
  

Rozsdamentes medencék 
elhelyezésének lehetőségei, 
tervezési szempontok

Előadó: Dr. Reith János, Direct-Line Kft. ügyvezető igazgatója

Dunaharaszti, 2019. június 20.



  

Nemesacél medencék típusai

● Új medence építése/ meglévő medence burkolása

● Feszített / rejtett feszített víztükrű / szkimmeres

● Kültéri / beltéri elhelyezés

● Emeletre, tetőre vagy pincébe is elhelyezhető

● Sport / élménymedence/ ipari (pl. kármentő)

Emeleti feszített víztükrű medence

Szkimmeres medence 
tetőteraszon

Íves medence felújítás előtt és után



  

Élményelemek beépíthetősége

● Vízalatti, nagynyomású térd, derék és nyak masszírozó
● Levegővel masszírozó pezsgőfürdő
● Változatos színű vízalatti világítás
● Lerakó felület pezsgős poharak számára
● Érintő képernyős panel funkciók vezérlésére
● Természetes sós fürdővíz vegyszerek mellőzésére



  

Gyártmánytervezés, gyártás, telepítés



  

Medence kivitelezési projekt folyamata

1. Tájékoztatás 

2. Építészeti tervezés

3. Árkérés



  

Medence kivitelezési projekt folyamata

4. Személyes konzultáció

5.  Helyszíni szemle, felmérés



  

Medence kivitelezési projekt folyamata

6. Medence gyártástervezése 



  

Medence kivitelezési projekt folyamata

7. Medence elemek gyártása

● Képzett és tapasztalt szakemberek

● Géppark és technológia



  

8. Kiszállítás

9. Helyszíni telepítés

Medence kivitelezési projekt folyamata



  

10. Vízzárás ellenőrzése: Penetrációs vizsgálat

11. Felületkezelés: Gyöngyszórás

Medence kivitelezési projekt folyamata



  

12. Próbaüzem

13. Átadás

Medence kivitelezési projekt folyamata



  

Gépészeti kiegészítők, látványelemek
rozsdamentes medencékhez



  

Funkcionális kiegészítő elemek

● padló befúvók

● kötélfeszítők

● kötél ledobók

● hajfogók

● rajtkő

● leürítők



  

Rozsdamentes folyókarendszerek

Sávfolyóka Résfolyóka

Összefolyó 
dobozok

● Szabványos elemek

● Moduláris rendszer

● Rugalmas tervezés

● Gyártók vagyunk, egyedi rendszerek

 tervezését, gyártását is vállaljuk



  

Rozsdamentes medence folyókarács

● Nagy mechanikai szilárdságú

● Biztonságos és balesetmentes használat

● Alacsony üzemeltetési és karbantartási költségek

● Ellenáll az időjárásnak, vegyszereknek, fizikai behatásnak

● Elejét veszi az algásodásnak és a gombák kialakulásának

● Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas

● Könnyen bővíthető, átalakítható (fém vágható és újra hegeszthető!)



  

Medence fűtés napkollektor segítségével

Közvetlenül 
keringtethető a 
klóros fürdővíz 

hőcserélő 
mellőzésével!

Drainback-rendszer, rendkívül 
magas hatásfokkal!



  

Látványelemek, kiegészítő funkciók

Medence világítás

Vízköpők, 
nyakzuhanyok

Pezsgőfürdő 
funkció



  

Létrák, lépcsők, korlátrendszerek



  

Főbb referenciáink

● Gozsdu udvar

● Martfűi uszoda

● Büki Gyógyfürdő

● ZARA Continental Hotel

 Budapest****Superior

● Soproni Csík Ferenc uszoda

● Hajós Alfréd uszoda: műugró torony

● Le Meridien Hotel Budapest



  

Elérhetőségeink:

Direct-Line Kft.
2330-Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 14.

Tel: +36 (24) 492 111
Fax: +36 (24) 492 112

email: info@dldh.hu
weblap: www.dldh.hu

Direct Line Kft

DirectLine1

dldh.hu/webshop    
  

dldh.hu

Köszönöm a figyelmet!

mailto:info@dldh.hu
http://www.dldh.hu/
http://www.facebook.com/pages/Direct-Line-Kft/317965401619103
https://twitter.com/DirectLine1
http://www.dldh.hu/webshop
http://www.dldh.hu/
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