
Marka SeraPool istnieje na rynku 
europejskim od 1987 roku. Jest unikatowa 
w skali światowej ze względu na: 
  najwyższą jakość płytek porcelanowych,
  rozwiązania zorientowane na najbardziej 

wymagających użytkowników,
  obszerną ofertę – płytki, pochwyty 

(również profilowane), wszelkie elementy 
wykończeniowe i dekory,

  szeroką gamę kolorystyczną,
  rozwiązania dostosowanie do wszelkich 

systemów basenowych,
  płytki i pochwyty aż w 12 rozmiarach, 

mogące zastąpić do 5 różnych produktów, 
zwiększając tym samym poziom higieny 
oraz oszczędność czasu i pieniędzy,

 łatwość cięcia płytek i pochwytów.

Dysponujemy szeroką gamą mozaiki 
porcelanowej przeznaczonej do basenów 
rekreacyjnych oraz pomieszczeń zapleczy 
spa. Dzięki naszej technologii Fotosera, 
możemy zamieścić na płytkach 
dowolne logo lub zdjęcie, zgodnie 
z zapotrzebowaniem klienta, dając tym 
samym nieskończenie wiele możliwości. 
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Porcelana SeraPool 
na każdą porę, na każdy basen

SeraPool to estetyka, funkcjonalność 
i higiena. Tworzymy perfekcyjne baseny 
na bazie produktów wykonanych w 100% 
z porcelany.

Dlaczego warto zastąpić ceramikę  
porcelaną SeraPool? 
Porcelanowe płytki SeraPool i elementy 
wykończeniowe zapewniają:
  dłuższą żywotność i wytrzymałość 

na zmienne warunki atmosferyczne,
  zdecydowanie niższą chłonność wody – 

na poziome od 0,03% do 0,5% (ceramika 
3–7%),

  rozszerzalność termiczną od +20°C 
do +100°C na poziomie 5%,

  gładką powierzchnię bez porów – 
zapewniając mniej mikrobów i brudu 
na powierzchni,

  wytrzymałość na zasady, kwasy 
i agresywną wodę geotermalną,

 odporność na przebarwienia,
 lśniącą i gładką powierzchnię,
  twardsze i bardziej odporne na wstrząsy 

produkty,
 najwyższą jakość na rynku.

Firma SeraPool otrzymała wszystkie 
niezbędne atesty:
  antypoślizgowość: DIN 51 097 oraz 

DIN 51 130,
  System Zarządzania Jakością ISO 

9001:2008,
  produkcja wg europejskiej normy 

EN 14411,
 atesty PZH.

Głównymi odbiorcami produktów 
SeraPool są kraje Unii Europejskiej, Europa 
Wschodnia, Azja i Afryka.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, 
jak i pełną gamą oferowanych produktów 
prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
polska@serapool.pl

Porcelana w warunkach górskich i -25°C? Czemu nie?
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