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Bemutatkozás

A Direct-Line Kft. Az 1991 megalakulása óta a rozsdamenetes alapanyagok
feldolgozásának tapasztalatait alkalmazva
kifejlesztette a korrozióálló acéllemezből
készülő különböző szerkezetű úszó- és
fürdőmedencéket. Medencéink kültéri és
beltéri használatra egyaránt alkalmasak.
Gyártási folyamatunk megfelel az ISO
szabvány előírásainak.
Egyre
több
turisztikai
létesítmény
üzemeltető ismeri fel a rozsdamentes
alapanyagból készülő medencék előnyeit.
A termálvízben gazdag Magyarországon a
rozsdamentes
acélból
készült
medencéknek
rendkívül
nagy
a
létjogosultsága.
Referenciáink között megtalálhatók a
fürdő- és úszómedencék mellett azok a
medencetípusok is, melyek lehetővé
tették számunkra olyan tapasztalatok
megszerzését, amelyek jelentős előnyt
biztosítanak ügyfeleink és a magunk
számára.
Teljeskörű kivitelezést kínálunk, ami az
alábbiakat foglalja magában:
●
●
●
●

Helyszíni felmérés
Komplett uszodarendszerek tervezése
Valamennyi rendszerelem gyártása
Telepítés, készre szerelés

Bővebben szolgáltatásainkról itt olvashat:
http://www.dldh.hu/termekekszolgaltatasok/szolgaltatasok

Amennyiben hosszútávon
gondolkodik, a Direct-Line a
megfelelő választás!

Műszaki
jellemzők

Medence típusok

Szkimmeres

Feszített
víztükrű

Formák

Az általunk gyártott medencék a legkülönbözőbb
formákat ölthetik, egyenes és íves falú medencék
kialakításában egyaránt van tapasztalatunk.

Szerkezet

Már meglévő, felújításra szoruló medencék esetében nincs szükség külön hordozó
szerkezetre.
Az új építésű önhordó medence előregyártott elemekből épül fel,
melyeket egy tartóvázra rögzítünk. A tartószerkezet terében a gépészet
csövei elvezethetők. A feltöltés, leeresztés, tisztítás, valamint a keringetés
a medence fenekén lévő csatornán keresztül történik.
Medencéink elemeinek modularitása
rugalmasságot
biztosít,
a
beépítési
adottságaihoz könnyen illeszthető.

nagyfokú
helyszín

Nemesacél
padlóbefúvó

Alaptárcsa
Alaptest

Szeleptárcsa
Szeleptárcsa

Rögzítőcsavar
csavar
Rögzítő

Műszaki jellemzők

Szintszabályzó

Cső
bekötőelem
Cső
bekötőelem

Anyagminőség
1.4401, 1.4404, 1.4571, igény esetén
eltérő anyagminőség választható

Főbb előnyök
Saválló rozsdamentes alapanyag
Biztonságos
●
Üzem közben is elzárható,
visszaáramlás megakadályozható
●
Esztétikus, elegáns kivitel
●
Rés növekedése az elfordulás
mértékével arányos, szabad
szemmel jól érzékelhető
●
Rejtett rögzítés
●
●

Felület
Savazott, a látható felület gyöngyszórt
vagy szálcsiszolt
Rögzítés
Beragasztható PVC csőbekötőelemhez
csavarozva
Csőbekötőelem az alábbi csövekhez
Ø63, Ø75, Ø110
Alap- és Szeleptárcsa méretek
DL_PBF_100:

Ø100 mm - Ø40 mm

DL_PBF_120:

Ø120 mm - Ø72 mm

Zárókúp szöge
35 fok
Átfolyás
fokozatmentesen szabályozható

Opciók

Medence rácsok

A feszített víztükrű medencék túlfolyó rácsai íves
és egyenes vályúkban egyaránt elhelyezhetők.
A rozsdamentes medencerács teherbírása és
élettartama
többszöröse
a
ma
elterjedt
műanyagokénak. Jól ellenállnak a mechanikai
behatásoknak, az algásodásnak és a baktérium
lerakódásnak.

Műszaki jellemzők:
Anyagminőség:
Felület:
Keresztmetszet:
Rácselem:
Jellemzők:
Rozsdamentes
acél rács

Rozsdamentes acél
- 1.4404
savazott
20 x 25 mm U-profil
golyónyomott,
csúszásmentes
vegyszerálló
UV-álló
5 év garancia rozsdásodásra

Napkollektoros medencefűtés

A medence vizének fűtésére
cégünk egyedi megoldást kínál.
Saját fejlesztésű és gyártású
rozsdamentes
nap-kollektor
rendszerünk
közvet-lenül
is
ráköthető
az
uszodavíz
keringtető körére. Megfelelő
kihasználtság
és
méretezés
mellett a beruházási költségek
általában
4-7
év
közötti
időtartam alatt megtérülnek.

Bővebb
információ:
http://www.dldh.hu/
termekek-szolgaltatasok/
termek-gyartas/napkollektor

Opciók

További opciók
●
●
●
●
●
●

Egyedi lejtés
Több mélység egy medencén belül
Csúszásmentesítés különböző módon
Különböző gépészeti elemek
Különböző fűtési rendszerek
Saját gyártású vagy kereskedelmi forgalomból
látványelemek integrálhatók

Lejáratok
●
●
●

Élményelemek
●

●

Pezsgőfürdő
funkció
Világítás

●
●
●

Vízköpők
Gombák
Nyakzuhanyok

Korlátok
Lépcsők
Létrák

Előnyök

Gazdaságosság

Alacsony üzemeltetési költségek
Az antiszeptikus felületként viselkedő rozsdamentes acél elejét
veszi az algásodásnak és a gombák kialakulásának, ezáltal a
felhasznált vegyszerek mennyisége akár 80%-kal csökkenthető.
Alacsony karbantartási költségek
A meghibásodás valószínűsége rendkívül alacsony,
minimális karbantartási költségek merülnek fel.

így

Élettartam
A kerámia és műanyag medencékhez képest jelentősen
hosszabb élettartammal rendelkezik, ezért a beruházási
költségek fajlagosan alacsonyabbak.

Felhasználói előnyök

Környezetvédelem
A leengedett víznek, az uszodatér levegőjének kisebb a
környezet terhelése a kevés vegyszer használata miatt. A
medence hosszabb élettartama, valamint a hosszabb
vízciklus is környezetkímélő hatású.
Elegáns, modern megjelenés
A rozsdamentes medencék a felhasznált alapanyagnak
köszönhetően esztétikus látványt nyújtanak.

Higiénia, fürdési komfortérzet növelése
A szakszerű felületi kiképzésnek köszönhetően
könnyen tisztán tarthatók, ami csökkenti a bőr és a
nyálkahártya irritációját.

Előnyök

Telepítés/üzemeltetés

Rövid telepítési idő
Az előregyártott elemek a helyszínen kerülnek összeépítésre.

Épület emeletére is telepíthető
Nem igényel vízzáró betonozást, nem szükséges az épület
extrém statikai megerősítése.

Régi medencék felújítása
Meglévő
kerámia
vagy
egyéb
medencék
a
rozsdamentes acél elemekkel burkolhatók bontás
nélkül.

Könnyen bővíthető vagy átépíthető
Szerkezetbéli módosítások a lemezek vágásával és
hegesztésével rugalmasan kivitelezhetők.

Szivárgásmentes
Az illesztéseket ellenőrzött minőségű vízzáró varratokkal
hegesztjük.

Téliesítés
A rozsdamentes medencék téliesítése
szükségtelen.

Termálmedence

Medence típus:
Méretek:
Mélység:
Anyagminőség:

Aktuális tájékoztató ár: 10,2 millió Ft + Áfa

Feszített víztükrű
6,8 m x 4,9 m
0,8-0,9 m
Rozsdamentes acél
– 1.4571/1.4404

Leírás:
Egyedi íves formájú, meglévő csempés vagy egyéb anyagból készült
medencék felújítására a rozsdamentes lemez burkolás esztétikus
megoldást nyújt. A képen látható besüllyesztett mozaikcsempés
medencén a csempék eltávolításra kerülnek és moduláris rozsdamentes
lemezből készült burkolat kerül behelyezésre a betonvázra. A medence
ellátható lépcsővel és körben ülőkék alakíthatók ki.

Megtekinthető itt:
Büki Gyógy- és Élménycentrum

Fürdőmedence

Medence típus:
Méretek:
Mélység:
Anyagminőség:

Aktuális tájékoztató ár: 10,6 millió Ft + Áfa

Szkimmeres
10 m x 4 m
1,2 m
Rozsdamentes acél
– 1.4571/1.4404

Leírás:
Rozsdamentes medencéink fontos előnye, hogy könnyű, önhordó
szerkezetűek, ami lehetővé teszi, hogy az épületek statikai átalakítása
nélkül telepíthetők legyenek tetőre vagy emeletre. A képen látható
kültéri medence egy tetőszintre telepített kiemelt kivitel, belső
lépcsővel és külső lépcsős feljáróval ellátva.

Megtekinthető itt:
ZARA Hotel Continental Budapest

Fürdőmedence

Medence típus:
Méretek:
Mélység:
Anyagminőség:

Aktuális tájékoztató ár: 8,8 millió Ft + Áfa

Feszített víztükrű
9mx3m
1,2 m
Rozsdamentes acél
– 1.4571/1.4404

Leírás:
Könnyű szerkezetű, feszített víztükrű rozsdamentes medencéink
elláthatók belső világítással, befúvókkal, zsebes létrákkal vagy akár
körbeépíthetők saját gyártású rozsdamentes tartóvázas járó felülettel.
A képen látható önhordó besüllyesztett medence a 6. emeleti tetőtérbe
került beépítésre.

Megtekinthető itt:
ZARA Hotel Continental Budapest

Úszómedence

Medence típus:
Méretek:
Mélység:
Anyagminőség:

Aktuális tájékoztató ár: 82,8 millió Ft + Áfa

Feszített víztükrű
33,3 m x 18 m
2,2 - 4 m
Rozsdamentes acél
– 1.4571/1.4404

Leírás:
A betonvázra rögzített besüllyesztett rozsdamentes úszómedencéink
elláthatók külső lépcsővel, ugródeszkával vagy lépcsős fenékrésszel.
A képen látható beltéri versenymedence vízilabda játékra is alkalmas.

Megtekinthető itt:
Martfű Gyógyfürdő és Uszoda

Úszómedence

Medence típus:
Méretek:
Mélység:
Anyagminőség:

Aktuális tájékoztató ár: 21,9 millió Ft + Áfa

Feszített víztükrű
18 m x 5 m
1,4 m
Rozsdamentes acél
– 1.4571/1.4404

Leírás:
A képen látható önhordó besüllyesztett rozsdamentes medence zsebes
létrával van ellátva és a pincébe, a -2. szintre került telepítésre.

Megtekinthető itt:
Gozsdu Udvar, Budapest

Úszómedence

Medence típus:
Méretek:
Mélység:
Anyagminőség:

Aktuális tájékoztató ár: 12,4 millió Ft + Áfa

Feszített víztükrű
9,4 m x 4,2 m
1,7 m
Rozsdamentes acél
– 1.4571/1.4404

Leírás:
Rozsdamentes medencéink fűtésére nemesacél napkollektorainkat
ajánljuk, mert közvetlenül, a hőcserélő spirál kihagyásával ráköthető a
medence vize, így gazdaságos megoldást biztosítva szállodák,
lakóházak medence vízének felmelegítésére. A képen látható
besüllyesztett, betonvázra rögzített rozsdamentes beltéri medence
zsebes létrával és közvetlen napkollektor fűtéssel van ellátva.

Beépítve családi házba

Tanmedence

Medence típus:
Méretek:
Mélység:
Anyagminőség:

Aktuális tájékoztató ár: 16,7 millió Ft + Áfa

Feszített víztükrű
15 m x 5 m
0,8 - 1,2 m
Rozsdamentes acél
– 1.4571/1.4404

Leírás:
Betonvázra rögzített tanmedencéinket teljes oldalszélességű lépcsővel
és változó mélységgel látjuk el. A képen látható rozsdamentes
medence 0 m - 1,2 m mélységgel, valamint a zsebes lépcső mellett a
képen látható módon teljes oldalszélességű lépcsővel rendelkezik.

Megtekinthető itt:
Lővér Fürdő – Csík Ferenc Uszoda, Sopron

Melegedő
medence

Medence típus:
Méretek:
Mélység:
Anyagminőség:

Aktuális tájékoztató ár: 6,5 millió Ft + Áfa

Feszített víztükrű
5mx2m
1,2 m
Rozsdamentes acél
– 1.4571/1.4404

Leírás:
Téglatest formájú medencéken kívül egyedi alakú rozsdamentes
medencék gyártását is vállaljuk. A képen szereplő torzított 8 szög alakú
önhordó melegedő medence a - 2. szintre került beépítésre. Különböző
kiegészítőket és látványelemeket is kínálunk medencéinkhez, mint az
alsó világítás, légbefúvók és nyakzuhanyok, melyek emelik a fürdőzési
élményt.

Megtekinthető itt:
Gozsdu Udvar, Budapest

Gyógymedence

Medence típus:
Méretek:
Mélység:
Anyagminőség:

Aktuális tájékoztató ár: 23 millió Ft + Áfa

Feszített víztükrű
R=8m
1m
Rozsdamentes acél
– 1.4571/1.4404

Leírás:
Egyedi íves alakú rozsdamentes medencék tervezését, gyártását és
telepítését is vállaljuk. A képen látható 2 db 1/8-ad körcikk alakú egybe
épített medence önhordó szerkezetű és a fokozott fürdőzési élmény
érdekében az íves része ülőkével és pezsgő ággyal van ellátva.

Megtekinthető itt:
Martfű Gyógyfürdő és Uszoda

Jakuzzi

Medence típus:
Méretek:
Mélység:
Anyagminőség:

Aktuális tájékoztató ár: 4,2 millió Ft + Áfa

Feszített víztükrű
Ø3 m
0,9 m
Rozsdamentes acél
– 1.4571/1.4404

Leírás:
Leírás:
Cégünk
Cégünk exkluzív
exkluzív rozsdamentes
rozsdamentes jakuzzik
jakuzzik gyártásában
gyártásában isis rendelkezik
rendelkezik
tapasztalattal.
A
képen
látható
szabályos
kör
alakú,
besüllyesztett,
tapasztalattal. A képen látható szabályos kör alakú, besüllyesztett,
önhordó
önhordó vázzal
vázzal rendelkező
rendelkező jakuzzi
jakuzzi világítással,
világítással, befúvással,
befúvással, és
és belső
belső
lépcsővel
van
ellátva,
a
test
víz
alatti
része
gyöngyszórt,
a
víz
feletti
lépcsővel van ellátva, a test víz alatti része gyöngyszórt, a víz feletti
felülete
felületecsiszolt.
csiszolt.AA8.emeletre
8.emeletretelepítettük.
telepítettük.

Az uszoda katalógus bővítése
folyamatban van, az árak
tájékoztató jellegűek.

Megtekinthető itt:
Le Méridien Hotel, Budapest

Rozsdamentes
medencét
szeretne?

Gondolja
végig a
válaszokat
az alábbi
kérdésekre!
Várjuk
árajánlatkérését!

Medence testre vonatkozó adatok
Rendeltetése: Új építésű vagy meglévő medence burkolása
Típusa: Feszített víztükrű vagy szkimmeres
Szerkezete: Önhordó vagy betonvázas
Geometria: Téglatest alakú, kör alakú vagy egyedi geometria
Lejtés: Alapértelmezetten kívül szeretne speciális mértékű lejtést?
Vízminőség: Hagyományos vagy termál
Csúszásmentesítés: Golyónyomással, gyantás bevonattal
vagy fóliával?

Kiegészítőkre vonatkozó adatok
Padlóbefúvókat igényel?
Uszodarács anyaga: Rozsdamentes acél vagy műanyag
Medencébe való belépés módja: Lépcső vagy létra
Élményelemeket igényel?
Érdekli a napkollektoros vízfűtés?
Világítást igényel a víztükör alatt?
Pezsgőfürdő funkció érdekli?

rozsdamentes stainless rostfrei, korrosionsfrei, inox, Edelstahl inoxydable, inox
nehrđajući nerezová nerez inox
nemesacél stainless rostfrei, korrosionsfrei, inox, Edelstahl inoxydable, inox
nehrđajući čelik nerez nehrdzavejúca oceľ otel inoxidabilrozsdamentes acél
stainless steel Edelstahl acier inoxydable, inox nehrđajući čelik nerezové oceli
nerezovej din inoxúszómedence swimming pool Schwimmbad, Spa,
Wellnesseinrichtung, Schwimmbecken, Swimmingpool piscine, pistoche, bassin,
bain bazen plavecký bazén plavecký bazén bazin de înotmedence pool, swimming
pool, bathing pool Schwimmbad, Spa, Wellnesseinrichtung, Schwimmbecken,
Swimmingpool bassin, piscine umivaonik povodí povodia bazinfürdőmedence
bathing pool Badebecken bain, piscine bazenom plavecký bazén plavecký bazén
bazin de înotkültéri medence outdoor pool, exterior pool, external pool
Schwimmbecken im Freien, Schwimmbecken für außen piscine externe, piscine
ouverte vanjski bazen venkovní bazén vonkajší bazén piscină în aer liberbeltéri
medence indoor pool, interior pool, internal pool Schwimmbecken im Innenraum,
Schwimmbecken für innen piscine interne, piscine couverte unutarnji bazen
Krytý bazén krytý bazén piscină acoperităkerámia medence ceramic pool
Keramikschwimmbecken, Keramikbecken, Keramikpool piscine ceramique,
piscine céramique keramički umivaonik keramické umyvadlo keramické umývadlo
bazin ceramicaműanyag medence plastic pool Plastikschwimmbecken,
Plastikbecken, Plastikpool piscine en plastique plastični bazen plastový bazén
plastový bazén bazin de plasticfeszített víztükör deck level pool gezogene
Wasseroberfläche niveau d'eau normal infinity pool povrchové napětí vody
povrchové napätie vody tensiunea de suprafata apeiszkimmeres medence
skimmered pool Schwimmbecken mit Überfluß niveau d'eau skimmer
skimmered bazén piscina szkimmereshosszú élettartam long lifetime lange
Lebensdauer longévité, longevite, endurance dugovječnost dlouhověkost
dlhovekosť longevitategomba fungus, fungi Pilze champignon, fungi gljive houby
huby ciupercibaktérium bacterium, bacteria Bakterien microbe, bactéria,
bacteria bakterija bakterie baktérie bacteriealga alga, algae Algen algue alga řasa
riasa algătéliesítés preparation for winter Winterisierung, Wintervorbereitung
préparation pour l'hiver winterization zimu zimu winterizationhigiénia hygiene,
hygienics Hygiene hygiene, hygi?ne, salubrité, salubrite higijena hygiena hygiena
igienăújrahasznosítás recycling, reuse Recycling recyclage Recikliranje Recyklace
Recyklácia reciclareavegyszer chemical, chemicals Chemikalien produits
chimiques reagens činidlo činidlo reactivvízzáró betonozás water closing
concreting wasserfeste Betonierung bétonnement qui ferme l'eau, betonnement
qui ferme l'eau vodonepropusni beton Vodotěsný beton Vodotesný betón etan?e
de betonmedence burkolása pool coating, pool cover, pool coat Überzug des
Schwimmbeckens, Beschichtung des Schwimmbeckens couverture de piscine
bazen popločavanje bazén dlažby bazén dlažby Pool pavajburkolás coating, coat,
cover, covering Überzug, Beschichtung couverture premazivanje povlak povlak
stratszerkezeti módosítás structural modification, structural amendment,
structural alteration Modifikation in der Struktur, strukturelle Modifikation
modification structurelle strukturne promjene strukturální změny štrukturálne
zmeny schimbările structuraleönhordó medence self supporting pool
selbsttragendes Becken piscine autoportant samouprave bazen vlastní bazén
vlastný bazén Pool autoönhordó szerkezet self supporting structure
selbstragende Konstruktion structure autoportante samoizdržavan svépomocný
svojpomocný autoportantetartóváz support frame, supporting frame Rahmen,
Gestell cadre support, structure support okvir rámeček rám cadrucsatorna
channel, canal, duct Rinne, Kanal canal kanal kanál kanál canalmedencetest pool
body Schwimmbeckenkörper, Beckenkörper, Poolkörper coque piscine, coque de
piscine tijelo bazen tělo bazén telo bazén bazin corpkorlát rail, rails, railing,
handrail Geländer, Handlauf balustrade, rampe barijera bariéra bariéra
barierălépcső steps, stairs Treppe escalier, marche korak krok krok paslétra
ladder Leiter échelle piscine, echelle piscine ljestve žebřík rebrík
scarămedencefűtés pool heat, pool heating Schwimmbeckenheizung,
Beckenheizung, Poolheizung chauffage de piscine bazen grijača bazén ohřívače
bazén ohrievača Incalzitor Poolmedence fűtése pool heating
Schwimmbeckenheizung, Beckenheizung, Poolheizung chauffage de piscine
grijanje bazena ohřev bazénu ohrev bazénu încălzirea piscinelorvízfeltöltés water
fill Wasser Ladung, Wasserladung remplir l'eau, remplissage en eau punjenje
vodom doplňování vody doplňovanie vody umplere cu apăkeringtetés circulation
Zirkulation circulation cirkulacija oběh obeh circulatieleeresztés drainage
Ablassen drainage spuštanje snížení zníženie scădereavíztisztítás water cleaning
Wasserreinigung nettoyage de l'eau pročišćavanje vode čištění vody čistenie vody
de purificare a apeimedence felújítása pool renovation, pool renewal
Rennovierung des Schwimmbeckens, Rennovierung des Beckens, Rennovierung
des Pools, Sanierung des Schwimmbeckens, Sanierung des Beckens, Sanierung
des Pools renovation de piscine, rénovation piscine bazen Renoviranje bazén
Renovace bazén Renovácia Renovarea Poolmedencefelújítás pool renovation, pool
renewal Rennovierung des Schwimmbeckens, Rennovierung des Beckens,
Rennovierung des Pools, Sanierung des Schwimmbeckens, Sanierung des
Beckens, Sanierung des Pools renovation de piscine, rénovation piscine bazen
Renoviranje bazénu Renovace Plaváren Renovácia Renovarea bazinélményelem
experience element Erlebniselement élément d'expérience baignade, element
d'experience iskustvo je element zkušenosti prvek skúsenosti prvok element de
experientărács grid Gitter, Gitterrost grille rešetka mřížka mriežka grilăfúvóka
nozzle Nozzle, Düse douille piscine nos tryska tryska duzăcsatlakozó connection
Anschluss coupleur utičnica zvedák zdvihák mufa, jackvíz bevezető water inlet
Wassereinleitung, Wassereinführung prise d'eau dovod vode vodovod vodovod
aprovizionare cu apăvíz elvezető water outlet Wasserableitung, Wasserabführung
écoulement d'eau drenaža kanalizace kanalizácie drenajoldalcsatorna side
channel Seitenkanal canal laterale bočni kanali postranní kanály postranné
kanály canale lateraleteljes körű medencetelepítés complete pool construction,
complete pool deployment komplette Schwimmbeckeninstallation, komplette
Beckeninstallation, komplette Poolinstallation rénovation totale de piscine,
renovation totale de piscine kompletna instalacija bazena Kompletní instalace
bazénu instalarea completă bazinuszodarendszer swimming pool system
Schwimmbeckensystem systeme de piscine, systeme de pistoche, systeme de
bassins, syst?me de bain Heat sustav Teplo systému Kompletná inštalácia
Plaváren Sistemul de caldurakivitelezés construction, deployment Ausführung,
Implementierung construction, déploiement, deploiement izvršenje uskutečnění
uskutočnenie implementareateljes körű complete, all round, absolute, full whole
vollständig, komplette absolut, totale Puno radno plný plný completmedencefűtés
pool heat, pool heating Schwimmbeckenheizung, Beckenheizung, Poolheizung
chauffage de piscine bazen grijača bazénu bazénu Plaváren Plaváren Incalzitor
bazinnapkollektor solar collector, sun collector Sollenkollektor, Solarkollektor,
Solarpanel collecteur solaire, capteur solaire, capteur hélio-thermique, capteur
helio-thermique solarni sluneční slnečné solarnapkollektoros medencefűtés solar
collector based pool heating, solar collector based pool heat
Schwimmbeckenheizung mit Sonnenkollektor, Beckenheizung mit
Sonnenkollektor, Poolheizung mit Sonnenkollektor chauffage solaire pour piscine,
chauffage de piscine a collecteur solaire, chauffage de piscine a capteur solaire,
chauffage de piscine a capteur hélio-thermique Solarna bazen Solární bazénu
solárne Plaváren Incalzitor solarkeringtető kör circulation circuit
Zirkulationskreis circuit de circulation kruže krug oběhové kolo obehové koleso
circulant rotundnapenergia solar energy, sun energy Sonnenenergie,
Solarenergie énergie du soleil, énergie solaire, energie du soleil, energie solaire
solarna energija solární energie solárnej energie energie solarămegtérülés return
Rentabilität retour povratak návrat návrat reveniköltséghatékony cost efficient,
cost effective kosteneffektiv, kosteffektiv rentable, économique koštati náklady
náklady costkörnyezettudatos environmentally aware umweltfreundlich avec de
conscience environnementale, avec de conscience sur l'environnement, ayant de
conscience de l'environnement okolina prostředí prostredie mediuuszodarács
pool grid Schwimmbeckengitter, Schwimmbeckengitterrost, Beckengitter,
Beckengitterrost, Poolgitter, Poolgitterrost grille piscine, grille de piscine Toplina
roštilj Teplo gril teplo gril grătar de căldurăíves vályú oval wall ovale Rinne, ovales
Rinnenprofil mur en ligne ovale zakrivljena kroz zakřivené koryto zakrivené koryto
prin curbeegyenes vályú straight wall gerade Rinne, gerades Rinnenprofil mur en
ligne droite ravno kroz rovný žlab rovný žľab prin dreptrozsdásodás corrosion
Korrosion corrosion korozija koroze korózie coroziunegarancia guarantee,
warranty Garantie garantie jamčiti zaručit zaručiť garantieszökőkút fountain
Fontäne, Springbrunnen, Brunnen fontaine fontana kašna fontána
fântânătervezés design, planning Planung planification, design dizajn design
dizajn proiectgyártás production, manufacturing Fertigung, Herstellung
production, fabrication, construction proizvodnja výroba výroba
producereszerelés assembly Installation, Montage monture popravljanje
připevnění pripevnenie fixareatelepítés deployment, construction Installation,
Montage, Einbau construction, déploiement, deploiement instalacija instalace
inštalácia instalare üzemeltetés operation Operation operation, opération
operacija operace operácie operatieberuházási költség investment cost,
investment charge niedrige Investitionskosten charges d'investissement, couts
de l'investissement, co?ts d'invéstissement investicijski troškovi investice
investičné náklady costurile de investitiikarbantartási költség maintenance cost,
maintenance charge Instandhaltungskosten charges de maintenance, couts de
maintenance, co?ts de maintenance troškovi održavanja náklady na údržbu
náklady na údržbu costurile de întretinereüzemeltetési költség operation cost,
operation charge Operationskosten charges d'operation, couts de l'operation, co?
ts de l'operation, couts operationnels operativni troškovi provozní náklady
prevádzkové náklady costurile de operarekörnyezetbarát technológia
environmentally friendly technology unweltfreundliche Technologie technologie
respectueuse de l'environnement, technologie biodégradable, technologie
biodegradable ekološki tehnologija technologie šetrné k životnímu prostředí
tehnologiei ecologicekorrózió ellenes anti-corrosion, corrosion resistant antikorrosiv, korrosionsbeständig anti corrosion antikorozivne proti korozi
technológie šetrné k životnému prostrediu anti-coroziunehelyszíni kivitelezés onsite deployment, on-site construction Ausführung vor Ort construction sur place,
construction sur site gradilište staveniště staveniska ?antieresztétikus aesthetic
ästhetisch, Ästhetik esthétique, esthetique estetski estetický estetický
esteticesztétikus kivitel aesthetic layout ästhetische Ausführung construction
esthétique, construction esthetique estetski dizajn estetický vzhled estetický
vzhľad design estetic
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