
30 × 30 cm ponumerowany, dzięki czemu 
ułożenie nawet najbardziej fantazyjnego 
wzoru nie stanowiło problemu. Powierzchnia 
całej kompozycji wynosi prawie 170 m2. Jej 
znaczna część (przeznaczony dla dzieci bro-
dzik o głębokości 30 cm) została wykonana 
z mozaiki antypoślizgowej o klasie C i R13.

100% porcelany
To właśnie firma SeraPool jako pierwsza 
na świecie rozpoczęła produkcję profilowa-
nych kształtek pochwytowych w najwięk-
szych dostępnych wymiarach. SeraPool 
może się również pochwalić tym, że jako 
jeden z nielicznych producentów wytwarza 
wszystkie płytki i elementy wykończenio-
we niezależnie od wymiarów we własnym 
parku produkcyjnym. Produkty SeraPool 
są wykonane w 100% z porcelany, co daje 
ogromną przewagę nad innymi produktami 
dostępnymi na rynku. Żaden materiał wy-
korzystywany do produkcji płytek, mozaik, 
kształtek i elementów wykończeniowych 
nie ma tak dobrych parametrów technicz-
nych, fizycznych i chemicznych. Również 
temperatura wypalania równa 1210°C spra-
wia, że mozaiki i płytki nadają się do saun.

Same zalety
Zastępując powszechną ceramikę na rynku 
polskim porcelaną SeraPool, otrzymuje się:
  dłuższą żywotność i wytrzymałość 

na zmienne warunki atmosferyczne,
  zdecydowanie niższą chłonność wodną 

– na poziome od 0,03 do 0,05% (w przy-
padku ceramiki wynosi ona 3–7%, a cza-
sami nawet 11%),
  gładką powierzchnię bez porów, za-

pewniającą tym samym większą higienę 
– mniej mikrobów i brudu na po- 
wierzchni,
  wytrzymałość na zasady, kwasy i agre-

sywną wodę geotermalną,
  odporność na przebarwienia,
  lśniącą i gładką powierzchnię,
  wyższą twardość i odporność na wstrzą-

sy, uderzenia.

Najwyższa jakość
O najwyższej jakości może świadczyć
ugruntowana pozycja na rynkach w ponad
60 krajach, teraz czas na Polskę.  

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

tekst i FOtO | Firma Serapool

Firmy w ramach współpracy  
z SeraPool Polska oprócz doradztwa 
mogą liczyć na opracowanie projek-

tów według dokumentacji przetargowej 
oraz indywidualnych upodobań zamawia-
jącego. Wszystkie projekty są przygotowy-
wane zgodnie z wymogami FINA, a płytki 
są dobierane pod względem odpowiedniej 
klasy antypoślizgowości. Produkty  
SeraPool mają aktualne certyfikaty anty-
poślizgowości określające klasę według 
normy DIN 51 097 oraz DIN 51 130 zarów-
no dla suchych, jak i mokrych powierzchni.

Basen w Nowym Sączu
SeraPool Polska proponuje także indywidu-
alne kompozycje z mozaiki. Jednym z pro-
jektów z użyciem indywidualnej kompozycji 
tego typu jest oddany niedawno basen 
w Nowym Sączu. Poza dnem basenu pły-
wackiego i plaży, projekt zawiera wykony-
wane kompozycje z mozaiki 5×5 cm. Oprócz 
dwóch wzorów dostępnych w ofercie, całe 
dno basenu rekreacyjnego jest pokryte indy-
widualną kompozycją wykonaną na zamó-
wienie. Cała kompozycja została rozryso-
wana, a każdy z modułów w rozmiarach 

Skrojony na miarę
Marka SeraPool jest znana na rynkach europejskich już 
od 1987 roku. Najwyższa jakość produktów, indywidualne 
podejście do każdego projektu oraz pełne wsparcie i doradztwo 
sprawiają, że SeraPool Polska staje się partnerem dla coraz 
większej rzeszy firm w Polsce
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  Indywidualne opracowanie projektów to dla nas standard

  W naszej ofercie znajdują się wszystkie kształtki oraz elementy 
wykończeniowe dostosowane do wszelkich rozwiązań konstrukcyjnych

  basen rekreacyjny w Nowym Sączu

  Basen pływacki w Nowym Sączu

 Kształtka wiesbaden górny P
R

O
m

O
C

J
A

93
92

93
92

93


