
Basen, 
który czyści się sam !



SAMOCZYSZCZĄCY BASEN

SAMOCZYSZCZENIE TO JUś NIE MIT... TO SYSTEM VANTAGE
Górski strumyk to symbol czystości i świeŜości. Co czyni go tak czystym?
Jest w ciągłym ruchu. Woda płynie po dnie zbierając i ciągle usuwając brud i pył,  
przez co nie rozmnaŜają się w wodzie glony i bakterie. Ten sam rezultat moŜe być
osiągnięty w Twoim basenie, ale musisz go zamiatać i czyścić odkurzaczem 
basenowym, albo dozować środki chemiczne, lub ...

MOśESZ POPROSTU KUPIĆ BASEN Z SYSTEMEM
CYRKULACJI I SAMOCZYSZCZENIA VANTAGE.

VANTAGE to najlepszy na świecie system samoczyszczenia dla basenów kompozytowych.
VANTAGE zbiera zanieczyszczenia automatycznie i wydajnie.
VANTAGE powoduje cyrkulację wody, która eliminuje rozwój glonów i bakterii.
VANTAGE powoduje cyrkulację wody, która redukuje zuŜycie środków chemicznych.

VANTAGE jest liderem w produkcji systemów cyrkulacji i czyszczenia
basenów kąpielowych, dystansującym inne sposoby czyszczenia basenów.
System VANTAGE to efektywne i najbardziej skuteczne automatyczne czyszczenie

VANTAGE JEST ABSOLUTNIE BEZPIECZNY

A wszystko to dzięki wysokiej jakości wykonania i niezawodności oraz estetyki wyglądu.
System VANTAGE jest prawie niewidoczny przez co nie zakłóca estetyki basenu.
Przyłącza i akcesoria dostępne są w trzech kolorach w zaleŜności od koloru basenu.
System Vantage jest bezkonkurencyjny. Jego masywna opatentowana dysza "Pop-up" jest zdolna
objąć swoim zasięgiem obszar cztery razy większy niŜ małe urządzenia i dlatego radzi
sobie nawet z większymi zanieczyszczeniami. Zawór wodny i osadnik zanieczyszczeń, strefa 
zbierania zanieczyszczeń oraz odpływ denny - niesamowity MDX, są chronione patentem.

VANTAGE jest dostępny tylko dla nowych basenów. System strategicznie rozmieszczonych
dysz, które są częścią systemu Vantage jest instalowany podczas produkcji Twojego nowego
basenu. KaŜdy system Vantage jest instalowany przez wyspecjalizowanych instalatorów.
MoŜesz cieszyć się nowym, krystalicznie czystym oraz wyposaŜonym w system Vantage 

Jeśli chcesz cieszyć się odpoczynkiem w swoim nowym basenie, wyposaŜ go w system
cyrkulacji i czyszczenia VANTAGE.

od powierzchni do dna basenu nie wymagające ingerencji obsługi.

basenem bez Ŝadnych obaw.


