


Markę SUPERPOOLS tworzą profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie 
techniki basenowej. Długa historia w połączeniu ze świeżym spojrzeniem i innowacyjnymi 
pomysłami sprawiła, iż jesteśmy prekursorami nowych rozwiązań i technik produkcji.
Inwestycje w nowe technologie pozwalają nam na ciągły rozwój oraz tworzenie 
nowoczesnych form basenowych..
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JESTEŚMY OFICIALNYM SPONSOREM 

ZAWODNIKA CROSSFIT:
ŁUKASZ DABBACHI 

 

I miejsce Platz Amarok East Side challange 2016 
I miejsce Platz auf Cyprus Throwdown 2016 
I miejsce Platz european Masters Throwdown 2015
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PRZEKRÓJ WZMOCNIENIA BASENU

WZMOCNIENIE PVC + PUR  - dodatkowe wzmocnienie w połowie ściany basenu poza 
stabilnością daje nam możliwość wykorzystania rury pvc do podłączenia hydraulicznego. Rura 
jest ocieplona co chroni wodę przed utratą ciepła. Nie ma ryzyka przebicia bądź przetarcia rury 
podczas montażu budowlanego. Szczelność rur sprawdzana 3 - krotnie podczas procesu 
produkcyjnego, pozwala na uzyskanie najwyższej jakości produktu.

WZMOCNIENIE STALOWE - dodatkowe wzmocnienie basenu w górnym rancie. 
Zastosowana w nim najwyższej jakości stal, powoduje że basen jest jeszcze bardziej 
stabilny i wytrzymały.

Ułatwia montaż budowlany basenu. Można zastosować na nim przeróżne materiały 
służące do wykończenia plaży bez obaw o zniszczenie niecki.

 wzmocnienie metalowe

pianka poliuretanowa 

powłoka ochronna + filtr UV

2 warstwy żelkotu 

mata barierowa 

żywica winyloestrowa   

warstwa antyosmoza
barier COAT

4 x mata konstrukcyjna4 x żywica konstrukcyjna

Topcoat

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NIECKI BASENOWEJ
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OBIEG WODY W BASENIE
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  Maße: 8,00 x 3,20 x 1,50 m

bezpieczeńswobezpieczne  schody mrozoodporność antypoślizg

31.400zł
22.990złCENA:wymiary: 8,00 x 3,20 x 1,50 m

Basen poliestrowy ROYAL XL jest wyjątkowym modelem ze względu na swój prostokątny kształt. Jego 
design idealnie komponuje się z nowoczesną architekturą.Wewnętrzne antypoślizgowe schody z półkami 
rekreacyjnymi, czynią go nr 1 wsród basenów. Idealnie sprawdza się jako basen wewnętrzny i basen 

BASEN
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22.400zł
18.400złCENA:

bezpieczeńswobezpieczne  schody mrozoodporność antypoślizg

5,30 x 3,20 x 1,50
6,30 x 3,20 x 1,50

DOSTĘPNE WYMIARY

Basen poliestrowy ROYAL XL jest wyjątkowym modelem ze względu na swój prostokątny kształt. Jego 
design idealnie komponuje się z nowoczesną architekturą.Wewnętrzne antypoślizgowe schody z półkami 
rekreacyjnymi, czynią go nr 1 wsród basenów. Idealnie sprawdza się jako basen wewnętrzny i basen 

wymiary: 6,30 x 3,20 x 1,50 m

BASEN
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27.800 zł
20.990złCENA:

DOSTĘPNE WYMIARY

6,30 x 3,20 x 1,50 m
7,50 x 3,20 x 1,50 m

NEXT swoimi okazałymi schodami wzbogaca każdy przydomowy krajobraz.Jest 
subtelny, funkcjonalny, a co najważniejsze bezpieczny – gwarancją bezpieczeństwa 
są jego idealnie skonstruowane schody z powierzchnią antypoślizgową.

wymiary: 7,50 x 3,20 x 1,50 

bezpieczeńswobezpieczne  schody mrozoodporność antypoślizg

BASEN
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29.890zł
25.400złCENA:

5,20 x 3,00 x 1,50
6,20 x 3,00 x 1,50
6,10 x 3,70 x 1,50
8,10 x 3,70 x 1,50

DOSTĘPNE WYMIARY

BASEN

Baseny poliestrowe LUCKY oraz jest z całą pewnością korzystną opcją 
dla rodzin. Optymalny rozmiar, prostokątny kształt i klasyczne schody 
pozwalają na swobodną zabawę z rodziną i przyjaciółmi.

wymiary: 8,10 x 3,70 x 1,50 m

bezpieczeńswo mrozoodporność antypoślizg 1716



5,00 x 3,00 x 1,50
6,00 x 3,00 x 1,50
7,00 x 3,20 x 1,50
7,70 x 3,10 x 1,50
8,00 x 3,20 x 1,50
8,50 x 3,70 x 1,50
9,00 x 3,20 x 1,50
9,40 x 3,30 x 1,50
10,00 x 3,20 x 1,50
10,50 x 3,70 x 1,50

DOSTĘPNE WYMIARY

Enjoy ist das am häufigsten ausgewählte Polyester-Poolmodell. Das breite 
Angebot an Maßen in Verbindung mit der eleganten und klassischen Form 
ermöglicht es jedem, den idealen Pool für sich zu finden.

wymiary: 8,00 x 3,20 x 1,50 m 19.890zł
17.800złCENA:

BASEN

bezpieczeńswo mrozoodporność antypoślizg 1918



5,20 x 3,00 x 1,50 m
6,20 x 3,00 x 1,50 m
6,10 x 3,70 x 1,50 m
8,10 x 3,70 x 1,50 m

6,30 x 3,20 x 1,50 m
7,50 x 3,20 x 1,50 m

5,30 x 3,20 x 1,50 m
6,30 x 3,20 x 1,50 m

8,00   x 3,20   x   1,50 m

 4,50   x   3,00   x   1,50 m

  8,20   x   3,10   x   1,40 m

6,20   x  3,10   x   1,40 m

8,00   x  3,50   x   1,10-1,60 m

7,50   x  3,50   x   1,20-1,60 m

6,40   x  3,20   x   1,20-1,60 m

5,00 x 3,00 x 1,50 m
6,00 x 3,00 x 1,50 m
7,00 x 3,20 x 1,50 m
7,70 x 3,10 x 1,50 m
8,00 x 3,20 x 1,50 m
8,50 x 3,70 x 1,50 m
9,00 x 3,20 x 1,50 m
9,40 x 3,30 x 1,50
10,00 x 3,20 x 1,50
10,50 x 3,70 x 1,50
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Zadaszenie na basen LUX to najbardziej ekonomiczny wybór, który 
charakteryzuje niemiecka jakość,ale i przystępna cena. Zadaszenia 
basenowe LUX spełniają swoją rolę w każdych warunkach pogodowych. 
Jest to obok linii CLASSIK EURO najczęściej wybierana seria zadaszeń!

15.550złCENA OD:

 

LUX  A 3 MODUŁY
wymiary wewnętrzne: 3300 mm X 6240 mm
wymiary zewnętrzne: 3726 mm X 6300 mm  
wysokość: 750 mm

LUX  B 4 MODUŁY
wymiary wewnętrzne: 4286 mm X 8300 mm
wymiary zewnętrzne: 4850 mm X 8380 mm  
wysokość: 800 mm

LUX  C 5 MODUŁY
wymiary wewnętrzne: 4996 mm X 10390 mm
wymiary zewnętrzne: 5700 mm X 10465 mm   
wysokość: 900 mm

DOSTĘPNE WYMIARY
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ZADASZENIE CLASSIC EURO

Zadaszenie na basen CLASSIC EURO to najbardziej ekonomiczny wybór, który charak-
teryzuje wysoka jakość w przystępnej cenie. Zadaszenia basenowe CLASSIC EURO 
produkowane na zamówienie,  spełniają swoją rolę w każdych warunkach pogodowych. 
Jest to najczęściej wybierana seria zadaszeń basenowy. Zadaszenia CLASSIK mogą 
być produkowane w różnych rozmiarach, w zależności od Państwa potrzeb.

długość: 6400 mm
wewnętrzna szerokość: 3200 mm 
zewnętrzna szerokość: 3760 mm   
wysokość: 1200  mm

długość: 7400 mm
wewnętrzna szerokość: 3400 mm 
zewnętrzna szerokość: 4150 mm   
wysokość: 1300 mm

długość: 8400 mm
wewnętrzna szerokość: 3400 mm 
zewnętrzna szerokość: 4150 mm   
wysokość: 1300 mm

długość: 10900 mm
wewnętrzna szerokość: 3900 mm 
zewnętrzna szerokość: 4820 mm   
wysokość: 1500 mm

DOSTĘPNE WYMIARY

14.760złCENA OD:
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Zadaszenia basenowe PRESTIGE to linia, która zawsze zajmowała i nadal zajmuje szczególne 
miejsce wśród modeli zadaszeń basenowych. To bez wątpienia najbardziej ekskluzywna 
seria zadaszeń do basenów. Zadaszenia basenowe PRESTIGE charakteryzuje się perfekcją 
i minimalizmem. Idealnie współgra zarówno z nowocześnie urządzonymi ogrodami, jak i z 
klasyką. Polecamy te zadaszenia klientom, którzy cenią sobie elegancję w prostocie oraz 
jakość, a komfort użytkowania stawiają na pierwszym miejscu.

ZADASZENIE PRESTIGE

Zadaszenia na zamówienie.
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pompa + filtr - filtracja

skimmer - filtracja

dysze napływowe - filtracja

lampy halogenowe, LED - oświetlenie

pompy ciepła, wymienniki - ogrzewanie 

pompy ciepła, wymienniki - ogrzewanie 

rolka zwijająca z folią solaryczną  

- ogrzewanie wody

urządzenia dozujące chmię basenową

lub elektrolizer soli

lampa UV - uzdatnianie wody 

odkurzacze manualne i automatyczne

chemia basenowa - uzdatnianie wody 

PVC  i wielle innych dodatków wody

2928



NASZE REALIZACJE
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SUPERPOOLS    
ul. Wrocławska 255
45-960 Opole, Polska
tel: (+48) 77 55 05 965
biuro@superpools.pl

Dział Handlowy:

Magdalena Syrnik
GSM: (+48) 661 333 222
e-mail: magda@superpools.pl

Antoni Schulz 
GSM: (+48) 885 888 116
e-mail: biuro@superpools.pl

Sabina Urban  
GSM: (+48) 691 666 111
e-mail: sabina@superpools.pl 

www.superpools.pl
ODWIEDŹ NAS 
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