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Előzmények, külföldi példák

● 1970-es években Németországban közösségi fürdők felújítási hulláma

● Tömeges anyagfelhasználás miatti alapanyag áresés

● Alkalmazható megmunkálási technológiák megjelenése

● Előnyeinek gyors felismerése



  

Rozsdamentes medencék főbb előnyei

Gyors kivitelezési idő

- előgyártás gyártóüzemben történik

- időjárástól független a gyártási fázis, akár téli  

  leállási időszakban is telepíthető

- egészben vagy nagyobb darabokban való kiszállítás



  

Rozsdamentes medencék főbb előnyei

Szinte korlátlan élettartam

- rendkívüli ellenállóképesség

- ellenáll fizikai behatásnak

- nem kopik, öregszik, színeződik el

- jelentősen hosszabb élettartamú

  mint más anyagból készült medencék

Kiváló termikus és kémiai ellenálló képesség

- ellenáll időjárási viszonyoknak, UV sugárzásnak, 

  agresszív vegyszereknek, klóros víznek, termál és sós tengervíznek



  

Rozsdamentes medencék főbb előnyei

Könnyű, önhordó szerkezet

- pincébe, emeletre vagy akár ház vízszintes tetejére is építhetők

  általában a födém statikai megerősítése nélkül



  

Rozsdamentes medencék főbb előnyei

Garantált vízzárás

- ellenőrzött minőségű, vízzáró hegesztett kötések
- penetrációs vizsgálat átadás előtt



  

Rozsdamentes medencék főbb előnyei

Kedvező ár/érték arány

Exkluzív, esztétikus megjelenés

- nemesacél minden építészeti

  stílushoz jól illeszkedik

Változatos, egyedi formavilág

 



  

Rozsdamentes medencék főbb előnyei

Régi betonmedencék felújíthatók

- Olcsóbb beruházási költségek, mint új medence telepítése

- Felújítás minimális bontási munkával jár

- Rövidebb telepítési idő

 



  

Rozsdamentes medencék főbb előnyei

Különböző felületi minőségek

- gyöngyszórt

- csiszolt

Csúszásmentesített felületek

- pl. golyónyomott



  

Rozsdamentes medencék főbb előnyei

Alacsony karbantartási és üzemeltetési költség
- meghibásodás valószínűsége rendkívül alacsony
- téliesítés szükségtelen, ellenáll fagynak, vizet sem szükséges leengedni
- medence feltöltése/leeresztése fenékcsatornán keresztül egyszerű

Higiénikus, könnyen tisztítható felület
- nincs fuga vagy rejtett barázda, felület pórusmentes
- antiszeptikus felület elejét veszi algásodásnak és gombásodásnak
- felhasznált vegyszerek mennyisége akár 80%-kal csökkenthető



  

Kockázatok a kivitelezés és üzemeltetés során

Ferrit fertőzés

Mechanikai és 
vegyi tisztítás után



  

Trendek rozsdamentes medencék területén

● Növekvő fizetőképes kereslet a magas minőségű egyedi megoldások iránt

● Urbanizáció hatásai (beltéri, emeleti megoldások)

● Több kisebb medence, jakuzzi, változatos funkciókkal

● Gazdagodó formavilág

● Növekvő számú élményelem 



  

A hazai gyorsabb elterjedésének akadályai

● Korábban anyagiak hiánya

● Ismertségének hiánya

● Formatervezői attitűdök

● Ismeretlentől való félelem



  

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/
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