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Ahşap yapı, Basit Kurulum 
Ahşap havuzlarımız, yapısında kullanılan ‘çam malzeme’ sayesinde 
çok basit ve hızlı kurulabilir aynı zamanda estetik görünüme sahiptir.  
Bu özellikleri sayesinde, hayalinizdeki havuza vakit harcamadan ve 
inşaat işleri gibi sıkıcı şantiyelerle uğraşmadan kavuşabilirsiniz.

Estetik Görünüm
Ahşap malzeme,  
bahçenize mükemmel bir uyum sağlar.
Ahşap yapıdan daha estetik ne olabilir ki? Ahşap malzeme sıcaktır,  
havuzunuzda yüzme isteğinizi arttırır ve bahçenizin doğal yapısına
mükemmel uyum sağlayarak göz zevkinizi de tatmin eder.
Procopi ahşap havuzlarımız, her türlü bahçe alanına uygun çözüm 
yaratabilecek çeşitte zengin form ve ebat seçeneklerine sahiptir.  
 Aynı zamanda havuzlarımız, hem zemin üstü, hem yarı gömülü,  
hem de zemine tam gömülü kullanılabilmektedir.
 

Kayun Bahçe Grupları olarak, havuz rüyanızı 
gerçekleştirmek için dünya devi Procopi’yi Türkiye’ye getirdik.
Procopi, Fransa’nın 1 numaralı prefabrik havuz  üreticisidir.
Prefabrik havuzlar, özel üretim havuzlara göre yarı yarıya
daha ucuzdur, kurulumu ise  basittir, montajı özel üretim
havuzlar gibi uzun sürmez, teslim süresi azami 10 gündür. 
Prefabrik  havuzlar ayrıca,  esnek ahşap yapısı sayesinde
zemin ve yüzey hareketlerinden  etkilenmez ve bu özelliği
sayesinde üstün sızdırmazlık sağlar  
Ahşap esnek havuzların yapısında çatlaklar oluşmaz.

Procopi grubu tasarımını kendisinin yaptığı  ve aynı zamanda 
üretiminin % 80’ini kendi üretim fabrikalarında imal ettiği
havuz  ve yan ekipmanları ürünlerini Fransa’nın 12 farklı  
şehrinde bulunan satış merkezlerinde pazarlamaktadır.  
Yüksek kalite, ekonomik fiyat ve estetik tasarımıyla satış 
cirosunu sürekli arttıran Procopi ürünleri şimdi de 
Türkiye’de Kayun aracılığıyla satışa sunulmaktadır.

Asla su sızdırmaz , bakteri barındırmaz ve üstün hijyen sağlar.
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Ahşap; estetik, sıcak ve dayanıklı malzeme... 
Ahşap, sağlıklı ve dayanıklı bir malzemedir.  Ürünlerimizde kullandığımız ahşap
malzeme, çevre normlarına uygun olarak üretilmiş olup, dış ortama dayanımını 
arttırmak amacıyla özel emprenye işlemlerinden geçirilmiştir.
Ürünlerimizde kullanılan üstün kaliteli çam ahşap malzeme, özenle seçilmiştir 
ayrıca esnekliği ve neme karşı üstün dayanımı ise 4. sınıf  dış ortam dayanıklılığı
kalite standartlarına uygunluğu test edilmiş ve onaylanmıştır.
Bu kalite sertifikası sayesinde, Procopi ahşap gövdeli havuzlarımızın kullanım 
garantisi müşterilerimize 10 yıl olarak sunulmaktadır.

Y I L
OC-030201

OC-030201

N°BVQI : PEFC / 10-4-1

N°BVQI : PEFC / 10-4-1

Procopi kullandığı ahşap malzemeyi koruma altındaki takip sistemli ormanlardan temin etmektedir ve 
PEFC Kalite belgesine sahiptir  - PEFC : Program for the Endorsement of Forest Certifi cation. 
Kalite Sertika Numarası: BVQI : PEFC / 10-4-1.

PEFC kuruluşu, Avrupa ‘da bulunan ormanları takip etmektedir.  Bu sayede bize verilen yeşil mirasın
varlığını ve sürdürülebilirliğini  garanti altına alır.

Basit Kurulum  
Hızlı Montaj ve Minimum Hafriyat.

WEVA serisi genel görünümü
Havuzun zeminüstü kullanımı en yaygın uygulamadır. 

Siz isteyin, biz kuralım, 2 gün içinde yüzmeye başlayın !

En yaygın kullanım: Zemin üstü kullanımdır  ve sadece
2 gün içinde kolaylıkla kurulmaktadır. 
Böylelikle, işçilikten tasarruf etmiş olacaksınız ve aynı zamanda
bahçeniz, doğal görünümünü zenginleştirmiş olacak...
Ancak tabi ki dilerseniz, havuzunuzu yarı ya da tam gömülü
olarak ta monte edebiliriz.
Zeminüstü veya gömülü olarak  montajı yapılabilen
havuzlarımız,  basit kilitleme sistemiyle çok kolayca
kurulabilmektedir. 
Bizim için ‘Çocuk Oyuncağı’ diyecek kadar basit kurulum.

- Dayanıklı su pompası ve kum filtresi ;
sürekli berrak ve temiz su sağlamak için 
standart ekipmanlardır.
- Üstün kaliteli liner iç kaplama. 
- Liner kaplamada  zengin seçenekli renkler.
Yan besleme ekipmanları da zengin renkli 
seçenekleriyle mükemmel uyumu garanti eder. 
-Standart iç merdiven, dış ahşap merdiven,  
kompozit çevre kaplaması, ayrıca opsiyonel 
olarak aydınlatma lambaları , koruma örtüleri
sıcak su pompası gibi çeşitli yan ürünlerimiz
havuzunuzda istediğiniz farklı 
özelllikleri gerçekleştirmenize yardımcı 
olup istediğiniz konforu garanti eder.

Havuz ekipmanları
her havuzda olduğu gibi...
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verdiğimiz önemden dolayı; burada özetleyeceğimiz, havuz suyu hijyeni ve filtrasyon grubu bakımı hakkında bilmeniz 

Su Dolaşımı ve Suyun Temizlenmesi
Havuzunuzun  sağlıklı kullanımını garanti etmek için, havuz suyunun
temiz tutulmasına özen göstermelisiniz. Bunun için ise, su
filtrasyon grubunun ilgili kullanım ve bakım talimatlarını 

gereken kullanım frekansı, sistemin periyodik bakımı, borular
ve bağlantı elemanlarının kontrolü ve kum filtresinin kirlilik

uygulamazsanız eğer, havuzunuzun hijyen seviyesi azalır.

Hijyen : Sağlığınız bizim için çok önemli...

Hem kendi sağlığınız hem de yakınlarınızın sağlığı için,  size 
bahsettiğimiz bir kaç püf noktasını dikkate almanız yeterli !
Talimatlarımızı uygulayarak, hem havuzunun hijyen şartlarını
sağlamış olacak, hem de üreticinizi memnun etmiş olacaksınız.

Havuz suyunun berraklığını sağlamak için kullanım ve bakım
talimatlarımızı uygulamanız yeterli.  

Sonuç olarak, havuzunuzun su dengesi ve hijyeni sizin
elinizdedir. Her türlü sorunuz için satış sonrası servisimizi
arayabilir, profesyonel yardım alabilirsiniz.

 Havuz Hijyeni

Havuz hijyeni hakkında, 
bilmeniz gereken  bir kaç Püf Noktası...

Ailelere yönelik kullanılan havuzlar için uyulması gereken resmi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Yine de sağlığınıza 

gereken bir kaç püf noktasını uygulamanızı tavsiye ediyoruz

uygulamanız yeterli: devreye alma, suyun temizlenmesi için

kontrolü ( Kum filtresi bakım talimatındaki yıkama , temizleme
talimatlarına uyunuz )
Filtrasyon grubunun kullanım ve bakım talimatlarını 

elinizdedir. Her türlü sorunuz için satış sonrası servisimizi
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HAVUZUN KIŞ HAZIRLIKLARI
- Kış sezonu boyunca, havuzun suyunu boşaltmayınız.
Boşaltmak gerekirse de uzun bir süre boş bırakmayınız.
Çünkü havuzdaki su hacmi, hem havuz grubunu termik
etkilerden korur, hem de havuz gövdesi ile liner iç 
kaplamanın sızdırmaz birleşimi için ağırlık görevi görür.
- Kış sezonunda, su seviyesini Skimmer emiş ünitesi
alt çerçevesinin 10cm altına kadar düşürmelisiniz.
- Su seviyesini düşürmek için, dilerseniz sifonaj yaparak, 
veya 6 yollu vanayı boşaltma konumuna getirerek
yerçekimi etkisiyle suyu boşaltabilirsiniz.  Böylelikle su

yağmurlardan kaynaklanan su seviyesinin yükselmesi 

- Havuz su seviyesinin suyun boşaltılarak azaltılması 
işleminde, su pompasını kullanmayınız.
- Daha sonra Skimmer emiş hortumlarını sökünüz. Böylece

durumunda, suyun fazlası buradan akarak boşalır. 

(Klor tabletleri gibi ...).
- Havuz iç bölgesinde bulunan geri dolum ünitesinin
dış kapağını sökünüz.
- Geri dolum deliğini, havuzun iç bölgesinden takacağınız

- Havuz suyuna yosun önleyici bir ürün ve kış koruması 
sağlayan madde ilave ediniz. (haricen satılır)
- Paslanmaz çelik inox merdiveni sökünüz.
- Kış koruma örtüsü ile havuzun su yüzeyinin tamamını 
kapatarak koruma altına alınız.
Önemli not: Sıcak iklimler için kış sezon koruması gerekli
değildir. Sıcak iklim bölgelerinde kurulan havuzların
mevcut durumunu korumaları için filtrasyon grubunun

su seviyesini düzenli olarak kontrol ediniz.

 KIŞ SEZONUNDA HAVUZUNUZU KORUMALISINIZ ...

FİLTRASYON GRUBU - KIŞ SEZONU KORUMAK İÇİN
- Geri dolum ünite hortum bağlantılarını sökünüz.
Geri dolum ve havalandırma hidrolik boruları 
içindeki suyu boşaltınız.
Filtrenin alt kısmındaki vida kapağını  açarak, 
filtrenin içindeki suyu boşaltınız.
Filtre vida kapağını , filtreyi yeniden devreye
alana kadar kapatmayınız
Su pompasının ve ön filtrenin boşaltma kapaklarını
açınız. Filtrasyon ünitesi besleme kontrol panelinin
elektrik bağlantısını kesiniz.

Pompa grubunun mümkün olduğunca nemden

ortamda korunaksız bir durumdaysa, pompanızı
kış sezonunda deponuzda da saklayabilirsiniz.

- Ahşap yaşayan bir malzemedir ve sıcaklık değişimlerine bağlı olarak  
boyut değiştirebilir veya yüzeyinde çatlaklar oluşabilir; bu durum 
tamamen doğal bir oluşumdur ve ürünlerimizin dayanımını hiç bir 
suretle azaltmaz. 
- Ürünlerimizde kullanılan ahşap malzemeler, 4.sınıf dış ortam dayanıklılık
standartlarına uygun olacak şekilde özel işlemlerden geçmiş olup, 
özünde insana ve çevreye zararlı hiç bir madde bulundurmamaktadır.

püstürtülerek uygulanması tekniğiyle değiştirilebilir. 
Ahşabınızın rengini değiştirmek istiyorsanız, size CETOL ürününü
kullanmanızı tavsiye ediyoruz.  (bkz  s.31).
Ahşap renk değişikliği uygulaması, ancak %15 nem seviyesinin 
altındaki ahşap malzemeler için istenilen sonucu verir.
- Ahşap havuzunuzun orijinal rengini korumak istiyorsanız, havuzun kurulumunu 
takiben 1 yıl sonra besleyici bir ürün kullanmanızı öneriyoruz. Bu işlem
ahşap malzemenin beslenerek yaşamasını sağlar. Aslında, 4. sezonun
sorunda, ahşap malzemenin gözenekleri kapanır ve rengin ağarmasına 
yol açabilir. Bunu önlemek için kullanacağımız besleyici ürünler,  
istenmeyen bu durumu yok ederek ahşabın ömrünü uzatır.

 AHŞAP MALZEME

arınmış bir bölgede bulunması gerekir.  Eğer dış

- Filtreyi uzun bir süre yıkayınız. - Skimmer emiş ünitesinden su arıtıcı ürünleri çıkarınız. 

akarak boşalır ve istenilen su seviyesine ulaşılır.

kauçuk veya vidalı bir tapayla tıkayınız.(haricen satılır) 

günde 2-3 kez çalıştırılması yeterli olacaktır. Havuzun

- İstenmesi durumunda , ahşap elemanların orijinal rengi, sıvı boyanın

istenmeyen bu durumu yok ederek ahşabın ömrünü uzatır. 6



Ahşap, 
doğal malzeme.

Doğal malzeme olan ahşap, bazı görünüm kusurları
gösterebilir, bu doğal durumun ürünün dayanımına
hiç bir negatif etkisi yoktur.

doğal olarak ta garanti kapsamına girmez.

  DİKKAT!
 

 STOKLAMA:  Eğer havuzunuzun montajını daha 
sonra yapacaksanız, havuz kolinizi açmadan,
nemden uzak havadar bir bölgede stoklamalısınız.
Stoklama alanı, rüzgar ve güneşten korunaklı bir bölge
olmalıdır. Eğer koliyi açmak zorunda kaldıysanız, 
kolinizi tekrar paletleyip, tekrar sararak ilk haline
getirmelisiniz çünkü koli açıldıktan sonra havuzun
24 ila 48 saat içinde kurulması gerekmektedir.
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 Koruma altındaki ormanlar
Havuzlarımızda kullandığımız ahşap malzemeyi koruma
altındaki ormanlardan tedarik etmekteyiz ve size bunu

kurumlar onaylarını ilginize sunuyoruz ayrıca bağımsız
kuruluşlar tarafından sürekli kontrol yapıyoruz.

ahşap malzemeyi, koruma ve takip 
altındaki ormanlardan tedarik etmektedir. 
PEFC: Programm of the Endorsement of

PEFC kurumu, Avrupa’da bulunan ormanları takip eder.
Bu takip sistemiyle, bize verilen yeşil mirasın varlığı ve  
sürdürülebilirliğini garanti altına alır.

P E F C / 1 0 - 3 1 - 2 4 6 2

ispatlamak üzere, ürünlerimizi bu konuda sertifikalandıran

PEFC Kalite Sertifikasına

Forest Certification

sahip firmalar, ürünlerinde kullandıkları

Bu görünüm kusurlarının bazıları yapısı gereği yüzeyseldir

kolinizi tekrar paletleyip, tekrar sararak ilk haline
getirmelisiniz çünkü koli açıldıktan sonra havuzungetirmelisiniz çünkü koli açıldıktan sonra havuzun



  Reçine damlaları
Reçineli ağaç türleri,  dış ortam dayanıklılık işlemlerinden 
geçerken uygulanan basınç altında içindeki yapışkan 

larını, uygun bir aletle hafifçe kazıyarak yok edebilirsiniz 
ancak ahşap yapıyı zedelememeye özen gösteriniz. 

olabilir ancak aşırı kullanımı leke yapabilir.

 Tuz izleri
Dış ortam dayanıklılığı için emprenye işleminden geçmiş
ahşapların yüzeyinde yeşil renkli tuz izleri kalır. 
Dilerseniz bu izleri hafifçe zımparalayarak yok edebilirsiniz 
ancak aslında bu izler zamanla yok olacaktır zaten.

  Renk ağarması
Güneşin ahşabın bünyesinde karakteristik renk ağartma 

yol açar. Eğer ahşap havuzunuzun kahverengi tonlarındaki
orijinal rengini korumasını istiyorsanız, mutlaka ahşap
koruyucu bir ürün kullanmalısınız.(Ahşap cilası , yağı...)

  
Sıcaklık ve neme bağlı olarak, ahşap malzeme boyut
değiştirebilir. Ahşap tekrar kuruduğunda, malzemenin
düzensiz geri çekilmesi sonucu çatlaklar oluşabilir.
Oluşan bu çatlaklar çok büyük olabilir ancak ahşabın  
mekanik dayanım özelliklerine hiç bir negatif etkisi 
olmadığından dolayı,  garanti kapsamına girmez.

  Budaklar
Ahşabın yüzeyindeki budak görünümleri, ağacın dallarının
bıraktığı bir izdir. Sayısı ve boyutu, ağacın türüne ve sınıfına
bağlı olarak farklılık gösterir, dış ortam ürünlerinde yüzeysel
küçük boyutlu budakların varlığı kabul edilmektedir.
Budak sayısını azaltmak için yapılan seçim işlemi, ahşabın
fiyatını gereksiz yere arttırır.

  Ahşap derzi
önce ahşap malzeme titiz bir seçimden geçerek ayıklanır.
Ahşap malzemenin kusurlu bölgeleri ortadan kaldırılır.
Kusurdan arındırılan ahşap malzeme, daha sonra derz 

işlemin, ahşabın mekanik dayanımı üzerinde hiç bir 
negatif etkisi bulunmamaktadır. Derz, budaklar ve
çatlakların varlığı;  havuz iç bölgesinde bile dahil olmak

  
Ahşap yüzey üzerindeki doğal çatlaklar, mikro mantar
yüzünden derinleşebilir. Bu durumda mavileşme görülür.
Sıcak, artan nem ve yetersiz havalandırmanın tetiklediği

tonunda lekelere yol açar. Hafif zımparalama işlemi ile
bu lekeler ortadan kaldırılabilir. Hatırlatmak isteriz ki;
ürünlerimiz 4. sınıf dış ortam dayanıklılık işlemlerinden
geçerek, mantar oluşumuna karşı koruma altına alınmıştır. 
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 Renk farklılığı
Tüm ahşap türleri, renk farklılıkları gösterir. Ahşaba  
uygulanan işlemler, bu farkı tetikler çünkü kullanılan 
ürünler ahşabın yoğunluğuna ve damar yapısına uygun
olarak derinlemesine nüfuz eder. Böylelikle ahşabın dış
görünümü doğal olarak renk farklılıklarına bürünür.

geçerek, mantar oluşumuna karşı koruma altına alınmıştır. 

Yüzey çatlakları

Derin çatlaklar

bu çatlaklar, açık maviden koyu maviye kadar farklı renk

reçineyi damlacıklar halinde dışarı akıtabilir. Reçine damla-

Terebentin maddesi de reçine damlalarına karşı etkili 

etkisi vardır. Bu doğal durum, gümüşi bir renk yansımasına

Üstün kaliteli yapıyı sağlamak için planyalama işleminden

tekniğiyle tekrar işlemden geçirilir. 
Ahşap havuzlarımızda derz izine sıkça rastlanır çünkü bu

üzere kabul edilebilir bir durumdur.



Bahçenize uygun
olan havuzu seçin !

Model Kullanılabilir Model sayısı Derinlik 
( m )

Su Hacmi
  ( m    )3

Filtrasyon 
   grubu Sayfa

TROPİC Serisi 2 model
3 model

1,20
1,15 / 1,20

10,76 / 16,50
10,85 / 19,60

MTi
MTi

s.12-15

 WEVA Serisi
2 model
3 model
3 model

1,20 / 1,33
1,15 / 1,46
1,33 / 1,46

10,76 / 18,75
13,60 / 41,00
21,60 / 66,00

MTi
MTi s.16-19

  Özenle seçilmiş ve  
özel işlemden geçirilmiş...

4. sınıf dış ortam dayanıklılığını sağlamak üzere özel 
 

işlemlerden geçirilmiştir.
Özenle seçilen bu ahşap malzemeler mekanik  dayanım
kalitesi ve estetik görünümünü, tedarik edildikleri üstün
klimatik koşullara sahip ormanlardan almaktadır.

 

Ahşap malzeme, seçildikten sonra 4. sınıf dış ortam
dayanıklılığı sağlamak üzere özel işlemlerden geçirilir.
Havuzun yarı gömülü ve tam gömülü kullanım durumunda 

 Fransız kökenli kompozit ahşap malzeme, havuzun
çevre bordür kaplaması için ideal çözümdür.

ile üretilen kompozit ahşap malzeme, kusursuz görünümü
ile havuz çevre bordür kaplamasında istenen dayanımı elde

 Ahşap havuz modellerimiz

  Üstün kalite onaylı
 havuz ekipmanlarımız...

Ahşap havuzlarımızın tamamı, hem ahşap gövde yapısı 
hem de yapısında bulundurduğu tüm ekipmanlarıyla 
ilgili kalite testlerinden üstün kalite onayı almıştır : 

  NF P90-316  >> Aileye yönelik havuzlar - hazır paket havuz 

 
ilgili gerekli güvenlik testlerinden geçmiştir. 

  NF P90-317  >>Aileye yönelik havuzlar - bağlantı 
elemanları ve  merdivenler - ilgili tüm güvenlik testlerinden 
geçmiştir ve onaylanmıştır.

  NF P90-318  >> Aileye yönelik havuzlar - filtrasyon grubu 

ve onaylanmıştır. 

olup, kurum gerekli gördüğünde, ilgili ekipmanda veya montaj 
talimatında değişiklik isteme hakkına sahiptir.

2012 de, Tropic ve Weva serisi havuzlarımızın 
13 adet farklı boyut ve seçenek çeşitleri içinden
bahçenize uygun olan ahşap havuzu seçebilirsiniz. 
Zeminüstü, yarı gömülü ve tam gömülü kullanım.
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Zeminüstü

Yarı gömülü

Tam gömülü

Zeminüstü

Magic

Havuzlarımızda kullanılan kaliteli ahşap malzeme,

toprakla temas eden yüzeyleri Delta Ms filmiyle koruyunuz. 

 Ahşap partikülleri ve ısıya dayanıklı polimerlerin karışımı

etmemizi sağlar. 

 KOMPOZİT AHŞAP ÇEVRE KAPLAMASI

 AHŞAP GÖVDE

elemanları - ilgili tüm güvenlik testlerinden  geçmiştir

Onay testleri bağımsız  laboratuvar tarafından gerçekleştirilmiş

Onay testlerinden başarıyla geçen havuzların her biri,
bahsedilen bağımsız laboratuvar tarafından üstün kalite 
sertifikası verilerek belgelendirilmektedir.
bahsedilen bağımsız laboratuvar tarafından üstün kalite 
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Ahşap havuzlarımızın ekipman ve aksesuarlarının büyük bir bölümü 

üstün kalitesi ve mükemmel uyumunu size üretici olarak  garanti etmiş oluyoruz.
Fransa’da üretilmiştir. Böylelikle üretilen ahşap havuzların ve ekipmanlarının

Su pompası havuz içindeki 
suyun sirkülasyonunu sağlar :

Skimmer emiş ve dip emiş
üniteleriyle emilen havuz 
suyunu çekerek filtreye yollar, 
daha sonra filtreden çıkan 
temiz suyu geri dolum ünitesi

içindeki partikülleri yakalar :
Filtreden çıkan su;  toz, yaprak 

arınarak temizlenir ve havuza
geri basılan su böylece 
çok daha berrak bir görünüm 
sergiler.

Ahşap havuz ekipmanlarının tamamı üstün kalite belgesi
ile sertifikalandırılmıştır. Kullanılan ahşap hammadde,  

gibi havuziçi ekipmanlarının tamamında müşterilerimize
üretici garantisi sunmaktayız.

AHŞAP GÖVDE GARANTİSİ :  10 YIL
 Ahşap gövde yapısında kullanılan hammadde,  
4. sınıf dış ortam dayanıklıklığı kazandırılmak üzere
özel emprenye işleminden geçirilmiştir.
Öncelikle ahşap kurutularak içindeki nemden arındırılır. 
Daha sonra yüksek basınç altında emprenye işlemine
tabi tutulur ve istenilen boyutlarda işlenir.

havuz yapısına 10 YIL üretici garantisi kazandırır.

LINER GARANTİSİ :  10 YIL
 Tropic 05  serisinde ve Weva Serisinde kullanılan 75/100 
  liner iç kaplama sızdırmazlık garantisi 10 YIL dır.

 KALİTE GARANTİLERİMİZ 

 DİKKAT
 

 E l e k t r i k  b e s l e m e s i n e
dikkat ediniz. Filtrasyon
grubunun pompasının elektrik 

3,50 m uzaklıkta bulunmalıdır.
Ayrıca elektrik beslemesi girişine  
mutlaka 30mA gücünde devre 
kesici ünitesi bağlanmalıdır.  

10

havalandırmageri dolum

Havuz Filtrasyon Grupları

Ayrıca, her havuz grubu, havuzun boyutuna uygun filtrasyon elemanlarıyla

grubuyla ilgili kalite testlerinden böylelikle  başarıyla geçmiş bulunmaktadır.
donatılmıştır. Yani havuzunuz,  su hacmine göre tasarlanan uygun filtre-pompa

Seçilen pompanın gücüne uygun  seçilen filtre yüzeyi arasındaki denge,

gerektiğinden fazla pompa hızı uygulanırsa, suyun filtrasyonu başarısız olur.
su filtrasyonun başarısını garanti eder. Yetersiz bir kum filtre yüzeyine

Bahsedilen sebeplerden dolayı, havuz modellerimiz için tasarladığımız 

uygunluğunu kontrol ediyoruz. Yaptığımız bu kontrol testleri, ayrıca,
su filtrasyon grubunun debi ve pompa hızlarını test ederek seçilen grubun

bağımsız laboratuvarlar tarafından da gözlem altına alınmıştır.

Filtrasyon Grubu şematik gösterimi

ile tekrar havuzun içine basar.

Kum filtresi havuz suyu 

ve benzeri partiküllerden  

bağlantısı havuza minimum

üretilen liner iç kaplama, pompa-filtre grubu ve skimmer

Tüm bu işlemlerden geçirilen ahşap malzeme, 

 Tropic 01-02-03-04  serisinde kullanılan 50/100 
  liner iç kaplamanın ise sızdırmazlık garantisi 2 YIL dır.

Kalite: GARANTİ BELGELERİMİZ ...

HAVUZ İÇİ EKİPMAN GARANTİSİ :  10 YIL
 Tüm modellerimizde kullanılan, skimmer emiş ünitesi,
  geri dolum ünitesi gibi havuz içi ekipmanlarının tamamı
  için kullanım garantisi 10 YIL dır.

KUM FİLTRESİ GARANTİSİ :  5 YIL
 Tüm modellerimizde kullanılan filtrelerin kullanım
  garantisi 5 YIL dır.
POMPA GARANTİSİ :  2 YIL

 Tüm modellerimizde kullanılan Alman üretimi 
 pompaların   kullanım  garantisi 2 YIL dır.

tabi tutulur ve istenilen boyutlarda işlenir.

havuz yapısına 10 YIL üretici garantisi kazandırır.
Tüm bu işlemlerden geçirilen ahşap malzeme, 



TROPİC ve WEVA SERİSİ AHŞAP HAVUZLARIMIZ
ve isteğe bağlı opsiyonel ekipmanlar 

Opsiyonel Ekipman ve Aksesuarlar s.21 - 31
Yaz koruma örtüsü - kabarcıklı .........................s.21
Kabarcıklı yaz koruma örtüsü sarıcısı  ............s.22
Kış koruma örtüsü - emniyetli  ................. s.22
Yaz/kış lüks Mambo koruma örtüsü ........... s.23
Güvenlik merdivenleri........................................ s.24
Akıntıya karşı yüzme motoru ................... s.24
Otomatik sarıcılı Aquadeck örtü ................... s.25
Isı Pompası Proswell  ...................................... s.27

Durulanma duşları  ....................................... s.28
 ......... s.28

Delta MS koruyucu film ......................................... s.28
Havuz temizlik ekipman ve robotları  ......... s.29
Deklorinatör  ..........................................................s.30
Premium güvenlik alarmı ................................ s.30
İç aydınlatma lambaları ve kontrol ünitesi s.31
Ahşap bakım ürünleri  ............................ s.31

Tropic Serisi - 5 adet model  s.12 -15
Ucuz fiyat ve üstün kalitesiyle Tropic Serisi ile havuz rüyanız gerçek olabilir.
 - 4. sınıf dış ortam dayanıklılık belgeli işlenmiş kaliteli çam ahşap gövde

 - Dış ahşap merdiven
 - Tek sıra çevre kaplaması - Çam malzeme
 - Liner Fransa mavisi 50/100

Sadece ZEMİNÜSTÜ
kullanım

Weva  Serisi - 11 adet model  s.16 - 19
Bahçenize uygun olan çeşitli havuz formları ampanyalı fiyatlarımızla...

Zeminüstü
Yarı Gömülü

Tam Gömülü

11
............................ s.31

 - MTI Filtrasyon grubu - UV dayanıklı Kum filtresi ve Pompa Grubu

 - 4. sınıf dış ortam dayanıklılık belgeli işlenmiş kaliteli çam ahşap gövde
 - MTI Filtrasyon grubu / Dikdörtgen yapı Weva 9-10-11 için Magic filtrasyon grubu
 - Dış ahşap merdiven
 - Çift sıra çevre kaplaması - Çam malzeme
 - Liner Fransa mavisi 75/100

Filtrasyon grubu ahşap koruması



En Ucuz Fiyat...
Artık havuz sahibi olmak çok kolay...

sadece ZEMİN ÜSTÜ 

KULLANIM için...
TROPİC  serisi

12



Örnek TROPİC 01
(çap 414 cm x H.120 cm)TROPİC serisi

Teknik Özellikler
1 -  AHŞAP GÖVDE
Özel Emprenye Kalite ÇAM (dış ortama 10 yıl dayanıklı)
Çam Malzeme kalınlığı 45 mm
Taşıyıcı kirişler, galvanize çelik malzeme.

2 -  ÇEVRE KAPLAMASI 
Özel Emprenye Kalite ÇAM (dış ortama 10 yıl dayanıklı)

3 -  LINER İÇ KAPLAMA
50/100    Mavi renk

4 -  SKIMMER ve GERİ DOLUM ÜNİTESİ
1 adet geri dolum ünitesi,
1 adet skimmer.

5 -  
5,2 m3

Kum Filtresi MTi Ø 400,  UV  dayanıklı.

6 -  MERDİVENLER
Paslanmaz çelik İç merdiven - Inox 3 basamaklı
Ahşap Dış merdiven - 4 basamaklı

7 -  TABAN KORUYUCU 
Taban koruyucusu, LİNER altına döşenecektir.

3 4

1 2

5

6 7

Ailecek eğlenmek için basit havuzlarımız...
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TROPİC serisi

FILTRE ve POMPA GRUBU
debi pompa

6 yollu Vana
Mavi renkli yarı esnek bağlantı hortumları

13



köşeli dairesel yapı altıgen yapı

Model tanımı Tropic 01

Procopi ürün kodu 27111205 27112205 27114205 27115205 27116205

Dış ölçüler (cm)

İç ölçüler (cm)

Yükseklik (cm) 120 120 115 120 120

Su hacmi (m³) 10,76 16,50 10,85 13,06 19,60

Su yüzey alanı (m²) 10,48 17,54 11,67 13,65 20,45

Gövde güçlendiricili çelik barlar • • •
Tek sıra çevre kaplaması, 
kalınlık 28 mm, genişlik 195 mm • • • •
Çift sıra çevre kaplaması, •
Ahşap gövde elemanları , 4. sınıf dış ortam 
dayanıklılığı işlem görmüş, kalınlık (mm)+ - 1 mm 45 45 35 45 45

Liner kalınlığı 50/100 50/100 50/100 50/100 75/100

Liner rengi Fransa Mavisi

Skimmer  emiş ünitesi (adet) 1

Geri dolum ünitesi (adet) 1

• • • •

Gömülebilir yarı esnek 38mm çaplı hidrolik boru •

KUM FİLTRESİ MTi

400

Geri dolum debisi (m³/h) 5,2

Kum Filtresi için Filtre Kumu (kg) 20

6 yollu vana   ( filtreleme / yıkama / sirkülasyon •

Paslanmaz Çelik İç Merdiven 3 basamaklı

Dış Ahşap Merdiven 4 basamaklı

•

Montaj Talimatı •

Havuz yapı garantisi 10 yıl

Liner garantisi 2 yıl 2 yıl 2 yıl 2 yıl 10 yıl

5 yıl

Pompa ve merdiven garantisi 2 yıl

379 cm

414 cm

470 cm

505 cm 433 cm

27
7 

cm

465 cm

31
5 

cm 487 cm

27
7 

cm

520 cm

31
0 

cm 590 cm

35
0 

cm

644 cm

40
5 

cm

•  : VAR
 : YOK

Filtre garantisi

Taban koruyucu

durulama / boşaltma / kapalı çevrimli vana )

Kum filtre Çapı (mm)

Gömülemez yarı esnek 38mm çaplı hidrolik boru

kalınlık 28 mm, genişlik 195 mm

Tropic 02 Tropic 03 Tropic 04 Tropic 05

14
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Havuz rüyanız gerçek olacak !

WEVA  serisi
ZEMİN ÜSTÜ 

YARI GÖMÜLÜ
TAM GÖMÜLÜ

Sezonöncesi Kampanyalı Fiyatlarımız...
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Filtrasyon grubu- Weva dairesel-altıgen

Örnek model Weva 05
( 640 cm x 405cm  x H.133 cm)WEVA Serisi

Teknik Özellikler
1 -  AHŞAP GÖVDE

Çam gövde malzeme kalınlığı 45 mm 
Taşıyıcı Kirişler, galvanize çelik malzeme.

2 -  ÇEVRE KAPLAMASI

 Özel emprenye kalite ÇAM (dış ortama 10 yıl dayanıklı)

3 -  LİNER İÇ KAPLAMA
Aqualiner®  75/100 Mavi renk

4 -  SKIMMER EMİŞ ve GERİ DOLUM ÜNİTESİ
1 veya 2 adet geri dolum ünitesi,
1 veya 2 adet skimmer emiş ünitesi.

5 -  
 

İzolasyon ve havalandırma vanası

 

Filtrasyon grubu - Weva dikdörtgen

3 4

1 2

5 5

6 7
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WEVA  serisi
Bahçenize uygun olan formu seçebilirsiniz...

Özel emprenye kaliteli ÇAM (dış ortama 10 yıl dayanıklı)

7-9 m3

Kum Filtresi MTi veya Magic Ø 500,  UV  dayanıklı.
debi pompa

6 yollu Vana

Mavi renkli yarı esnek bağlantı hortumları

FILTRE ve POMPA GRUBU

6 -  MERDİVENLER
Paslanmaz çelik İç merdiven - Inox 3 basamaklı
Ahşap Dış merdiven - 4 basamaklı

7 -  TABAN KORUYUCU
Taban koruyucusu, LİNER altına döşenecektir.

17



köşeli dairesel yapı Altıgen Yapı

Model tanımı Weva 01 Weva 02 Weva 03

Procopi ürün kodu 27111210 27122210 27115210 27116210 27126210 27136210

Dış ölçüler (cm)

İç ölçüler (cm)

Yükseklik  (cm) 120 133 120 120 133 146

Su hacmi (m³) 10,76 18,75 13,06 19,60 22 24,70

Su yüzey alanı (m²) 10,16 15,62 12,18 18,53 18,53 18,53

Gövde güçlendirici çelik barlar • • • •

Çift sıra çevre kaplaması, 
kalınlık 290 mm (genişlik 2 x 145 mm) •

Ahşap gövde elemanları, 4. sınıf dış ortam 
dayanıklı işlem görmüş, kalınlık (mm)+  - 1 mm 45

Liner kalınlığı 75/100

Liner rengi Fransa Mavisi

Skimmer emiş ünitesi (adet) 1

Geri dolum ünitesi (adet) 1

Gömülebilir yarı esnek 45mm çaplı borular •

KUM  Filtresi MTi

500

Geri dolum debisi 7,9 7,9 7,9 8,3 8,3 8,3

Kum filtresi için Filtre Kumu (kg) 50

•

İzolasyon ve havalandırma vanası 1 / 1

Paslanmaz çelik iç merdiven 3  basamaklı

Dış Ahşap Merdiven 4 basamak 4 basamak 4 basamak 4 basamak 4 basamak 5 basamak

Taban koruyucu •

Montaj talimatı •

Havuz yapı garantisi 10 yıl

Liner garantisi 10 yıl

5 yıl

Pompa ve merdiven garantisi 2 yıl

379 cm

437 cm

470 cm

528 cm 487 cm

27
7 

cm

540 cm

33
0 

cm 590 cm

35
0 

cm

644 cm

40
4 

cm590 cm

35
0 

cm

644 cm

40
4 

cm590 cm

35
0 

cm

644 cm

40
4 

cm

•  : VAR
 : YOK

Weva 04 Weva 05 Weva 06

Kum Filtre çapı (mm)

6 yollu vana   ( filtreleme / yıkama / sirkülasyon 
durulama / boşaltma / kapalı çevrimli vana )

Filtre garantisi
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ALTIGEN yapı DİKDÖRTGEN yapı

Model tanımı Weva 07 Weva 10 Weva 11

Procopi ürün kodu 27128210 27138210 27184210 27196210 27198210

133 146 133 146 146

37 41 21,60 42,20 66

31,07 31,07 18 32 50

•

•

45mm

Liner kalınlığı 75/100

Liner rengi Fransa Mavisi

Skimmer emiş ünitesi (adet) 1 1 2  2  2  

Geri dolum ünitesi (adet) 1 1 2 2 2

Gömülebilir yarı esnek 45mm çaplı hidrolik boru •

KUM filtresi MTi MTi Magic Magic Magic

500 500 500 EH 500 EH 500 EH

Geri dolum deibisi (m³/h) 8,3 8,3 9,7 9,7 9,7

Kum Filtresi için Filtre Kumu  (kg) 50 50 75 75 75

•

İzolasyon ve havalandırma vanası (adet) 1 / 1 1 / 1 1 / 2 1 / 2 1 / 2

Paslanmaz çelik iç merdiven 3 basamaklı

Dış Ahşap Merdiven 4 basamak 5 basamak 4 basamak 5 basamak 5 basamak

Taban koruyucu •

Montaj talimatı •

Havuz Yapı garantisi 10 yıl

Liner garantisi 10 yıl

5 yıl

Pompa ve merdiven garantisi 2 yıl

789 cm

43
5 

cm

843 cm

48
9 

cm 789 cm

43
5 

cm

843 cm

48
9 

cm 600 cm

30
0 

cm

654 cm

35
4 

cm 800 cm

40
0 

cm

854 cm

45
4 

cm 1000 cm

50
0 

cm

1054 cm

55
4 

cm

•  : VAR
 : YOK

Filtre garantisi

6 yollu vana   ( filtreleme / yıkama / sirkülasyon 
durulama / boşaltma / kapalı çevrimli vana )

Kum Filtre çapı (mm)

Dış ölçüler (cm)

İç ölçüler (cm)

Yükseklik  (cm)

Su hacmi (m³)

Su yüzey alanı (m²)

Gövde güçlendirici çelik barlar

Çift sıra çevre kaplaması, 
kalınlık 290 mm (genişlik 2 x 145 mm)

Ahşap gövde elemanları, 4. sınıf dış ortam 
dayanıklı işlem görmüş, kalınlık (mm)+  - 1 mm

Weva 08 Weva 09
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OPSİYONEL
aksesuar ve ekipmanlar

Daha fazla konfor için...
Zengin opsiyon seçeneklerimizle havuzunuzu özelleştirin.

20
Zengin opsiyon seçeneklerimizle havuzunuzu özelleştirin.



Opsiyonel 
ekipmanlar ve aksesuarlar

KABARCIKLI KORUMA ÖRTÜSÜ

Procopi no Ürün tanımı Renk Kalınlık Garanti

2061256 Koruma örtüsü Tropic 01 - Weva 01

MAVİ 280 µ 2
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2061456 Koruma örtüsü  Tropic 02 - Weva 02

2061356 Koruma örtüsü Tropic 03

2061556 Koruma örtüsü Tropic 04 - Weva 03

2061756 Koruma örtüsü Tropic 05 - Weva 04/05/06

2061956 Koruma örtüsü Weva 07/08

2061254 Koruma örtüsü dikdörtgen Weva 09

2061655 Koruma örtüsü dikdörtgen Weva 10

2061955 Koruma örtüsü dikdörtgen Weva 11

  Yaz Koruma Örtüsü
İzotermik kabarcıklı

Daha temiz ve daha sıcak bir havuz suyu için
izotermik kabarcıklı yaz koruma örtüsü kullanın.

Dayanıklı.
Sarıcıya takıldığında sarıcının makara
kuvvetine dayanıklı güçlendirici
kenar genişliklerine sahiptir.
Aynı zamanda her 50 cm de 1 adet 
sarıcı bağlantısı mevcuttur. 

Uzun ömürlü.
Koruma örtülerimiz, UV ışınlarına
dayanıklı 280 micron kalınlığında
polietilen malzemeden imal edilmiştir.
Havuz duvarları sürtünmesine karşı

donatılmıştır.

 Suyun sıcaklığını absorbe ederek korur.
 Temizlik için gereken ürün kullanımını azaltır.
 Havuzun suyunun buharlaşmasını engeller.

Teknik özellikler :
•  Polietilen malzeme 280 µ.
•  Kenarlı kesim - uzunlukta.
•  Kenarlı kesim - genişlikte.
•  Sarıcı tarafında her 50 cm de bağlantı
•

Ekonomik
Suyun buharlaşmasını önler.
İç mekanda kullanılan havuzlar için
idealdir. Aynı zamanda dış mekanda
kullanılan havuzlar için de kullanılması
tavsiye edilir. Buharlaşarak kaybolan
su ve suyun içindeki kimyasallar
gereksiz kayba neden olur.
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 Köşeler için kavrayıcı form.

güçlendirilmiş kenar koruması ile
Örtünün köşeleri havuz kenarını sararak 
kavrayacak  şekilde imal edilmiştir. 



KIŞ KORUMA ÖRTÜSÜ 

Procopi no Ürün tanımı Renk     Ağırlık Garanti

2183256 Kış koruma örtüsü Tropic 01 - Weva 01

Yeşil 650 gr/m² 2
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2183456 Kış koruma örtüsü Tropic 02 - Weva 02

2183356 Kış koruma örtüsü Tropic 03

2183556 Kış koruma örtüsü Tropic 04 - Weva 03

2183756 Kış koruma örtüsü Tropic 05 - Weva 04/05/06

2183956 Kış koruma örtüsü Weva 07/08

2183254 Kış koruma örtüsü dikdörtgen Weva 09

2183554 Kış koruma örtüsü dikdörtgen Weva 10

2183854 Kış koruma örtüsü dikdörtgen Weva 11 22

  Kış Koruma Örtüsü
Kış koruma örtülerimiz, 650 gr/m2 PVC malzemeden
imal edilmiştir ve dış rengi yeşil, iç rengi ise bej rengidir.
Kış koruma örtüsü kenarlardan min. 10cm taşmalı
olacak şekilde tasarlanmıştır.(çevre kaplaması dahil)

malzemeden imal bağlantı elemanları mevcuttur.
NF P90-308 nolu kalite normuna uygun üretilmiştir.

ÖRTÜ SARICISI

Procopi no Ürün tanımı Garanti

1868305 İzotermik Örtü Sarıcısı  - tüm modeller 3,5-5m 2
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  Örtü Sarıcısı

Örtü ile sarıcısı arasındaki mükemmel uyum...

Teknik Özellikler :
•

elemanları ile birlikte teslim edilmektedir.
Sarıcı ayak çapı 40mm.

•
•
•
•

konumda monte edilecektir.

Çevre kaplaması altına monte edilmek üzere inox 

İzotermik Örtü Sarıcı ayakları dik - Çevre kaplaması üzerine
monte edilmek üzere inox kaplama bağlantı

Sarıcı Aks yüksekliği : 350mm.
Sarıcı Aks çapı: 95mm.
15 adet yedek bağlantı 
Örtü sarıcısı, çevre kaplaması üzerine dikey 



MAMBO KORUMA ÖRTÜSÜ

Procopi no Ürün tanımı Renk Ağırlık Garanti

6304156

Badem
yeşili 650 gr/m² 3
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6304356

6304057

6304157

6304457

6304757

6304255

6304655

6304955

 Yaz ve Kış Koruma - Mambo Örtü
Hem yaz aylarında hem de kış sezonunda havuzunuzu
koruyacak Mambo örtü ile çok rahat edebilirsiniz.
Mambo, alüminyum barlarla güçlendirilmiş bir örtüdür.

en etkili şekilde korur.

Mambo’nun kullanımı çok kolaydır.
Bünyesindeki kayış çekilerek sarılır ve 
el manivelasıyla geri açılır.
Komplike mekanizma içermez, arıza yapmaz.

Mambo, pratiktir.
Sadece tek bir koruma örtüsüyle havuzunuzu yıllarca
koruyabilir ve her sezonda örtü değiştirme zorluklarından
kurtulabilirsiniz. Yeniden örtme, örtüyü katlama, stoklama
ve temizleme işlemlerine gerek bırakmayan Mambo
koruma örtüsünü seçin, konforu yakalayın.

Mambo’nun bakımı çok kolaydır.
Verniklenmiş her iki yüzü ile Mambo hep temiz kalır ve 
basitçe su ile durulanarak bakımı yapılır.

Mambo estetiktir.
Mambo örtüsünün barları kaplamasıyla aynı renktedir
ve Procopi nin özel tasarımıdır.

Mambo dayanıklıdır.
Mambo (650 g/m²) lik dayanıklı polyester membranlı polyester
malzemeden üretilmiştir ve UV ışınlarına dayanıklıdır. 
Alüminyum barlarla güçlendirilmiş Mambo havuz örtüsü 
üzerine herhangi bir obje düşüşünde mükemmel dayanım
göstererek istenen en üstün güvenlik şartlarını sağlar. 
Mambo örtüsü bağlantı elemanları ve manivelasıyla komple

Teknik özellikler :
•

(650 g/m²), UV ışınlarına dayanıklı.
•
•  Güçlendirici alüminyum barla.
•

P ROCO
P
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Mambo, kolayca sarılır ve geri açılır ve havuzunuzu 

bir şekilde teslim edilmektedir.

PVC takviyeli polyester malzeme,

Yüzeyler vernik korumalı - iç ve dış.

Her iki boyutta bağlantı elemanları.

Mambo örtü Tropic 01 - Weva 01

Mambo  örtü Tropic 02 - Weva 02

Mambo örtü Tropic 03

Mambo örtü Tropic 04 - Weva 03

Mambo örtü Tropic 05 - Weva 04/05/06

Mambo  örtü Weva 07/08

Mambo örtü dikdörtgen Weva 09

Mambo örtü dikdörtgen Weva 10

Mambo örtü dikdörtgen Weva 11



AKINTIYA KARŞI YÜZME MOTORU - AQUA FLOW JET (ahşap havuz modelleri için)

Procopi no Ürün tanımı Garanti

27436220
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27435220

27438220

27484220 Flow jet bağlantı ekipmanları   - Dikdörtgen Weva 09/10/11

939000 Akıntıya Karşı Yüzme Motoru - Aqua Flow Jet double 2
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GÜVENLİK MERDİVENLERİ   - ZEMİNÜSTÜ VE GÖMÜLÜ HAVUZLAR İÇİN 

Procopi no Ürün tanımı Renk Garanti

927700 Güvenlik merdiveni Model H²O  - Zeminüstü havuzlar

Beyaz
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donanım

927100 Güvenlik merdiveni Model  Tux - Gömülü havuzlar

 Güvenlik Merdivenleri - Zeminüstü ve Gömülü Havuzlar

Model H²O --> Zeminüstü havuzlar için
Teknik Özellikler :
•   Çift tara�ı merdiven, havuzun yan duvarlarıyla 

arada boşluk kalmayacak şekilde tasarlanmıştır  
bu sayede herhangi bir sıkışma problemi yaşanmaz

ve böylece merdiven sisteminin rijitliği sağlanır.
•   Çocuk güvenliği : Dış merdivenin üst pozisyonu, 

farklı yüksekliklere göre ayarlanabilmektedir.
•   UV ışınlarına dayanıklı polietilen malzemeden üretilmiştir.
•   Sağlamlaştırıcı kayışlar,  merdivenin platformunu  

havuz çevre kaplaması üzerine sıkıca monte eder.
•   1,2 ila 1,35m derinlikte zeminüstü havuzlar için tasarlanmıştır.
•   Taşıyabileceği azami ağırlık : 180 kg.

Model Tux --> Gömülü havuzlar için

•   Sağlam yapısıyla havuza giriş ve çıkışı kolaylaştırır.
•   
•   Geniş havuz trabzanı  İnox malzemeden imal edilmiştir

ve yüksekliği ayarlanabilmektedir.
•   Havuz ile platform arasındaki mesafeyi kısaltarak 

özellikle çocuklar için üstün güvenlik şartlarını sağlar.
•   Merdiven kaymaz dokulu yüzeye sahiptir.
•   Merdivenin içine 5 kg kum ağırlık için doldurulur.
•   
•   

  Akıntıya karşı yüzme motoru
Aqua Flow Jet, 2 adet akıntı motorunu tek bir ünitede birleştiren 
kompakt bir yapıya sahiptir ve rekabetçi fiyatıyla, en hesaplı  
havuzlarda bile kullanılabilir. 

  Kompakt yapısı sayesinde kurulumu çok kolaydır.
  Akıntı üniteleri ayarlanabilir tasarlanmıştır.
  Yüksek güvenlik için pnömatik sistemle kumanda edilir. 
  Havuzun içindeyken bile motoru çalıştırıp kapatabilirsiniz.
  Yapıştırılan vanası sayesinde, havuzun su seviyesini düşürmeden
pompayı sökebilirsiniz.

Teknik özellikler
•   Debi: 60 m³/h (2 x 30 m³/h),
•   P1 giriş gücü 1,2 kW,
•   P2 çıkış gücü 0,8 kW,
•   Akıntı ünitesi çıkışındaki basınç : 0,4 bar,
•   Akıntı ünitesine 2m mesafedeki akış hızı : 0,7 m/s
•   Masaj basıncı : azami 1,3 bar,
•   Elektrik beslemesi : 230 V monofaze,
•   Akıntı üniteleri ayarlabilir, yönü değiştirilebilir.
•   Harici pnömatik kumanda.
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Teknik Özellikler :

Havuz iç kısmındaki merdivenin içine su doldurulur

Taşıyabileceği azami ağırlık : 180 kg.
0,8 m’ den daha derin gömülü havuzlar için tasarlanmıştır.

UV ışınlarına dayanıklı polietilen malzemeden üretilmiştir.

Flow jet bağlantı ekipmanları   Tropic 01/05 - Weva 01/04/05/06

Flow jet bağlantı ekipmanları   Tropic 04  - Weva 03

Flow jet bağlantı ekipmanları  Tropic 02  -  Weva 02/07/08



  Delta Aquadeck - Otomatik sarıcılı koruma örtüleri
Aquadeck, en iyi havuz koruma sistemidir.

Üstün güvenlik
Aquadeck,  havuzun içine düşme kazalarına karşı 
optimum koruma sağlayan bir örtü sistemidir. 

üretilmiştir ve böylelikle  optimum güvenliği garanti eder.

Daha ılık havuz suyu
Aquadeck havuzunuzu, gecenin serinleyici etkisinden ve
soğuk rüzgarlardankorur. Böylece ilkbahar başlar

sezonu dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz.

Daha temiz havuz suyu
Aquadeck, fotosentez etkisini azaltır ve mikroskobik 
mantarların oluşumunu engeller. Havuzunuzun suyu

daha az kimyasal kullanımına olanak sağlar.

Basit sistem
Aquadeck, konusunda lider olan profesyonel firmalar 

tasarlanmıştır.

100 kg / m² dayanım
Hava hücreli rijit levha yapısı ve bükülmeyi önleyici yapısıyla

Doğayla dost...
Aquadeck, havuzunuzun suyunu temiz tutarak, daha

kullanımına olanak sağlar.
Böylelikle daha az kimyasal ürün kullanmanızı sağlayan
Aquadeck koruma örtüsü, havuzunuza ve size 
çevreyle dost kimlik kazandırır. 

malzemeden üretilmiştir.
Aquadeck ile, doğaya zarar vermeden en üstün
teknolojiye sahip olacaksınız.

Delta Aquadeck ES -Güneş enerjisi akülü-
Basit ve kurulumu kolay.  Hem ekolojik ve hem de ucuz.
Aquadeck in ES modeli, bünyesinde güneş enerjisi ile şarj olan
bir akü bulundurmaktadır. Tam şarjlı akü, boşalana kadar yani
tekrar şarj edilmeden 30 çevrim açma-geri sarma yapılabilir.
Aquadeck ES, her zamana uygun en otonom çözümdür.

Delta Aquadeck EC -Elektrik kontrol üniteli-

integre edilebilen elektrik kontrol ünitesine sahiptir.

Delta Aquadeck EB -Şarj edilebilen akülü-
Yenilikçi, basit ve pratik kurulum.   Bağlantı kablosu ve ilgili
bağlantı rakorları gerektirmez.  Böylelikle basit yapısıyla 
kurulum işçiliğini azaltır.
Uzun kullanım süresi -  Tam şarjlı akü, boşalana kadar yani
tekrar şarj edilmeden 30 çevrim açma-geri sarma yapılabilir.
Aquadeck EB, kurulumu bitmiş havuzlar için ideal çözümdür.

Delta Aquadeck EB - şarj edilebilen akülü 
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NF P90-308 nolu AB kalite ve güvenlik normuna uygun

başlamaz, havuzunuzda yüzmeye başlayabilirsiniz ve

böylelikle temiz kalır ve daha kısa filtrasyon süresi ve

tarafından Procopi ahşap havuzları için özel olarak

örtünün sağlamlığı garanti alına alınmıştır.  100 kg / m²
yük altında bile batmaz özelliğiyle konusunda liderdir.

Basit ve dayanıklı. Aquadeck EC modeli, filtre-pompa grubuna

Aquadeck EC, yeni kurulan havuzlar için ideal çözümdür.

kısa su filtrasyon süresine ve daha az temizlik kimyasalı 

Koruma örtüsünün PVC levhalar ise geri dönüşümlü 



  

Procopi no Ürün tanımı Renk Garanti

34800300

Beyaz
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34801300

34803300

34800800

Açık gri34801800

34803800

34800500

Kum34801500

34803500

  

Procopi no Ürün tanımı Renk Garanti

34820300

Beyaz
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34821300

34823300

34820800

Açık gri34821800

34823800

34820500

Kum34821500

34823500

AQUADECK  EB  Koruma Örtüsü- Şarj edilebilen akülü - Dikdörtgen Havuzlar için  

Procopi no Ürün tanımı Renk Garanti

34810300 Otomatik koruma örtüsü- şarj edilen akülü - Weva 09

Beyaz
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34811300

34813300

34810800

Açık gri34811800

34813800

34810500

Kum34811500

34813500

Delta Aquadeck EC- elektrik kontrol üniteli Delta Aquadeck ES - güneş enerji akülü 
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Otomatik koruma örtüsü- şarj edilen akülü - Weva 10

Otomatik koruma örtüsü- şarj edilen akülü - Weva 11

Otomatik koruma örtüsü- şarj edilen akülü - Weva 09

Otomatik koruma örtüsü- şarj edilen akülü - Weva 10

Otomatik koruma örtüsü- şarj edilen akülü - Weva 11

Otomatik koruma örtüsü- şarj edilen akülü - Weva 09

Otomatik koruma örtüsü- şarj edilen akülü - Weva 10

Otomatik koruma örtüsü- şarj edilen akülü - Weva 11

AQUADECK  EC  Koruma Örtüsü- Elektrik kontrol üniteli- Dikdörtgen Havuzlar için 

Otomatik koruma örtüsü-elektrik kontrol üniteli- Weva 09

Otomatik koruma örtüsü-elektrik kontrol üniteli- Weva 10

Otomatik koruma örtüsü-elektrik kontrol üniteli- Weva 11

Otomatik koruma örtüsü-elektrik kontrol üniteli- Weva 09

Otomatik koruma örtüsü-elektrik kontrol üniteli- Weva 10

Otomatik koruma örtüsü-elektrik kontrol üniteli- Weva 11

Otomatik koruma örtüsü-elektrik kontrol üniteli- Weva 09

Otomatik koruma örtüsü-elektrik kontrol üniteli- Weva 10

Otomatik koruma örtüsü-elektrik kontrol üniteli- Weva 11

AQUADECK  ES  Koruma Örtüsü- Güneş enerji akülü- Dikdörtgen Havuzlar için 

Otomatik koruma örtüsü - güneş enerji akülü - Weva 09

Otomatik koruma örtüsü - güneş enerji akülü - Weva 10

Otomatik koruma örtüsü - güneş enerji akülü - Weva 11

Otomatik koruma örtüsü - güneş enerji akülü - Weva 09

Otomatik koruma örtüsü - güneş enerji akülü - Weva 10

Otomatik koruma örtüsü - güneş enerji akülü - Weva 11

Otomatik koruma örtüsü - güneş enerji akülü - Weva 09

Otomatik koruma örtüsü - güneş enerji akülü - Weva 10

Otomatik koruma örtüsü - güneş enerji akülü - Weva 11



PROSWELL ISI POMPASI

Procopi no Ürün tanımı Garanti

7841000 Proswell Isı pompası - Model THP05n - yatay 3,5 kW Mono
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7842000 Proswell Isı pompas - Model THP06n - yatay 4,5 kW Mono

7843000 Proswell Isı Pompası - Model  THP08n - yatay 6,3 kW Mono

7841060 By-pass RC38 - 3,5 et 4,5 kW arasındaki pompalar için -  200 mm entraxe

7841061

7843060 By-pass RC38 -  6,3 KW pompa için - 280 mm entraxe

7843061

ISI POMPASI TEKNİK ÖZELLİKLER

Model kodu THP05N THP06N THP08N

Çalışması önerilen havuz su hacmi (m³) 0 ila 20 arası 20 ila 30 arası 30 ila 40 arası

İşletme gücü (kW),    26°C hava sıcaklığında 4,50 5,50 8,00

İşletme gücü (kW),    15°C hava sıcaklığında 3,50 4,50 6,30

4,40 4,10 4,20

Nümerik regülatör sistemi VAR

Çalışma sıcaklık aralığı (°C) 0 ila 35

Önerilen su debisi (m³/h) 3 3,50 5

Güç tüketimi (kW) 0,80 1,10 1,50

Elektrik kaynağı 220-240V / monofaze / 50Hz

Nominal akım değeri (A) 3,70 5,00 7,20

Isı eşanjörü Titanyum

Kompresör tipi Rotatif

Vantilatör tipi Yatay

Akustik  (dB A) ≤ 48

Hidrolik hortum elemanları (mm) 50

Dış ölçüler - LxpxH (mm) 760x270x470 940x285x550

Ağırlık Net / Brüt (Kg) 35/40 40/45 52/57

 Proswell -  ISI POMPASI
Isı Pompası : azami 40m³ su hacimli havuzlar için.
Proswell ısı pompası, ortam sıcaklığındaki ısı enerjisini bünyesinde toplayarak havuz suyuna transfer eder. 

Isı Pompasının avantajları :
  Hede�enen havuz suyu sıcaklığı 28°C.

Proswell ısı pompası, ters çevrim defrost pompa sistemi ve 
4 yollu Saginomiya vanadan oluşmuştur. Bu teknoloji ile 
Proswell Isı pompası,  0 ila 35°C arasındaki hava 
sıcaklıklarında sorunsuz çalışır ve havuzunuzun sezon
kullanım süresini kolaylıkla uzatır.

  Numerik regülatör sistemi.
Isı pompasının yüksek ve düşük basınç kontrol elemanları,

defrost sistem elemanları ve 5 adet sıcaklık ölçüm sondası
sondasından oluşan sistem, nümerik regülatör ile 
kumanda edilir, böylelikle ısı pompasının optimum  
kullanımıyla, hede�enen havuz suyu sıcaklığına ulaşılır.

  Isı Pompası çelik gövdesi
Proswell ısı pompasının taşıyıcı gövdesi, paslanmaz 
galvanize çelik malzeme ile üretilmiştir ve plastik 

Isı Pompası teknik donanım :
  Hitachi marka kompresör,
  Titanyum Isı eşanjörü,
  Flow switch - eksik su seviyesi ikaz alarmı
  Manyetiktir, havuz suyu ile elektrik panosu arasında
üstün izolasyon sistemine sahiptir.

  Gümüş kaynakla birleştirilmiş,
 Isı  pompasını oluşturan bakır borular gümüş kaynağı 
tekniğiyle birleştirilmiştir. Bu kaynak tekniği, her türlü
gaz kaçağını engellemek için ideal sistemdir.

  Evaporatör 'Blue Fin' özel işlemden geçmiş,
  Paslanmaz çelik Inox kaplama bağlantı elemanları,
  Estetik "Mini" görünüm,
  Sessiz çalışır,
  Kurulumu ve bakımı çok kolaydır.
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eksik su seviyesi ikaz alarmı (�ow switch), ters çevrim 

kaplama ile koruma altına alınarak dayanımı arttırılmıştır.

COP performans katsayısı,    15°C hava sıcaklığında

By-pass RC45 - 3,5 et 4,5 kW arasındaki pompalar için -  200 mm entraxe

By-pass RC45 -  6,3 KW pompa için - 280 mm entraxe



AHŞAP DOLAP - Filtrasyon grubu için

Procopi no Ürün tanımı Garanti

27900010
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27900015

27900025

FILM DRAINANT DELTA MS

Procopi no Ürün tanımı Garanti

3360650 Koruyucu film Delta MS -  20 m. lik rulo uzunluğunda 10
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Filtrasyon grubunun havuzun kenarına kurulmasını sağlar, filtre-pompa ve diğer tüm teknik elemanların içine alarak korunmasını 
garanti eder. Sistemde 30 mA lik devre kesici kullanılması önerilir. Dikdörtgen havuzlar için uygun değildir. 

  Koruyucu film Delta MS
Ahşap havuzların yarı ve tam gömülü kullanılması durumunda ahşap malzemenin korunması için toprakla havuz

  Durulanma Duşları
Güneş ısıtmalı plaj duşlarımız, durulanmak için en ideal çözümdür. Durulama suyu, güneş ısısı ile ısınmaktadır.
Hiçbir başka enerji kaynağı gerektirmez. Durulanma duş sisteminde kullanılan SİYAH renk sayesinde güneşin ısısı 
en yüksek seviyedede absorbe edilerek depolanır ve ısısını uzun süre muhafaza eder. 
Durulanma duşlarımızın su deposu PVC malzemeden imal edilmiştir ve hiçbir zararlı kimyasal madde içermez.
Kullanımı çok kolaydır, su sıcaklığı bünyesindeki karıştırıcı pervane sayesinde dengelenir.

GÜNEŞ ISITMALI DURULANMA DUŞLARI

Procopi no Ürün tanımı Garanti

848900 35 litre su depolu durulanma duşu - mikserli ve ayak yıkama hazneli.
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9705000 18 litre su depolu durulanma duşu - 2 parçalı
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Filtrasyon grubu için Ahşap Dolap

Ahşap dolap (çam) -  Yükseklik: 1,2m

Ahşap dolap (çam) -  Yükseklik: 1,33m

Ahşap dolap (çam) -  Yükseklik: 1,46m

arasında Delta MS koruyucu film kullanılır. Koruyucu film; 1,50 m yükseklikte tedarik edilmektedir.



 HAVUZ  TEMİZLEME ROBOTLARI

Procopi no Ürün tanımı Garanti

1021000 Robot Victor
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1017400 Star Vac Junior -  16 metrelik dolaşım kablosuyla birlikte

1017200 Star Vac II  - 16 metrelik dolaşım kablosu ve taşıma arabasıyla birlikte

Teknik özellikler
•   Kullanımı çok kolaydır.
•   Victor, küçük debili bir pompa ile hareket eder. 

(5 m³/h minimum)
•   Bir kaç dakika içinde kurulur ve çalışmaya başlar.
• Victor, içerdiği program sayesinde , çalışma 

sırasında herhangi bir ayar gerektirmez.
•   Otomatik olarak yön değiştirir.

Ortak Teknik Özellikler :
 •   

•   Temizleme kapasitesi : 550 m²/ saat,
•   
•   Elektrik tüketimi : 185 Watts / 12 Volts,
•   Güç kaynağı : 230 Volts / 50 Hz,
•   

Star Vac Junior
•   max. 60 m² yüzey alanına sahip havuzlar için,
•   Pompa : 24 Volts - sürekli akım kaynağı
•   Temizleme programı : 100 % / dip,
•   Robot ölçüleri : 37 x 40 x 22 cm,
•   Koli ölçüleri : 46 x 50 x 51 cm,
•   Robot ağırlığı : 11,5 kg,
•   Komple koli ağırlığı : 17 kg 

Star Vac II
•   
•   Pompa : 12 Volts - sürekli akım kaynağı,
•   Temizleme programı : 90% / dip ve 10% / yan duvarlar,
•   Robot ölçüleri : 42,8 x 37,7 x 31 cm,
•   Koli ölçüleri : 51 x 50,5 x 52,5 cm,
•   Robot ağırlığı: 9,4 kg,
•   Komple koli ağırlığı : 17,4 kg (taşıma arabasıyla birlikte).

 Victor - Otomatik temizleme robotu
Victor, çok sessiz çalışan bir havuz temizleme robotudur. 

 

  Star Vac Junior & Star Vac II - Temizleme robotları
Elektrik motorlu temizleme robotları:

  Otonom çalışır.
  Havuzun dibini havalandırarak temizler.
  Kullanımı basittir.
  Bakımı kolaydır.
  Su seviyesi düşük koruma alarmlı.
  
  
  Taşıma arabasıyla birlikte tedarik edilir.

Victor, tekerleklerine hareket veren bir türbin sayesinde dolaşır.

 
Türbinin akıllı tasarımı ve kaliteli üretimi sayesinde, Victor 
en yüksek güçte kullanıldığında bile sessiz çalışır.
Victor, serbestçe dönebilmesini sağlayan bağlantı sistemi 
sayesinde, çok daha kolay hareket eder.
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ÇOK ETKİLİ VE HIZLIDIR.

Bakım kolaylığı ve uzun ömür sağlamak üzere,
Victor tamamen mekanik olarak tasarlanmıştır.

Filtrasyon debisi 16 m³/h 

Dolaşan kablo uzunluğu : 16 metre

2 micron kalınlıkta yıkanabilir filtre ünitesi

Uzun ömürlüdür.
Çalışırken kumanda gerektirmez.

max 80 m² yüzey alanına sahip havuzlar için,



DEKLORİNATÖR

Procopi no Ürün tanımı Garanti

9120100 Deklorinatör klor arındırma sistemi , 7 L 2
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8848105 Neutral - 5 L (Kloru nötralize eden ürün)

ALARM SENSÖRÜ -  PREMIUM

Procopi no Ürün tanımı Garanti

6130000 Alarm Sensorü- Premium (4 adet LR-20 alkalin pil ile birlikte) 2
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Havuzunuzun bakımı sırasında kullanılan kimyasalların çevrey zararlı etkisini yok etmek için mucize bir ürün geliştirdik:
Karşı yıkama ile klordan arındırma işlemi: Deklorinatör...

Havuzunuzun  atık suyunu, deklorinatörle klordan ve diğer zararlı bileşiklerden arındırarak nötralize edebilirsiniz.
Böylelikle çevreye hiç bir zarar vermemiş olursunuz ve elde ettiğiniz  “nötralize suyu”  bahçe sulamada kullanabilirsiniz.

 Déklorinatör
Çevreyle dost kalmak için...

 Alarm Sensörü - Premium

B

A

Premium alarm sensörü, havuzun içine 
kazara düşülme durumunu tespit 
ederek çevreye kurtarma alarmı verir.
NF P90-307 A1 Avrupa normlarına

Premium alarm sensörü, konusunda
en yüksek satış rakamını yakalamış 

kurtarma sensörüdür ve  bünyesinde havuzun durumunu
sürekli analiz eden mikroprosesör bulundurmaktadır.

4 adet LR-20  alkalin pil ile çalışır.
Uyarı anında yaydığı alarm siren gücü 100 dB.
Havuzun içine batma veya kazayla düşme durumunu sualtı
dalga analizi yaparak tespit eder ve alarm sirenini harekete 
geçirerek çevreye kurtarma uyarısı için sinyal verir.
Havuzun içinde yüzme başladığı anda, Premium alarm 
sensörü de otomatik olarak devreye girer.

Conforme à  la  norm
e

N
F P90-3 07- 1  (avril 2

009)
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Sistem, havuz atık suyu içine, nötralize bir ürünü B kaptör sistemiyle karıştırma esasına dayanır: Neutral (haricen satılır)
Neutral isimli ürün,  A haznesindeki atık suyun içindeki kloru nötralize ederek suya nötr PH değerini verir. Böylece 
sadece bir kaç saniye içinde atık su içindeki klor yok olur, geriye saf su kalır ve sulfatlı tuz izleri kalır ki bu da tamamen 
zararsız bir bileşiktir.

uygun üretilmiştir.



İÇ AYDINLATMA ÜNİTESİ ve ELEKTRİK KONTROL PANELİ 

Procopi no Ürün tanımı Garanti

109900 İç aydınlatma ünitesi (1 adet 50W) + Elektrik kontrol paneli

2
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Elektrik 
kontrol paneli
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İç aydınlatma
(ampuller hariç)

109910

44351000 İç aydınlatma lambası  ,beyaz

708900 Elektrik prizi16 A , kablosuyla birlikte

  Aquareva iç aydınlatma
Fransa’da üretilen Aquareva iç aydınlatma lambaları
inovatif üretim teknolojisi sayesinde üstün kalite ve dayanım
garantisine sahiptir.

  Ahşap koruyucu ürünler

Aşağıdaki tablo, havuzunuzun ahşap yüzeyini 2 kat kaplamak üzere ihtiyacınız olan ürün miktarını göstermektedir :

Teknik özellikler : 
•
•

(harici kumanda yoktur).
•
•

birlikte paketlenmiştir. Ayrıca ürün paketinin içinde

Teknik özellikler :
•
•
•

  X-Light elektrik kontrol ünitesi
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  2,5 LITRELİK CETOL BİDON SAYISI

Yükseklik
(m)

Tropic 01 Weva 09 
dikdörtgen

1,20 3 3 3 3 4

1,33 4 4 4 5 4

1,46 5 6 6 7

CETOL AHŞAP KORUYUCU

Procopi no Ürün tanımı

27000100 CETOL ahşap koruyucu - 2,5 litrelik bidon - Renk: Naturel

27000200

27000300

27000400

Elektrik kontrol paneli, menteşe üzerine takılır.
Tüm kumanda üniteleri, kontrol paneli içinde bulunur

14 Amper devre kesici ile birlikte satılır.
Bağlantı elemanları ve bağlantı rakorları ürünle 

aşırı akım sigortası da bulunmaktadır.

özel üretim UV dayanıklı ABS gövde -havuz için tasarlanmış
kendinden yapışkanlı elastomer lamba çerçevesi,
paslanmaz çelik inox kaplama bağlantı elemanları.

İç aydınlatma ünitesi (2 adet 50W) + Elektrik kontrol paneli

Havuzunuzun ahşap gövde elemanlarının ömrünü uzatmak için size SIKKENS CETOL WF ürününü kullanmanızı
tavsiye ediyoruz.  

Weva 10 
dikdörtgen

Weva 11 
dikdörtgenWeva 01

Tropic 02
Weva 02 Tropic 03 Tropic 04

Weva 03
Tropic 05

Weva 04/5/6 Weva 07/08

CETOL ahşap koruyucu - 2,5 litrelik bidon - Renk: Bronz

CETOL ahşap koruyucu - 2,5 litrelik bidon - Renk: Gri

CETOL ahşap koruyucu - 2,5 litrelik bidon - Renk: Kırmızı
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