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PPP : Hayalinizdeki  HAZIR  HAVUZ

Polipropilen HAZIR HAVUZLARIMIZ...
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Üstün Montaj Kolaylığı

HAFRİYAT

GÖVDE MONTAJI

AKSESUAR MONTAJI

MERDİVEN MONTAJI

ÇEVRE KAPLAMASI

SU DOLUMU VE
HAVUZUNUZ 
KULLANIMA HAZIR ! 

Polipropilen gövde panelleri, esnek yapıdadır ve montajı çok kolaydır.
Paneller birbiri üzerine klipsle geçmeli olarak olarak tasarlanmıştır. 
Basit klipsleme teknolojisi sayesinde herhangi bir ekipman kullanmaya gerek kalmadan 
bir kaç saat içinde basit el aletleriyle monte edilir. 

Paketiniz hazır, hemen satın alın, biz kuralım !

Havuzunuzun bahçenize kurulumu, uzman montaj personelimiz  
tarafından en geç 10 işgünü içinde tamamlanacaktır. 
Kurulumu çok hızlıdır; kalıp, beton, demir veya kaplama işlemleri
gerektirmemektedir. Neden vakit ve nakit kaybedelim ki?

Vakit Nakittir.

Montaj 
Bizim  

İşimiz...

Bahçenizde yıllardır düşlediğiniz havuz rüyanızı gerçekleştirmek üzere; 
yüksek kaliteli polipropilen gövdeli hazır havuzlarımızı
sizin için ürün gamımıza ekledik.

Betonarme havuzlara göre *yarı yarıya 
daha ekonomik olan portatif havuzların diğer avantajları; 
* yüksek dayanım, 
* estetik görünüm ve 
* zemin altı hareketlerine karşı esnek yapısıyla eşsiz sızdırmazlık
özelliklerine sahip olmasıdır.
Polipropilen Hazır Havuz teknolojisi, bu özellikleri sayesinde 10 yılı aşkın süre önce
betonarme havuzların önüne geçip Avrupa pazarının neredeyse tamamını ele
geçirmiştir. 

PPP, Hayalinizdeki Hazır Havuz 

Hızlı Montaj !

1 hafta sonra 

yüzmeye 

başlayın !

İÇ LİNER DÖŞEME



Ayarlanabilir 
çubuklar, yapının 
dikeyliğinin  
sağlanmasında  
kullanılır.

Kusursuz yapı: Tüm beklentilerinize cevap verecek

Çevre Dostu ve Korozyona Dayanıklı Malzeme
Havuz gövde panelleri çürümeye karşı son derece dayanıklı
ve aynı zamanda mukavemetli sentetik reçineli polipropilen 
malzeme ile imal edilmiştir.

panel üstü alüminyum çerçeve,  
yapının dayanımını pekiştirmektedir

PPP paneller bünyesinde  
bulundurduğu güçlendirici
federler sayesinde, üstün  
mukavemet özelliğine sahiptir.

Pano köşelerine  
monte edilen 
taşıyıcı kirişler,
yapının 
sağlamlığını 
garanti etmektedir...

Üretim fabrikamızda
imal edilen panolara
Aquareva aksesuar 
grubu ve Soli�ow 
�ltrayon ünitesi  kolayca
monte edilebilmektedir.

Kilitli klipsleme 
teknolojisiyle 
vida ve somun  
kullanmadan
panoların montajı
kolaylıkla yapılır.
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Üstün Üretim 
Teknolojisi...
Havuzların gövdesini oluşturan Polipropilen paneller, 
en yeni nesil termoplastik enjeksiyon pres robotlarıyla üretilmektedir.

Havuzların dikdörtgen veya çeşitli formlarda üretimini sağlamak için
polipropilen paneller, hem katı hem de esnek yapıda üretilmiştir.

Panoların daha sonra skimmer veya iç aydınlatma üniteleri gibi aksesuarların 
monte edileceği bölgeleri, işlenerek boşaltılır.
Böylece montaja hazır son halini alan polipropilen panolar,
aynı robot tarafından paketlenir.
Tüm üretim aşamaları tamamen otomatiktir.



Mükemmel Teknoloji...

Havuz formları...

Merdivenler...

7 x 3,5

8 x 4

9 x 4,5

11 x 5

7,25 x 3, 5

9 x 4 ,5

11 x 5

7 x 3,5

9 x 4, 5

11 x 5

9 x 4, 5

ArmutlavOYarı OvalDikdörtgen

namoRDüz merdiven Düz içeriye doğruAçılı merdiven

Havuz Tabanı...
Değişken Piramit, düz dipli ve değişken dipli havuz tabanı gibi her türlü form mevcuttur.

1,25 metre ve 1,5 metre 
olmak üzere iki farklı boyuttadır.

1,25 m kiriş ağırlığı : 9,50 Kg
1,50 m kiriş ağırlığı : 10,50 Kg

Malzeme : Polipropilen 
Renk : Siyah

Gövde Yapı Elemanları...
Köşe panoları

1,25 metre ve 1,50 metre 
olmak üzere iki farklı
derinliktedir.

1,25 m pano ağırlığı : 15 Kg
1,50 m pano ağırlığı: 17 Kg

Malzeme : Polistren choc 
Renk : Siyah

1,25 metre ve 1,5 metre
olmak üzere iki farklı boyuttadır. 

1,25 m köşe ağırlığı : 6,30 Kg
1,50 m köşe ağırlığı : 8,10 Kg

Malzeme : Polistren choc 
Renk : Siyah

Panolar

Taşıyıcı Kirişler


