, 
İspanya, Fransa, İsviçre, Belçika, Romanya, 
Macaristan, Yunanistan, Sırbistan, Rusya, Fas, 
Angola, Yeşil Burun Adaları, Gine-Bissau ve Tahiti 
gibi önemli piyasalarını fethetmesini sağlamıştır. 
Şirket, dünya çapında bugüne kadar 40 000’i aşkın 
yüzme havuzu kurulumu gerçekleştirmiştir.

Duş setleri
Kripsol, halka açık yüzme havuzu için Tetra duş setini 
iki ayrı modelde sunar, manüel ve otomatik bataryalı 
(normal veya sifon kumandalı). Duş yapısı, başlıklar ve 
dekor AISI 304 parlak cilalı paslanmaz çelik ile üretilmiştir. 
Sifon kumandalı batarya ve üç veya beş adet duş başlığı 
tedarik edilir. Montaj 8 adet AISI304 paslanmaz çelik çivi 
ile yapılır.

info@kripsol.com / www.kripsol.com

Yeni güçlü Tsunami Serisi pompa
Tsunami Serisi Nozbart Pompalarına 30 HP’lik güçlü 
bir yeni üye eklendi. Orijinal tasarımlı, süper güçlü 
termoplastik pervaneli (kanat yüzeyleri düz ve parlaktır) 
ürün, yüksek verimlilik sağlar, daha az enerji tüketir 
ve sessiz çalışır. Tamamen dengeli, hafif termoplastik 
pervane, hassas toleranslarla üretilmiş olup, pompanın 
uzun ömürlü olmasını garanti eder. 30 HP’lik model özel 
olarak yüzme havuzları, deniz suyu ve genel amaçlar 
için tasarlanmıştır. Tsunami Serisi Nozbart Pompaları 
çok etkin, az enerjiyle (1450 rpm) çok iş yapan ve 
titreşimsiz çalışan ürünlerdir. Eksantrik, kolay akışlı 
ve ön filtreli (80 L) yarısına kadar kirli olduğunda dahi 
yüksek performanslıdır. Ergonomik saydam kapağı ön 
filtrenin kirliliğini görmeye yardımcı olur. Montaj tabanı, 
iki cıvata ile zemine sabitlenmiş olan tek bir parçadır. Nozbart Tsunami Serisi pompalar, yüksek kalitede 
korozyona dayanıklı, fiberglas ile güçlendirilmiş termoplastik malzemeden yapılmıştır.

info@tumplastik.com / www.tumplastik.com
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EMAUX - Pool and Spa systems
With over 33 years of solid experience and expertise, Emaux, an Australian company, 
has evolved from a Swimming Pool and Spa Equipment manufacturer to a company that 
is focused in Water Technology. They sell various equipments of cleaning, disinfection, 
filtration, lighting, pool fittings, pumps or swimming pools surrounding items.

info@emaux.com.hk  / www.emaux.com.au

BRIGHT BLUE
Intelligent water treatment
Bright Blue created a system of water treatment management that provides an 
effective and totally automated remote control which is adequate for public, 
semi-public and private swimming pools. It allows each client to monitor their 
pool by means of a restricted Client Access through the internet. We make high 
technology electronic equipment.

www.brightblue.com.pt / comercial@brightblue.com.pt

ALLSEAS SPAS - Allseas Spas & Wellness
Crystal Island Leisure Products Co. Ltd arrives in Europe with its own institution 
and a new name: Allseas Spas & Wellness b.v. It is located in the Netherlands to 
get a better view of its exports growing. More than 150 Spas and Swimspas will 
be stored together with spare parts, covers, electronics and pumps (including 
heat pumps) in a new build block with modern offices and a training centre. This 
after-sales service centre is a must for its fast growing market shared in over 45 
countries outside the Far East.
info@allseasspas.com / www.allseasspas.com

PROTEUS - Private and semi-public swimming pools
PROTEUS POOLS, a marketing division of A&T Europe, is a well known brand 
in the field of private and semi-public swimming pools. Thanks to the constant 
search for the most reliable and advanced technologies and its exclusive patents, 
A&T has started a real technological revolution in the swimming-pool market. 
The successes that have been obtained today in the world are the result of over 
47 years’ experience (since 1961) and an activity that is characterized by a «360 
degrees» sales coverage. 
info@proteuspools.com  / www.proteuspools.com

TECHNICS & APPLICATIONS - Producer of automatic 
pool covers and solar collectors
Technics & Applications is specialized in producing automatic pool covers and 
solar collectors for swimming pools. The new production site in Geel, in the 
north of Belgium, with a surface of 3000m², was put into use in the beginning 
of March 2007. Our products are exclusively delivered to professional installers, 
especially in Belgium, the Netherlands, France, Great Britain, but also in the rest 
of Europe.
info@aquatop.be / www.t-and-a.be

ELBTAL PLASTICS 
High quality swimming pool liners Made in Germany
The ELBEblue line products, consists of swimming pool liners for manufacturing 
pre-fabricated swimming pool linings and swimming pool membranes to be 
installed on-site, even in public areas. We provide everything from research and 
development to production. We are a market leader in the field of swimming 
pool liners.

info@elbtal-plastics.de / www.elbtal-plastics.de

COVREX
Exceptional guarantees for exceptional quality
The company Covrex®, located in Belgium, is a leader in swimming-pool 
construction in Europe and has over 50 years of experience. Our pool covers 
consist of solid slats in extruded PVC foam linked together by flexible joints in 
polyurethane.

info@covrex.com / www.covrex.com

EVA OPTICS
Waterproofing, high brightness and compact design
EVA Optic B.V. is manufacturer of high-quality led lighting solutions for swim-
ming pools and industry. EVA Optic Led underwater lights are fast becoming 
the most applied led underwater lights in public and private pools in Western 
Europe.

www.evaoptic.com / jan@evaoptic.com

LA SPAS
Adventure in hydrotherapy
Our company is recognized as a world leader in technological innovation, 
product quality, and customer service. We offer a wide variety of products and 
proprietary selling features at every price point, allowing you to capture all as-
pects of the consumer hot tub, swim spa, and gazebo market. L.A. Spas offers 3 
lines of spa models and its own line of California Redwood gazebos.

www.laspas.com / internationalsales@laspas.com

NARELLAN POOLS
Narellan Range of Pools
The Narellan Range of pools comes in 30 shapes and sizes and 13 colours. The 
pool shell is a 1 piece prefabricated shape from a mould. The pool is 100% built 
and ready to install which can be as little as 7 to 14 days. We take care of the 
pool making process. We also have installation DVD and manuals to make the 
process smooth and seamless or we can provide full training where required.

abain@narellanpoolsexport.com / www.narellanpoolsexport.com

CLEARWATER SPAS
Exclusive territories
With over 33 years of award winning experience in design and engineering, 
the Clearwater Spas brand has become associated with quality and customer 
satisfaction throughout the world. We have a broad selection with 34 energy 
efficient spas to choose from.

lrichards1@clearwaterspas.com  / www.clearwaterspas.com

HORNER XPRESS
Pool & spa equipment
HornerXpress Worldwide, distributor of over 100 US Manufacturers, has 
developed thousands of customer relationships with pool industry companies 
in more than 110 countries worldwide. We supply & ship thousands of quality 
and products from the world’s leading manufacturers, including our sister 
companies, AquaCal, AutoPilot and Lo-Chlor.

hxworldwide@teamhorner.com / www.hxworldwide.com





poolspaasia@iirme.com / www.poolspaasia.com

The right Market Place 
in South East Asia in 2012 
Pool & Spa Tech Asia 2012 is a targeted event aimed at industry professionals involved 
in planning, design and build, operations, maintenance and management of pool and 
spa facilities. The trade event has proven to be one of the most effective mediums for 
establishing and maintaining customer relations, providing an opportunity for buyers, 
sellers and products to physically convene on one business platform whilst delive¬ring a 
highly cost-effective sales and marketing platform that is committed to delivering business 
contacts through winning customer propositions. Exhibitors are assured of access to a 
highly relevant sector of the market with buying power. 




