
gę nad innymi produktami dostępnymi 
na rynku. Żaden inny materiał wykorzy‑
stywany do produkcji płytek, mozaik, 
kształtek i elementów wykończeniowych 
nie ma tak dobrych parametrów tech‑
nicznych, fizycznych oraz chemicznych. 
Powodów do zastąpienia powszechnie 
dostępnych kafli z ceramiki produktami 
porcelanowymi SeraPool jest wiele, naj‑
ważniejsze to:
  dłuższa żywotność i wytrzymałość 

na zmienne warunki atmosferyczne,
  zdecydowanie niższa chłonność 

wody – na poziome od 0,03 do 0,5% 
(w przypadku ceramiki wynosi ona 3–7%, 
a czasami nawet 10%) wg normy ISO 
10545‑5,
  rozszerzalność termiczna od +20 

do +100°C na poziomie 5%,
  gładka powierzchnia bez porów, zapew‑

niająca większą higienę – mniej mikrobów 
i brudu na powierzchni,
  wytrzymałość na zasady, kwasy i agre‑

sywną wodę geotermalną,
  odporność na przebarwienia,
  lśniąca i gładka powierzchnia,

  wyższa twardość i odporność na wstrzą‑
sy, uderzenia.

Profesjonalizm
Klienci SeraPool, oprócz zadowolenia z ja‑
kości produktów, chwalą sobie współpracę 
i profesjonalną obsługę. Firma proponuje 
bezpłatne doradztwo architektoniczne, 
wsparcie i wykonawstwo projektowe oraz 
indywidualnie dobraną kolorystykę dopa‑
sowaną do oczekiwań klientów. Produkty 
SeraPool mają wszystkie niezbędne atesty, 
certyfikaty i deklaracje:
  atesty PZH,
  System Zarządzania Jakością  

ISO 9001:2008,
  produkcja wg europejskiej normy  

EN 14411.

SeraPool zyskała już zaufanie i popularność 
w 60 krajach na 7 kontynentach, teraz czas 
na Polskę.  

Kontakt:  e-mail: polska@serapool.pl 
www.serapool.pl

tekst i FOtO | SeraPool PolSka

Marka SeraPool jest znana przede 
wszystkim z płytek pochwyto‑
wych dostosowanych do wszel‑

kich typów basenów i systemów rynien 
przelewowych, a także z najwyższej jakości 
mozaik. W ofercie można znaleźć mozaiki 
i melanże porcelanowe, a także bardzo ele‑
ganckie mozaiki ze stali nierdzewnej w kilku 
wymiarach i bogatej gamie kolorystycznej. 
Ale to nie wszystko – firma SeraPool oferuje 
także płytki na plaże, tarasy, podłogi, ściany 
oraz elementy wykończeniowe (naroża, 
dekory, odpływy liniowe, brodziki pryszni‑
cowe, profile oraz kratki ABS do rynien prze‑
lewowych). Produkty SeraPool sprawdzają 
się także w łaźniach parowych, suchych oraz 
spa. Ponadto SeraPool może się pochwalić 
autorską technologią FotoSera, polegającą 
na nanoszeniu na płytki dowolnych zdjęć, 
grafik, logo i motywów. Daje to nieskończe‑
nie wiele możliwości tworzenia zindywidu‑
alizowanych projektów.

Niezawodność
Produkty SeraPool są wykonane w 100% 
z porcelany, co daje im dużą przewa‑

Porcelana SeraPool 
na każdą porę, na każdy basen
Znana i ceniona na całym świecie firma SeraPool, istniejąca 
na globalnych rynkach już prawie ćwierć wieku, weszła właśnie 
na polski rynek
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  Porcelana w warunkach górskich i ‑25°C? Czemu nie?

  Technologia Fotosera
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