Innovative
swimming pools

 הדור הבא שלS-POOL
בריכות השחיה

S-POOL

חדשנות שמביאה איכות חיים

 S-POOLפיתחה פטנט לבניית בריכה במהירות אשר משנה את פניה של תעשיית בריכות
הבטונ לבלי הכר ,והיא מביאה אליכמ את פרי העמל הזה עד חצר ביתכמ.
כמיטב המ ורת היזמית הישראלית ,החברה משלבת את טנדרט הייצור האמריקאי עמ פרי
החשיבה היזמית הישראלית.
החברה מציגה מהפכ הליכ ההתקנה של הבריכה ככ שהוא התקצר מחודשימ לימימ פורימ
בלבד מבלי להתפשר על איכות הייצור.
הבריכה שחלמתמ עליה מוצעת לכמ במגוונ גדול של גנונות בהתאמה אישית ברמת גימור
גבוהה בכל דגמ שתבחרו.
כל ההליכ מתבצע במפעל הבית שלנו בנווה ימינ ,ומתנהל בשקיפות מרבית ובאמינות
הידועה של חברת  S-POOLשהמוניטינ שלה ידוע בתחומ זה כבר שנימ רבות.
כל שלב בייצור מבטא את היעילות הרבה שאנחנו מקפידימ עליה ,כדי שהמוצר הטוב ביותר
יגיע אליכמ ויצדיק את האמונ שקיבלנו מהלקוחות במשכ שנימ.
רישומ הפטנט המהפכני הוא חלק ממהלכ ההתרחבות של החברה ,כדי לאפשר ללקוחות
רבימ יותר ברחבי העולמ ליהנות מהיתרונות המוכחימ של הטכנולוגיה החדשנית שלנו.
כחברה פורצת דרכ  S-POOLגאה בחדשנות ובאיכות המוצרימ שלה ,כמו גמ בפתרונות
העיצוביימ המתקדמימ .בנינו חברה המבו ת על לקוחות טובימ מהשוק הפרטי והע קי.
הנכמ מוזמנימ להיות חלק מ יפור ההצלחה העולמי ולהפוכ את בריכת השחיה בביתכמ
לחלומ בר השגה.

לשירותכם בליווי אישי ,בייעוץ והכוונה.

בריכת שחיה מבטונ ב 3-צעדימ

חודש

מ פר שעות

מ פר ימימ

ייצור במפעל

הובלה לאתר

הפעלת הבריכה

מהפיכה בעולמ בריכות השחיה
 S-POOLמציגה פטנט עולמי פורצ דרכ  -ייצור בריכות שחיה מבטונ במפעל ולא בבית הלקוח!
 S-POOLמקצרת את תהליכ התקנת הבריכה מחודשימ לימימ פורימ .החי כונ משמעותי הנ בזמנ והנ בעלויות.
 S-POOLהחברה המובילה בייצור והתקנה של בריכות בטונ פרטיות בזכות הפטנט המהפכני.

בריכות שחיה מבטונ ברגע
בניית הבריכה מתבצעת בתהליכ ייצור מתקדמ ומדויק במפעלי החברה בתנאימ אופטימליימ לצד
בקרת איכות ואטימות .מידות הבריכה ,גנונ העיצוב והמדרגות בהתאמה אישית על פי בחירה וככ
גמ מגוונ אפשרויות החיפוי.
א פקת הבריכה לכל מקומ בארצ .חדר מכונות מגיע מוכנ ומאובזר בציוד מהחברות המובילות בעולמ.
התקנת הבריכה והפעלתה על ידי צוות מקצועי ומיומנ.

Registered patent

היתרונות
הייצור במפעל )ולא בבית הלקוח!(
בריכת בטונ בהתאמה אישית ,שנבנתה בתנאימ אופטימליימ
בקרת איכות קפדנית במפעל טרומ התקנה
גמישות מרבית והשתלבות בלו"ז הבנייה שלכמ
זמנ א פקה קצר
בריכה יציבה שצפה על כלונ אות בטונ ואינה מושפעת מתזוזות הקרקע
פטנט עולמי רשומ
 30שנות אחריות

החוזק והאמינות של הבטונ
המ חלק מהמחיר!
למה בריכת בטון?
כשמדובר בבריכת שחיה ,בטונ הוא החומר המומלצ ביותר.
הבטונ עמיד ,חזק והאיכותי ביותר מכל וגי החומרימ בבריכות הקיימות בשוק.
הבטונ מאפשר ליצור בריכות בכל גודל ,צורה במגוונ עיצובי פנימ הבריכה.
הבטונ הוא חומר ידידותי ל ביבה עמ מינימומ תחזוקה ויכול לעמוד בתנאי
אקלימ קיצוניימ.
בריכת בטונ ,יוקרתית ואיכותית ולכנ מעלה את ערכ הנכ .
הבריכה אינה נ דקת ואינה מושפעת מתזוזות הקרקע.

אדריכלימ ,יזמימ וקבלנימ -
חו כימ זמנ עבודה ופיקוח יקר
מתחם אדריכלים
אדריכלימ ואנשי מקצוע מתחומ הבניה מוזמנימ למתחמ האדריכלימ .כאנ תוכלו להתרשמ
מתצוגה של עשרות בריכות בכל שלבי הבנייה ,להבינ את היתרונות בשיטה הייחודית של
 S-POOLולמצוא את הפתרונות העיצוביימ החדשניימ והיצירתיימ ביותר בעבור לקוחותיכמ.
בריכת השחיה תיוצר במפעל בשקיפות מלאה ותח וכ מכמ זמנ פיקוח יקר.

שירות אישי וליווי מקצועי
אדריכלית :ליליאנ בנ שוהמ צלמ :אלעד גוננ

יועצי החברה י ייעו בהתאמה של הבריכה ,העיצוב והאבזור המתאימ לתוכנית האדריכלית
ול גנונ החיימ .השירות האישי והמקצועי ילווה אתכמ לאורכ כל התהליכ ,על מנת להבטיח לכמ
וללקוחותיכמ חוויה מהבריכה הראשונה.
הנכמ מוזמנימ להתרשמ מהדגמימ המוצעימ באולמ התצוגה של המפעל שלנו בנווה ימינ,
והשתתפו ב יור בפ הייצור כחול לבנ שלנו ,שעליו גאוותנו .שמ תראו עשרות בריכות בשלבי
בנייה שונימ ותוכלו להתרשמ מה טנדרטימ המוקפדימ שלנו כדי להגיע להחלטה הנכונה
מבחינתכמ.

מה כוללות הבריכות שלנו?
• חדר מכונות :חדר המכונות מורכב במפעל ומגיע מאובזר בציוד
מהחברות המובילות בעולמ .מה שמאפשר לנו ל פק במהירות מוצר
מוגמר ואיכותי ללא דאגות והתע קות מצדכמ.
• תוכנית הנדסית לבריכה ואישור מהנד חתומ
• עיצוב הבריכה :מדרגות ,פ ל ,במת שיזופ ,בהתאמה אישית
ממגוונ עיצובימ ו גנונות.
• חיפוי יוקרתי :פ יפ  ,קרמיקה ,שיש.
• אבזור :תאורת  ,LEDצנרת ואביזרימ בגופ הבריכה ובחדר המכונות עפ"י תקנ.
• התקנת הבריכה והפעלה :על ידי צוות מקצועי ומיומנ.

תו פות וגדלימ
כל וגי הבריכות יכולימ להתאימ למגוונ שימושימ שונימ:
• בריכה אקולוגית
• בריכה טיפולית
• בריכת פעוטות
• בריכת זרמימ
הבריכות זמינות בגדלימ ובצורות שונות ,בהתאמ להגבלות על תחבורה והרמה.

אפשרויות התקנה
•
•
•

התקנה על גג
התקנה שקועה
התקנה עילית

מגוונ הדגמימ שלנו
PREMIUM
בבריכה זו ינונ המימ מתבצע באמצעות " קימרימ"
המותקנימ בקירות הבריכה .ה קימר שואב מימ ומ ננ
את הלכלוכ הצפ .בבריכה מותקנימ מפזרימ ,המחזירימ
לבריכה מימ נקיימ לאחר תהליכ של ינונ וחיטוי.

INFINITY
בבריכה זו ינונ המימ מתבצע באמצעות תעלת
גלישה המ ננת את הלכלוכ הצפ בצורה מושלמת.
בריכה בה קו המימ נושק לגובה מפל הריצופ.
דגמ זה מצטיינ במראה א תטי ויוקרתי.

PLATINUM
בבריכה זו ינונ המימ מתבצע באמצעות תעלת
גלישה היקפית המ ננת את הלכלוכ הצפ בצורה
מושלמת .בריכה בה מפל המימ והריצופ הוא בגובה
אחיד .דגמ זה מצטיינ במראה א תטי
ויוקרתי במיוחד.

HUT TUB

יוקרתי ברמה הגבוהה ביותר לפינוק מושלמ
המערכת כוללת  8ג'טימ לעי וי ,תאורת לד וחימומ.
אפשרויות הצבה בגינה וגמ על הגג.

אפשרויות חיפוי יוקרתי
אנו מציעימ מגוונ וגי חיפויימ לבריכה .בשנימ האחרונות ,חיפוי פ יפ הוא מאוד
מבוקש .הוא מדגיש את מראה המימ הצלולימ ויוצר רושמ אלגנטי ומרשימ .קוביות
הפ יפ הזעירות מיוצרות מחומרימ שונימ :זכוכית ,קרמיקה או פורצלנ ,והנ מקנות
לבריכה מראה עשיר ,צבעוני ,נקי וחד .פרט ל וגי הפ יפ השונימ תוכלו להזמינ
חיפויי שיש ,קרמיקה וכל וגי החיפויימ.

גנונות עיצוב
עיצוב הבריכה הוא שלב יצירתי ומהנה ,ואנו מתייח ימ אליו בצורה הולי טית,
לצד שאר שיקולי התכנונ :נוחות ,בטיחות ,גנונ הבית ,הגינונ והמרחב בו
ממוקמת הבריכה .למדרגות תפקיד מרכזי בעיצוב הבריכה S-POOL .מעניקה
לכמ מגוונ אפשרויות למיקומ המדרגות :בפינת עי וי ,במשטח שיזופ ,באזור
הילדימ ועוד.

בטיחות מעל לכל
יועצי  S-POOLידריכו אתכמ בנוגע לבטיחות ולזהירות וימצאו למענכמ את
פתרונות הבטיחות הטובימ ביותר .ניתנ להו יפ את כל אמצעי הבטיחות חדשניימ
המוצעימ בשוק.

וגי הבריכות

כל וגי הבריכות ניתנימ ליישומ בדגמימ השונימ
בריכה אקולוגית

בריכת שחייה המעניקה חוויה חושית הולי טית ,המדמה מקור מימ טבעי .זוהי בריכת שחייה
ידידותית ל ביבה ,שתהליכ הטיהור בה נעשה בעזרת צמחייה וללא כימיקלימ .לרוב היא מחולקת
לשני אזורימ :אזור המיועד לשחייה והנאה ואזור המיועד לטיהור המימ באמצעות צמחייה.

בריכה טיפולית

בריכה המתוכננת הנ לשחייה והנ להתעמלות במימ .התעמלות במימ נחשבת לשיטה שיקומית
מצוינת ,מאחר שהיא מאפשרת ביצוע תרגילימ ללא עומ על המפרקימ .היא משפרת את
התנועה ומחזקת את שיווי המשקל והיציבה .ההתעמלות במימ נעימה ומרגיעה.
בבריכה הטיפולית אפשר לשחות ,ואפשר ללכת לכל אורכה.

בריכת פעוטות

המקומ המושלמ לפעוטות .גובה פני המימ הנמוכ מאפשר תנועתיות .הוא מקנה ביטחונ
לפעוטות ושקט להורימ.

בריכת זרמים

גמ בבריכה פרטית אפשר להתאמנ ביעילות .בריכת הזרמימ מפיקה זרמי מימ חזקימ ,המאפשרימ
לכמ להתאמנ ברמות שונות של מאמצ ,ובהדמיה של שחייה במימ פתוחימ .בבריכה אפשר גמ
להתאמנ בשחייה מאתגרת וגמ להירגע מזרמי הג'קוזי.

גנונות עיצוב

אפשרויות חיפוי יוקרתי
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