We love nature.

Γιατί να επενδύσουμε
την πισίνα σας
με βότσαλο;
■ Φυσική ομορφιά και αρμονία με το περιβάλλον
■ Ευχάριστη και λεία υφή
■ Αντιολισθητική επιφάνεια
■	Καθαρή και υγιεινή πισίνα λόγω της απουσίας
αρμών
■ Δε χρειάζεται καμιά απολύτως συντήρηση
■	Απεριόριστες χρωματικές επιλογές, για να
πετύχετε στο νερό το χρώμα που επιθυμείτε,
με φυσικούς ιριδισμούς

Πλεονεκτήματα
της βοτσαλωτής
επένδυσης της
Crystal Pools

βότσαλο… φυσικά

■ 100% στεγανότητα
■	Εισάγεται σφραγισμένο με την πλήρη
σύνθεσή του από τις ΗΠΑ
■	Ιδανικό και για θαλασσινό νερό, για νέες
πισίνες ή για ανακαίνιση της παλιάς σας
πισίνας
■	Αλγεο-απωθητική σύνθεση για να μην
επικάθονται άλγες
■ Εγγύηση 10 χρόνων

Επισκεφθείτε την Crystal Pools για να
δείτε από κοντά πισίνες με φυσικό
βότσαλο και να ενημερωθείτε για
όλες τις χρωματικές επιλογές που θα
σας δώσουν το χρώμα του νερού που
επιθυμείτε.
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Η τεχνογνωσία της Crystal Pools

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

mosaic

H Εταιρία μας είναι η πρώτη στην Ελλάδα που έγινε μέλος του NPC (του Αμερικάνικου οργανισμού National
Plasterers’ Council) αποκτώντας πιστοποίηση και αναγνώριση για την εφαρμογή του plaster και του βότσαλου
στις πισίνες. Η εφαρμογή του μείγματος γίνεται με τα υπερσύγχρονα μηχανήματα της Crystal Pools από ειδικά
εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.

ΧΡΩΜΑ ΒΟΤΣΑΛΟΥ

SANDBAR

Ένας πραγματικά όμορφος τρόπος επένδυσης της πισίνας σας, σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον,
είναι η επικάλυψη με βότσαλο.
Στη φύση, τα βότσαλα έχουν διαμορφώσει το τέλειο σχήμα τους με την κίνησή τους στη θάλασσα μέσα
στους αιώνες. Η λεία επιφάνειά τους και τα αμέτρητα διαφορετικά σχήματά τους, είναι στοιχεία που κάνουν
τις πισίνες με επένδυση βότσαλου μοναδικές στο να τις ζείτε και να τις θαυμάζετε σαν το ομορφότερο
διακοσμητικό στοιχείο γύρω σας..

ΧΡΩΜΑ ΒΟΤΣΑΛΟΥ

Το βότσαλο υπερέχει αισθητικά των
υπόλοιπων επενδύσεων και τοποθετείται
χωρίς δυσκολία σε οποιοδήποτε σχέδιο
πισίνας. Υπάρχουν απεριόριστες επιλογές
για τη δημιουργία άπειρων σχεδίων,
ανάλογα με τις δικές σας προτιμήσεις.
PETITE PEARL

Το φυσικό βότσαλο

Επισκεφτείτε τη διαδραστική ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.crystalpools.gr,
επιλέξτε το βότσαλο που σας αρέσει και δείτε το τελικό αποτέλεσμα στο νερό της πισίνας.

Χάρη στα μοναδικά του χαρακτηριστικά,
το βότσαλο θα κάνει την πισίνα σας
να συνυπάρξει αρμονικά με το φυσικό
περιβάλλον, ενώ η ιδιότητά του να
μεταμορφώνεται ανάλογα με το φως της
ημέρας θα σας εκπλήξει, βοηθώντας σας
να δείτε τους υπέροχους, διαφορετικούς
ιριδισμούς του στο νερό.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

SLATE

H Crystal Pools εισάγει εξ’ολοκλήρου το μίγμα φυσικού βότσαλου προσυσκευασμένο από τις ΗΠΑ
,διασφαλίζοντας έτσι σταθερή σύσταση και ποιότητα υλικών. Το μίγμα αυτό αποτελείται από χαλαζιακή
πέτρα και άλλα πετρώματα υψηλής αντοχής, λευκό τσιμέντο, ρητίνες και πολυμερή υλικά , όλα ειδικά και
κατάλληλα για χρήση σε πισίνες. Το βότσαλο είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και συνιστάται ιδιαίτερα ακόμα και
αν στην πισίνα χρησιμοποιείτε θαλασσινό νερό.

PETITE SILVER

GRANITE

ΧΡΩΜΑ ΒΟΤΣΑΛΟΥ

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ

