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•	  35 év fejlesztési és gyártási tapasztalat  – több mint 70 000 eladott kerámia kompozit medence világszerte

•	  a víz látványának páratlan mélysége és fényereje a világon egyedülálló, ragyogó 3D Bi-Luminite® színekkel

•	  VANTAGE® – az első beépített öntisztító rendszer a világon

•	  gyors és egyszerű a telepítés az önhordó technológiának köszönhetően 

•	  lekerekített élek, csúszásmentes felületek minden Compass Carbon Ceramic medencében

•	  bukóéles víztükör kialakítása és MAXI RIB merevítés, a földfelszín feletti telepítés lehetősége 

•	 európai gyártás 2005 óta

ÉLETRE SZÓLÓ GARANCIA!

INTELLIGENS, ÖNTISZTÍTÓ MEDENCE!

AZ EGYETLEN, EREDETI ÉS SZABADALMAZTATOTT 
KERÁMIA KOMPOZIT 
TECHNOLÓGIA A VILÁGON
 COMPASS POOLS SIKERTÖRTÉNET
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SLIP STOP® 
CSÚSZÁSGÁTLÓ:	

csúszásmentes felület 
biztosítja a fürdőzők 
biztonságát a lépcsőknél, 
a medencefenéken, 
a pihenőknél és 
a medenceszélek egyes 
részeinél

AZ EREDETI 
KERÁMIA MEDENCE TECHNOLÓGIA

SBR®	VÉKONY	
BALSAFA	BORDÁZAT:	

a medenceszerkezetbe 
épített speciális balsafa 
bordák jelentősen növelik 
a Compass medence-
szerkezet egyenességét, 
súlynövekedés nélkül

ELŐNYÖK:		

•	 exkluzív, csillogó, 3D, porózusmentes felület
•	 életre szóló garancia a szerkezetre (tökéletes vízzárás)
•	  a kerámiamag (PN1690 szabadalom) nagyfokú 

szilárdsága, a rugalmasság elvesztése nélkül
•	 gyors és egyszerű telepítés néhány napon belül

•	 betonaljzat nélküli telepítés
•	 folyamatos minőség-ellenőrzés a gyártás alatt 
•	 eredeti ausztrál technológia
•	 Closed Beam Technology – zárt peremrendszer
•	 karbonszálas erősítés a kritikus helyeken

Hagyományos 
üvegszálas 
medencék

CARBON CERAMIC POOL – 
exkluzív, 
szabadalmaztatott rendszer

Bi-Luminite® / 
Nova®színréteg

vinylészter felület 

üvegszál-erősítésű 
vinylészter réteg 

kerámiamag

karbonszál-erősítés

üvegszál-erősítésű 
poliészter réteg

vízzáró védőbevonat

Bi-LuminiteTM/NOVATM	
SZÍNRÉTEG
•  fantasztikus 3D színek, 

egyedülálló színvédelemmel
•  kiváló ellenállás a vegyszerekkel, 

a mechanikai sérülésekkel és a magas 
hőmérséklettel szemben

•  különleges, UV-sugárzás elleni kezelés

TÉNYEK	A	COMPASS	CERAMIC	MEDENCÉKRŐL:

•	  AZ EGYETLEN EREDETI ÉS SZABADALMAZTATOTT KERÁMIAKOMPOZIT TECHNOLÓGIA A VILÁGON 
•	 TÖBB MINT 70 000 ELADOTT MEDENCE
•	  35 ÉV KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS EREDMÉNYE AUSZTRÁLIÁBÓL, AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBÓL ÉS EURÓPÁBÓL



A LEGFEJLETTEBB TECHNOLÓGIA

CARBON CERAMIC POOLS®

2013-tól a Compass Pools Europe 
kifejlesztette a Carbon Edition® technológiát, 
amely karbonszál-erősítést alkalmaz 
a medencék legkritikusabb részein.

A karbonszál rendelkezik – minden más 
erősítő anyagot megelőzve – a legnagyobb 
szakító- és nyomószilárdsággal. 

Ez a nagy szilárdságú anyag megtalálható 
az űrkutatásban, a hadiiparban, a repülő-, 
az autó- és a hajógyártásban. 

A Compass Ceramic Pools 2009 óta tartó 
folyamatos fejlesztésének eredménye 
a karbonszál-erősítés alkalmazása 
a Compass Pools medencékben.  

ELŐNYÖK: 

•	 20 %-kal nagyobb  merevség
•	 nagyobb medencestabilitás

INTEGRAIL® 
BIZTONSÁGI	PEREM	
ÉS	LEÁLLÓPEREM:	

a nagyobb biztonság 
érdekében egyes Compass 
medencéknél biztonsági 
kapaszkodóperem fut körbe 
a medence szélén és 
leállóperem ad biztonságot 
a gyerekeknek, időseknek

VALVE	
HIDROSZTATIKUS	
SZELEP:	

a medence legmélyebb 
pontjába integrált 
hidrosztatikus szelep 
kiegészítő védelmet nyújt 
a talajvíznyomással szemben

CARBON CERAMIC POOLS®

Bi-Luminite® / 
Nova® réteg

kerámia mag

karbonszál 
erősítés

vízzáró 
védőbevonat

üvegszál 
erősítés

Closed Beam

vinyl észter felület

üvegszálerősítésű  
poliészter  réteg

poliészter réteg
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YACHT POOL
Az innováció és a luxus példája 
a YACHT POOL karbon-kerámia medence, 
egyedi tervezésével egyesíti 
a hajózás és a fürdőzés élményét. 

Az új medenceforma egy jacht fedélzetét 
idézi, egyszerre nyújtja a luxus medencék 
és a jachtok kínálta érzést. 
A YACHT POOL otthonába varázsolja 
a tengert és a vitorlázást. A medencébe 
beépített, teakfa burkolattal körülvett 
jakuzziban ülve egy igazi jacht fedélzetén 
érezheti magát. A medence a legjobb 
ergonómiai kialakítással illeszkedik 
a felhasználói igényekhez, csúszásmentes 
lépcsőkkel, leállóperemmel. 

Az exkluzív YACHT POOL 
medence a beépített pezsgő-
fürdővel 2014-ben 
elnyerte a rangos, nemzetközi 
formatervezési díjat, 
az IF Product Design-t.* a pontos méreteket a technikai rajzok tartalmazzák

Típus Hosszúság Szélesség Mélység Térfogat Súly

YACHT POOL 11,50 4,00 1,50 42 m3 1850 kg



ELŐNYÖK:

További kiegészítőkkel növelheti 
luxusmedencéje felszereltségét: 
ellenáramoltató berendezés, rejtett 
házas rolós takarás, víz alatti 
LED világítás és nyakmasszázs, 
sósvízkezelés, intelligens 
medencevezérlés.

•	  a stilizált hajóorrba épített hidromasszázs medence
•	  a teakfa borításos hajóorr rozsdamentes acélkorláttal
•	  2 az 1-ben – a medence és a masszázsmedence egy 

helyen 
•	 vezérlő és stilizált hajódeck kialakítása 
•	  beépített Vantage® öntisztító rendszer, 

amely opcionálisan igényelhető



FUN
Akár szórakozásra, pihenésre, akár aktív 
életmódhoz keres medencét, a FUN karbon-
kerámia medence minden célnak megfelel. 
Úszhat és játszhat benne az egész család. 

Két oldalon kialakított, csúszásmentes 
felülettel ellátott lépcsők biztosítják 
a kényelmes és biztonságos belépést 
a medencébe. 

A hosszanti oldalon kapaszkodó- (típustól 
függően) és leállóperem kínál biztonságot 
minden korosztály számára. 

Az egyszerű vonalvezetés korlátozás nélkül 
lehetővé teszi a telepítést bárhová.

FUN 74

FUN 83

10



Típus hosszúság szélesség mélység térfogat súly

FUN 74  7,45  3,70  1,50  33 m3  1000 kg

FUN 83 8,30 3,80 1,50 37 m3  1100 kg

FUN 100  10,00  4,00  1,50  45 m3  1250 kg

FUN 100

* a pontos méreteket a technikai rajzok tartalmazzák



Típus hosszúság szélesség mélység térfogat súly

Briliant 66  6,60 3,65 1,40 27 m3 850 kg

Briliant 74 7,60 3,65 1,40 32 m3 920 kg

BRILIANT 
A letisztult eleganciájú Briliant karbon-
kerámia medence a Compass Ceramic 
Pools gazdaságos verziója.

Az egyszerű, minimalista tervezés és az 
abszolút használhatóság kombinációjának 
köszönhetően olyan klasszikus stílusú 
medence, amely minden igénynek 
megfelel.

BRILIANT 66 BRILIANT 74

* a pontos méreteket a technikai rajzok tartalmazzák
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JELLEMZŐK:

•	  a lépcsők úgy 
helyezkednek el, hogy 
a lehető legkisebb helyet 
foglalják el

•	  a lépcsők felülete 
csúszásmentes 

•	  a víz alatt körbefutó 
leállóperem segít 
biztonságosan elhagyni 
a medencét annak 
bármely pontján 

•	  relaxációs zóna 
masszázsbefúvók 
beépítéséhez



XL-BRILIANT
A Briliant karbon-kerámia 
medence módosított válto-
zata, amely az alapkivitelhez 
képest a következő előnyöket 
kínálja:

•	  a lépcsővel szemközti 
oldalon lehetőség van 
a Compass Pools úszó-
rolós takarás beépítésére, 
vagy relaxációs zónaként 
használható a beépíthető 
masszázsbefúvókkal

•	  biztonsági vezetőperem 
a rolós takaráshoz és 
rejtett rolóházas kialakítási 
lehetőség

XL-BRILIANT 88

Típus hosszúság szélesség mélység térfogat súly

XL-Briliant 88 8,70 3,70 1,50 45 m3 1100 kg

* a pontos méreteket a technikai rajzok tartalmazzák
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X-TRAINER
Az X-Trainer karbon-kerámia medence 
formai kialakításának köszönhetően 
alkalmas úszásra, játékra és sportolásra, 
az egészség megőrzése érdekében. 

A vízi gimnasztika kímélő módon mozgatja 
meg az ízületeket, így alkalmas mind  
az idősek, mind a gyermekek számára.

X-TRAINER 45 X-TRAINER 58 X-TRAINER 82

Típus hosszúság szélesség mélység térfogat súly

X-Trainer 45 4,50 3,00 1,20 - 1,50 15 m3 600 kg

X-Trainer 58 5,80 3,50 1,10 - 1,50 22 m3 700 kg

X-Trainer 82 8,20 3,70 1,10 - 1,80 36 m3 960 kg

* a pontos méreteket a technikai rajzok tartalmazzák



A	TRAINER	SOROZAT	
FŐBB	ELŐNYEI:

•	  modern, geometrikus 
forma két úszósávval

•	  két ülőpad, integrált 
relaxációs zónával 

•	  változó vízmélysége 
miatt alkalmas mind 
a gyerekek, mind az 
idősebbek számára

•	  széles lépcsők 
a belépéshez és 
beépített relaxációs 
zóna, víz- és levegő 
masszázselemek 
beépíthetőségével

•	  a leálló perem növeli 
a kicsik biztonságát



XL-TRAINER
Az X-Trainer karbon-kerámia medence legújabb változata, 
amely az alapkivitelhez képest a következő előnyöket kínálja:

•	  a lépcsővel szemközti oldalon lehetőség van a Compass Pools 
úszó-rolós takarás beépítésére, vagy relaxációs zónaként 
használható a beépíthető masszázsbefúvókkal

•	  a medence hosszanti oldalán
 vezetőperem a rolós takaráshoz, 
a maximális biztonság érdekében

•	  rejtett rolóházas kialakítási lehetőség

18

Típus hosszúság szélesség mélység térfogat súly

XL-Trainer 72FB 7,20 3,30 1,50 23 m3 920 kg 

XL-Trainer 90 9,00 4,00 1,10 - 1,70 42 m3 1200 kg

XL-Trainer 110 11,00 4,00 1,10 - 1,80 52 m3 1350 kg

XL-Trainer 110FB 11,00 4,00 1,50 50 m3 1350 kg

* a pontos méreteket a technikai rajzok tartalmazzák



XL-TRAINER 90XL-TRAINER 72FB XL-TRAINER 110FBXL-TRAINER 110



XXL-TRAINER
Az XL-Trainer medencék 
leghosszabb és legszélesebb 
változata.

•	  a lépcsővel szemközti 
oldalon lehetőség van 
a Compass Pools úszó-
rolós takarás beépítésére, 
vagy relaxációs zónaként 
használható a beépíthető 
masszázsbefúvókkal

•	 csúszásmentes lépcsők
•	  a medence hosszanti 

oldalán vezetőperem 
a rolós takaráshoz, 
a maximális biztonság 
érdekében

•	  rejtett rolóházas 
kialakítási lehetőség

20

XXL-Trainer 133 FB

Típus hosszúság szélesség mélység térfogat súly

XXL-Trainer 133 FB  13,30 4,50 1,50 89 m3 2400 kg

* a pontos méreteket a technikai rajzok tartalmazzák





Típus hosszúság szélesség mélység térfogat súly

Java 101 10,00 3,80 1,50 49 m3 1200 kg
JAVA 101

22



JAVA
A KLASSZIKUS STÍLUS 
MEGTESTESÍTŐJE

A Java elegáns római 
lépcsőjével egy exkluzív karbon-
kerámia medencét testesít 
meg. Jellegzetes lépcsője 
hangsúlyozza ki a medence 
formáját, amely harmóniát 
teremt kertjében. A klasszikus 
stílusú Java széles, félköríves 
lépcsője alkalmas biztonságos 
belépésre és kényelmes 
kiülésre. A Java mindezek 
mellett fi x vízmélységével 
kiválóan alkalmas vízi játékokra is.

•	  mindkét oldalon relaxációs 
zóna

•	 kényelmes római lépcső
•	  a víz alatt körbefutó 

leállóperem biztonságot 
nyújt a gyerekeknek és 
felnőtteknek

•	  csúszásmentes lépcsők, 
padok és medencefenék

A lépcsők, a medence alja, 
illetve pereme csúszásmentes 
felülettel rendelkeznek. 
A medence mindkét oldalán 
kialakítható relaxációs zóna.



XL-JAVA 114

XL-JAVA
A JAVA modell módosított 
változata, amely lehetővé 
teszi a rolós takarás 
beépítését, és a következő 
előnyöket kínálja 
az alapkivitelhez képest:

•	  a medence mélyebb 
részén lehetőség van 
a Compass Pools 
úszó-rolós takarás 
beépítésére 

•	  a medencének ez 
a része, 
masszázsbefúvók 
elhelyezésével, 
relaxációs zónaként 
funkcionálhat

•	  a maximális biztonság 
érdekében, a medence 
hosszanti oldalán 
vezetőperem a rolós 
takaráshoz

•	  változó vízmélysége 
alkalmas mind gyerekek, 
mind az idősebbek 
számára  

•	  rejtett rolóházas 
kialakítási lehetőség

24

Típus hosszúság szélesség mélység térfogat súly

XL-Java 114 11,40 4,00 1,10-1,70 52 m3 1350 kg

* a pontos méreteket a technikai rajzok tartalmazzák
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RIVERINA
A Compass Carbon Ceramic medence maradéktalan élvezetet nyújt 
az egész családnak. A Riverina medence ideális családok számára, 
akiknek fontos a kényelmes lépcső, a biztonsági kapaszkodóperem 
a gyerekek és felnőttek számára, és szeretnek úszni.

•	  a Riverina egy elegáns medence, amely modern és szabad formai 
koncepciójával minden stílusú házhoz, illetve környezethez illik

•	  változó vízmélységének köszönhetően ideális idősebbek és gyerekek 
számára egyaránt

•	  szélesek a lépcsők a kényelmes belépéshez, kiüléshez és mellette 
relaxációs zóna, beépíthető víz- és levegő masszázselemekkel

•	  kapaszkodó- és leállóperem növeli a gyerekek biztonságát
•	 további relaxációs zóna a medence mélyebb részén 

Típus hosszúság szélesség mélység térfogat súly

Riverina 67  6,70  3,35  1,10 - 1,60  24 m3  800 kg

Riverina 74  7,40  3,75  1,05 - 1,60  29 m3  950 kg

Riverina 84 8,40  3,75  1,05 - 1,70  37 m3  1000 kg

Riverina 94  9,40  3,75  1,05 - 1,80  42 m3  1200 kg

Riverina 106  10,60  3,75  1,05 - 1,90  45 m3  1400 kg

* a pontos méreteket a technikai rajzok tartalmazzák



RIVERINA 94RIVERINA 106 RIVERINA 84 RIVERINA 74 RIVERINA 67
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VOGUE
A Vogue karbon-kerámia medence napjaink 
igényéhez illeszkedik, kertje pihenő 
részének ékkövévé válik, egyesítve a stílust 
és a funkcionalitást.
Egy modern négyszögletes medence, 
amelynek formáját tovább hangsúlyozzák  
a középen és a sarokban elhelyezett 
lépcsők ülőrészekkel és ülőpadokkal. 

A Vogue a család minden tagja számára 
tökéletes úszómedence. Minden 
korosztálynak különleges élményt nyújt 
egyedülálló és elegáns tervezésével:

•	  középen elhelyezett széles pihenőrész, 
két oldalán lépcsőkkel 

•	  pihenőhely és mindkét végében széles 
padok, illetve a sarokban további lépcsők 
teszik tökéletesen biztonságossá és 
bárhonnan megközelíthetővé  
a medencét

•	  a Compass Carbon Ceramic 
úszómedence falán körbefutó, megfelelő 
magasságban elhelyezett perem 
pihenőként szolgál a gyerekeknek és 
segítséget nyújt  
a medence elhagyásakor 

•	  akadálymentes úszósáv a kiugró 
lépcső és pihenőrész kialakításának 
köszönhetően

•	  a Vogue medence változó vízmélységű 
és padlója, lépcsői csúszásmentes 
felülettel rendelkeznek



VOGUE 71 VOGUE 82

Típus hosszúság szélesség mélység térfogat súly

Vogue 71  7,20  3,65  1,10 - 1,70  26 m3  900 kg

Vogue 82  8,25  4,25  1,10 - 1,75  36 m3  1100 kg

* a pontos méreteket a technikai rajzok tartalmazzák



Típus hosszúság szélesség mélység térfogat súly

Baby Pool 6,50  2,40  0,88  12 m3  600 kg

BABY POOL
A Baby Pool karbon-kerámia medence, 
alacsony vízmélységének köszönhetően 
ideális választás gyerekek és idősek 
számára. Úszásra, babaúszásra és 
vízitornára egyaránt alkalmas.

A medence formáját a népszerű XL-Trainer 
110 modell ihlette.

•	 modern, geometrikus forma
•	  könnyű, gyors és gazdaságos telepítés, 

Maxi Ribb erősítéssel földfelszín felett is 
•	  alacsony vízmélység miatt ideális 

tanmedencének, gyerekmedencének
•	 tökéletes vízitorna
•	  úszófolyosó ellenáramoltató berendezés 

beépítésévelbeépítésével

Típus hosszúság szélesség mélység térfogat súly

AQUA 6,20  3,20  1,40  21 m3  800 kg

30

BABY POOL

AQUA

* a pontos méreteket a technikai rajzok tartalmazzák



AQUA
Az Aqua karbon-kerámia 
kompozit medence kis 
helyigényével is tökéletes 
fürdőélményt nyújt 
az egész családnak.
Kompakt kialakításának 
és méreteinek 
köszönhetően ideális 
választás beltérre vagy 
kisebb kerttel rendelkező 
házakhoz.

•	  lépcsője 
csúszásmentes 
felülettel rendelkezik

•	  kapaszkodópereme 
biztonságot 
nyújt felnőttnek, 
gyermeknek egyaránt



XL-FAST LANE 122

TREND
A Trend karbon-kerámia
medence széles, 
csúszásmentes 
lépcsőjével a klasszikus 
római medencéket 
idézi és kiváló az úszni 
vágyóknak. 
Egyszerű, minimalista 
tervezésének 
és az abszolút 
kihasználhatóságnak 
köszönhetően ideális 
kisebb kerttel rendelkező, 
modern épületekhez is.
Biztonsági kapaszkodó- és
leállópereme biztonságot 
nyújt mindenkinek, így 
gondtalanul élvezheti 
a fürdőzést egyedül vagy 
családja körében.

FAST LANE
A Fast Lane karbon-kerámia 
úszómedence azok számára 
tökéletes, akik szeretnek hosszabb 
távokat úszni otthon, saját 
medencéjükben.

A Fast Lane medence ideális 
választás keskeny hellyel rendelkező, 
modern épületegyüttesekhez, 
ráadásul kielégíti az úszók igényeit.

•	  a medence mindkét hosszanti 
oldalán biztonsági vezetőperem 
a rolós takaráshoz

•	  a sarokban kényelmes lépcső és 
kiülőpad

•	  rejtett rolóházas kialakítási 
lehetőség

Típus hosszúság szélesség mélység térfogat súly

Trend 8,30  3,60 1,50 36 m3 1100 kg

Típus hosszúság szélesség mélység térfogat súly

Fast Lane 12,20  2,90  1,50  43 m3  1500 kg

TREND
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* a pontos méreteket a technikai rajzok tartalmazzák





BUKÓÉLES BUKÓÉLES 
FESZÍTETT 
VÍZTÜKÖR 
A bukóéles feszített víztükörrel rendelkező 
Compass Pools medence lélegzetelállító 
hatással van az egész családra és 
a barátokra. 

A Nexus bukóél-kialakítás 
a hegyoldalban vagy a háztetőn 
elhelyezkedő medence fő látványeleme. 

A Compass karbon-kerámia medence 
Nexus bukóéllel különleges élményt nyújt, 
amint a víztükör és a panoráma egybeolvad, 
legyen az város, táj vagy éppen kilátás 
a vízre. 

Ez az építészeti megoldás különleges 
látványt varázsol az otthonába.

A Maxi Rib, a medencetest külsején 
elhelyezkedő szerkezeterősítő 
bordarendszer. 
Ez lehetővé teszi a Compass medencék 
földfelszín feletti telepítését részben vagy 
egészben szabadon. 

A Compass Pools Maxi Rib és bukóél 
technológiák lehetővé teszik a lehetetlennek 
látszó megoldásokat.  látszó megoldásokat.  
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CALIPSO SPA
Calypso SPA – pezsgőfürdő és masszázs-
medence a tökéletes ellazuláshoz.

Mindenki vágyik ellazulni, megnyugodni 
egy nehéz, stresszel teli, hosszú nap végén. 
A Calypso SPA medencében kényelmesen 
relaxálhat otthonában. 
A szokatlanul tágas hely kényelmes és 
szabad mozgást biztosít a medencében. 
Masszázs- és élményelemeit az egyedi 
felhasználói igények szerint alakították 
ki. Gazdaságos üzemeltetést biztosító 
csúcstechnológia.

•	  kényelmes lejárat, 6-7 ülőhellyel
•	  erős karbon-kerámia medencetest, 

mely lehetővé teszi telepítését a földbe, 
földfelszín felett és építményekbe is

•	  exkluzív, csillogó 3D színek: 
Bi-luminiteTM, NovaTM

•	  intenzív és egyedi víz- és 
levegőmasszázs-kialakítás 

•	  kvarchomok szűrő-forgató 
berendezéssel

•	  automata sósvízkezelés, intelligens 
vezérléssel

•	 fehér vagy színes LED világítás
•	  gazdaságos és automatikus működés
•	  elektromos, gáz, szolár és hőszivattyúról 

történő fűtési lehetőségek 

Szállodák, fürdők és magánházak részére 
javasolható.



Nova®	|	Stone

Nova®	|	Blue

Nova®
	|	Pearl

Nova®	|	Onyx

Nova®	|	Navy

Nova®
Anthracite

ÚJ

Nova®	|	BlueNova®	|	Onyx

Nova®	|	Navy

36

NOVA® SZÍNEK  

A Nova® 3D színek – az újfajta 
csillámokkal és a megújult, egyedi 
színkeverékkel – a világon az egyik 
legjobb gelcoat védőréteg rendszerét 
kínálja. Egyedülálló, holografi kusan 
áttetsző hatásával a Compass Pools 
medencében a víz különlegesen, 
lenyűgözően ragyog.

TEGYE 
SZÍNESEBBÉ 
A FÜRDÉSÉT!
A medenceszín 
mindent eldönt.



Bi-Luminite®
Smokey Quartz

Bi-Luminite®
Blue Granite

Bi-Luminite®
Blue Saphire

Bi-Luminite®
Golden Pebble

Cyber
Blue

Cyber
White

Bi-Luminite®
Smokey Quartz

Bi-Luminite®
Blue Granite

BI-LUMINITE® SZÍNEK		A Bi-Luminite® 
felület és 3D színei radikálisan megváltoztatják a medence látványát. A felület alá bedolgozott apró csillámló részecskékkel 
és egy helyett kettős színréteg felhasználásával megváltozik a Compass Carbon Ceramic medencék víztükre.

A szabadalmaztatott Bi-Luminite® technológia gondoskodik az egyedülálló színeffektusokról. 
A színek mélysége és a csillogó hatás hozza létre a Compass Pools medencék lenyűgöző színeinek egyedülálló palettáját. 
Ennek megfelelően az Ön Compass medencéje tökéletesen kifejezi majd egyéni stílusát, ízlésvilágát.

JELLEMZŐI:	

•	 	két speciális színréteg, amelyet külön hordanak fel a felületre
•  a legszebb tengeri lagúnák színvilágát idézi, ami csak elképzelhető a színrétegeket kézzel hordják fel, 

mint a legdrágább autóknál, ezáltal minden medence egyedi



Több mint 10 000 Compass VANTAGE® medence működik beépítve. 
Tökéletesen működő tisztító és keringtető rendszer!

A VANTAGE® a világ egyik legjobb keringető-tisztító rendszere, és sokkal 
hatásosabb, mint bármilyen medenceporszívó. A VANTAGE® rendszer 
hatásosan és alaposan tisztít a medence felszínétől az aljáig.

A hegyi patak a tisztaságot és a frissességet szimbolizálja.  
Vajon mitől lesz tiszta? Folyamatosan mozog. A patak a saját medrében 
elszállítja a piszkot és a port, az állandó mozgás nem engedi,  
hogy alga és baktérium telepedjen meg a vízben.  
Ugyanez az Ön Compass medencéjében is elérhető anélkül,  
hogy tisztítania, sikálnia vagy medencetisztító porszívóval kellene 
takarítania, jelentősen lecsökkentve a medencevíz vegyszerigényét. 
 Minden medence tulajdonos arra vágyik, hogy a medencéjét csak 
élvezhesse, és ne kelljen takarítania.

EGYSZERŰEN CSAK VÁLASSZON  
EGY COMPASS MEDENCÉT  
VANTAGE® TISZTÍTÓ ÉS KERINGTETŐ RENDSZERREL!

A VANTAGE® TELJESEN MEGBÍZHATÓ 

Mindehhez teljesítmény, biztonság és tökéletes tervezés párosul.

A VANTAGE®  rendszer szinte teljesen láthatatlan és nem csúfítja 
el új, exkluzív medencéjét. A VANTAGE® rendszer fúvókái és elemei 
háromféle színben rendelhetők, illeszkedve a medence színéhez. 
 
A VANTAGE®  felülmúlhatatlan.

A nagyobb, szabadalmaztatott „Pop-up” fúvókák négyszer nagyobb 
területet képesek megtisztítani, mint a kisebbek, épp ezért a nagyobb 
szennyeződésekkel is jobban megbirkóznak.  
Szabadalom védi a VANTAGE®  vízvezérlő szelepet, szennygyűjtőt és  
az MDX szennygyűjtő zónát. 
 
A VANTAGE®  csak új medencékhez alkalmazható. A megfelelően 
elhelyezett fúvókarendszert, ami a VANTAGE® tisztító egyik része,  
már gyártáskor beépítik a Compass medencékbe. 

Minden VANTAGE®  rendszert szakmailag felkészült és magasan 
képzett szakember szerel be. Ennek eredményeképpen gondtalanul 
élvezheti VANTAGE® öntisztító rendszerrel felszerelt, kristálytiszta vizű 
medencéjét. 
 
Ha a medencéjét élvezni és nem takarítani szeretné, 
válassza a VANTAGE® tisztító és keringtető rendszert!

VANTAGE® COMPASS POOLS  
ÖNTISZTÍTÓ MEDENCE
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AZ ÖNTISZTÍTÓ 
MEDENCE 
TÖBBÉ NEM MÍTOSZ 
COMPASS VANTAGE® 
RENDSZERREL



A beépített Compass Pools rolós takarás maximális energia-megtakarítást és tökéletes 
biztonságot nyújt medencéjéhez. A szolár lamellák a napenergia hasznosításával 
biztosítják az optimális vízhőmérsékletet, szezontól és földrajzi fekvéstől függően,  
4-8 °C-ig. Az éjszakai párolgás és a hőveszteség minimálisra csökken.

A Compass Pools rolós takarás elbírja egy kisebb állat, gyerek súlyát is 40 kg-ig.  
A maximális biztonságot szolgálja a beépített vezetőperem, amely terhelés alatt 
meggátolja a lamellák süllyedését.

A ROLÓS TAKARÁS JELLEMZŐI 

A Compass Pools rolós takaróház a medencébe integrált elkülönített rész,  
amelyben – típustól függően – vezetőkerékkel ellátott süllyesztett szerkezet van.  
A lamellákat egyenletesen vezeti és tekeri az acéltengelyre, amikor a roló  
automatikusan nyílik vagy csukódik.

ROLLO COVER® Compass Pools 
COMPASS POOLS MEDENCETAKARÁS

ROLÓ LAMELLÁK

A Compass Pools Rollo 
Cover takaró lamellák 
a mechanikai hatásnak 
és az UV-sugárzásnak 
fokozottan ellenálló, 
merev PVC-ből, vagy 
opcionálisan választható 
polikarbonátból 
készülnek.

1

6

4

2

5

3

1. Compass szegélykő
2. Bukóél-vályús fölöző
3. Roló lamellák
4. Rolóház fedőburkolat
5. Rozsdamentes áthidaló
6. Elválasztó fal 

BEACHLINE:
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A rolót a rolóházban elhelyezett, 
csévélőtengelybe szerelt motor hajtja. 
Nyitás alkalmával – a medence 
anyagával és színével egyező 
elválasztófal mögött – a takaró 
lamellák láthatatlanul süllyednek 
a vízfelszín alá. A rolóház takarható 
trópusi fával, WPC-vel, vagy típustól 
függően kőburkolattal. A burkolatot 
rozsdamentes áthidaló gerenda tartja. 
A Compass Pools rolószerkezet 
kulcsos kapcsolóval vezérelhető és 
megfelel a legszigorúbb európai 
biztonsági előírásoknak.

EGYEDÜLÁLLÓ EMELT 
VÍZTÜKÖR 

Az egyedi tervezésű bukóél-vályús 
fölözőnek köszönhetően a Compass 
Pools medencék automatikus 
szintszabályzású, emelt víztükörrel 
rendelkeznek. 
A medence elegánsabbá válik.

COMPASSPOOLS	|	ROLÓS	TAKARÁS	AZ	ALÁBBI	MODELLEKBE	SZERELHETŐ:	
XL-Traimner 72, XL Trainer 90, XL-Trainer 110, 110FB, XL-Trainer 133, XL-Java 
114, XL-BRILIANT 88,  FAST LANE, YACHT POOL, FUN 83, FUN 100, BABY POOL

XL-Trainer 
90

XL-Trainer 
72

XL-Trainer 
110, 110 FB

XXL-Trainer 133

XL-Java 
114 XL-Briliant 88

YACHT POOL Fun 100Fun 83
Fast lane

Baby Pool



COMPASS POOLS MEDENCEFEDÉS  
A LEGJOBB MINŐSÉGBEN

MEDENCEFEDÉS

TULAJDONSÁGOK:

A Compass Pools fedés olyan exkluzív fedés, mely mind színben, mind 
méretezésben illeszkedik a Compass medencékhez. A Compass Pools 
fedés hasznosítja a fedés területén elért legjobb eredményeket,  
számtalan szabadalmat magában foglalva.

FŐBB ELŐNYÖK:

•	  alumínium vázszerkezet különböző színekben
•	 cellás, áttetsző polikarbonát héjalás, vagy  
•	 kompakt, üvegszerű polikarbonát lemez 
•	 alacsony eloxált sínpályarendszer
•	 speciális görgők, nemesacél csapággyal
•	 állandó védelem szél ellen
•	 szegmensek automatikus pozicionálása
•	 sínhosszabbítás igény szerint
•	 oldalajtó a nagy szegmensben
•	 zárható szegmensek (opcionális) 
•	 felhajtható küszöb a végfalon (opcionális)
•	  magasított szegmensrögzítés, nem kell lehajolni (opcionális)
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FEDÉSTÍPUSOK: További fedéstípusok után érdeklődjön elérhetőségeinken!



ENERGIATAKARÉKOS MEDENCE
AKÁR 80%-KAL IS CSÖKKENTHETI 
AZ ENERGIAFOGYASZTÁST. 
Rendkívül halk: „csendes, mint a suttogás!” 
Könnyű telepítés, programozás és üzemeltetés.

IntelliFlo®, egy innovatív koncepció

•	 nagy teljesítményű állandómágneses motorral felszerelve
•	 akár 90%-os hatékonyság
•	  elektronikus vezérlés, mellyel a felhasználó a motor 

fordulatszámát igény szerint 400 és 3450 fordulat/perc 
között tarthatja, 10 fordulat/perc értékenként léptetve.

•	 Áramlási teljesítmény: 4 és 30 m3 között óránként
•	 kijelző mutatja a fordulatszámot és az energiafogyasztást

nagy teljesítményű állandómágneses motorral felszerelve

 elektronikus vezérlés, mellyel a felhasználó a motor 
fordulatszámát igény szerint 400 és 3450 fordulat/perc 
között tarthatja, 10 fordulat/perc értékenként léptetve.

kijelző mutatja a fordulatszámot és az energiafogyasztást

Egy átlagos 
medenceszivattyú annyi 
áramot használ el, mint 
a háztartásban elforduló 
elektromos eszközök 
együttvéve.

TRITON II – CLEAR PRO
homokszűrők a tökéletes 
szűrés érdekében 

A Triton II homokszűrő előnyei:

•	  egy darabból álló, 
üvegszál erősítésű tartály, 
UV-álló felületbevonattal

•	  felülszerelt, könnyen 
leolvasható nyomásmérő, 
kézi légtelenítővel

•	 könnyű tisztítás, karbantartás
•	 kiváló ár-érték arány 

a szűrés minősége 

•	 60%-kal jobb a hagyományos homokszűrőkhöz képest
•	  a Clear Pro®  védett technológiának köszönhetően 

a legfi nomabb részecskéket is kiszűri
•	 kristálytiszta víz az eredmény
•	 a Clear Pro® kovaföldszűrőkhöz hasonlítható
•	 a 10-40 mikron nagyságú szennyeződést is kiszűri
•	 elegáns vonalvezetés, tökéletes minőség
•	 innovatív szűréstechnológia

Superfl o® - tulajdonságok

•	  minimális energiafogyasztás
•	  „Cam and Ramp” fedél a könnyű tisztításért és karbantartásért
•	 különösen csendes működés
•	 egy darabból készült vastag falú ház
•	  korrózióálló, kiváló minőségű acélból készült motortengely
•	 hővédelem az egyfázisú motorban

Triton II 
ClearPro®

technológia

hagyomános 
homokszűrő

Szűrési fokozatok

100h 30h 20h 10h
 0h

HOMOK
CARTRIDGE

CLEARPRO
KOVAFÖLD

0

350

700

1050

1400 H t gép
Fagyasztó
Mosogatógép
Mosógép
1 LE szivattyú 6 hónap alatt
IntelliFlo
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A sós uszodavíz-kezelés Ausztráliából származik. Az egész családnak különleges élményt nyújt 
a kristálytiszta, enyhén sós vízben történő fürdés. 

A sósvizes technológiával kezelt víznél elmarad a hagyományos vegyszeres kezelésnél 
már jól ismert szem- és bőrirritáció. Selymesebb a medencevíz, üdítően hat a szervezetre és 
terápiás hatása van. 

Nem kell klórt, algátlanítót adagolni, vásárolni, ezáltal jelentős a költségmegtakarítás. 

A komputervezérlésű készülék 0,4%-os, alacsony sótartalmú vízzel működik, ami csak fele 
a könny sótartalmának, ez a sótartalom az ízlelési határ alatt van. 

A természetes ÖKO fertőtlenítési technológia előnye folytán a só nem fogy el, az öntisztító titán cella 
az elektronikus fertőtlenítéshez ezt a tiszta természetes anyagot folyamatosan újrahasznosítja. 

VEGYSZERMENTES	
USZODAVÍZ-FERTŐTLENÍTÉS
ÖKO-TECHNOLÓGIA
Ausztrál, környezetbarát sós uszodavíz-kezelés

A sós uszodavíz-kezelés előnyei: 

•	  nincs vörös szem és bőrirritáció

•	 kristálytiszta víz

•	  a leghatásosabb vízfertőtlenítő rendszer alacsony 
üzemi költséggel

•	  nem kell klórt adagolni és tárolni

•	  környezetbarát, ÖKO-technológia a természet adta 
só használatával

•	  a sós víz közismerten gyógyhatású

•	  nem fog kifakulni a haj és 
a fürdőruha

•	  nem kell többé fertőtlenítő vegyszert vásárolnia

•	  alacsony üzemeltetési költség, pár év alatt 
megtérül

PROMATIC ESC sorozat
Computer vezérlésű, sós technológiájú 
uszodavíz-fertőtlenítő, -tisztító rendszer öntisztító cellával 
•	  öntisztító, nagy felületű, titán cella és 

nagy áramlást biztosító cellaház
•	  UV-stabilizált rozsdamentes, 

az extrém időjárásnak ellenálló ház
•	 sóhiány- és túlterheltség-kijelző a cella védelmére
•	 indításkésleltetés a cellaház vízzel töltődéséhez
•	 áramlásérzékelő
•	 téli üzemmód, hideg víz esetén
•	 digitális és LED kijelzők
•	 polaritásváltás-kijelző (+ / -)
•	 dupla felületű külső hűtőborda biztosítja az optimális hűtést

Eco-Salt BMSC sorozat
Computer vezérlésű analóg, 
sós technológiájú  uszodavíz-
fertőtlenítő, -tisztító rendszer, 
öntisztító cellával
•	 öntisztító, titán cella
•	  százalékosan szabályozható 

cellateljesítmény 
•	 LED kijelzés
•	  sóbontó-cellaüzemeltetés 

meghatározott értéken
•	  alacsony sótartalom-érzékelő és 

fi gyelmeztető rendszer
•	 túlmelegedés elleni védelem

Ausztrál,	sós	uszodavíz-kezelő	berendezések



A megbontott só megsemmisíti a vízben 
található organikus anyagokat és 
fertőzést előidéző baktériumokat, még 
azelőtt, hogy visszaalakulna nátrium-
kloriddá, hagyományos konyhasóvá.
A fertőtlenítéshez szükséges klór ion 
az elektrolízis során keletkezik, 
fertőtlenít, majd újból visszaalakul sóvá. 
Ez a magyarázata, hogy a sókoncentráció 
a vízben állandóan ugyanaz marad és 
a só nem fogy el.

Az elektrolízissel előállított klór nincs 
káros hatással a fürdőzők egészségére. 

Nincs szem- és bőrirritáció, tökéletes 
fürdőélményt nyújt.

 A sós uszodavíz-kezelés sokkal 
kellemesebb, selymesebb fürdővizet 
biztosít, mint más fertőtlenítő eljárások. 

Nem kell klórt, algátlanítót adagolni, 
vásárolni, ezáltal jelentős 
a költségmegtakarítás. 

Kifejezetten terápiás hatása van, 
elsősorban a klórallergiában 
szenvedőknél és az ekcémás bőrűeknél.

VÍZKEZELÉS ÉS INTELLIGENS 
MEDENCEVEZÉRLÉS
Sós uszodavíz-kezelés

A HIDROLIFE sós uszodavíz-kezelő rendszer új fejezetet nyit 
a medencevíz fertőtlenítésében. Vegyszer hozzáadása nélkül 
gondoskodik a kristálytiszta vízről és a medence karbantartása 
gyerekjáték lesz!  

Érintőképernyő 
(opcionális) vezeték 
nélküli kivitelben 
(internet nem 
szükséges)

Irányítsa medencevíz-fertőtlenítő berendezését, 
hőszivattyúját, világítását, a masszázs- és élményelemeket 
kényelmesen okostelefonjáról, tabletjéről vagy akármilyen 
internet-kapcsolatos készülékéről.
Minden olyan készülék, amely pH és Redox mérővel 
rendelkezik, felszerelhető távirányítású plag and play 
rendszerrel.

Kényelmesen vezérelheti úszómedencéjét az interneten 
keresztül, okostelefonról (opcionális).

Az enyhén sós vízben (2-30 gr NaCl/liter) folyamatosan és automatikusan keletkezik 
a víz fertőtlenítéséhez szükséges hipoklorit és naszcensz oxigén. Ez 100%-ban 
helyettesíti a klórt, megsemmisíti a káros klóraminokat, teljesen szagtalan 
medencevizet eredményez.
A sós uszodavíz-kezelés során a készülék a medencevízben teljesen feloldódott sóból 
állít elő klór iont. Az ehhez szükséges sót 4-6 kg/m3-es koncentrációban kell 
a medencevízhez adagolni. Ez körülbelül hatszor kevesebb, mint a tenger sótartalma. 
Az elektrolízises vízkezelés zárt rendszer, amely nem fogyasztja a sót.
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VÍZKEZELŐ RENDSZER
Opcionálisan igényelhető egységek:

PH-SZABÁLYZÓ
A víz fertőtlenítéséhez elengedhetetlen a víz pH-jának ideális szinten tartása. 
A pH érték a készülék vezérlőpaneljén jelenik meg. A készülék automatikus 
méri a víz pH-ját és ennek megfelelően adagolja a pH-csökkentőt 
a medencevízbe (a pH-növelő kivitel opcionális).
Tartozékok: 
pH-szonda; szondaház; kalibráló puffer oldatok; perisztaltikus adagoló szivattyú

REDOX SZABÁLYZÓ
A készülék folyamatosan méri
a víz redoxpotenciál szintjét  és automatikusan 
vezérli a titán elektrolízis cellát, a beállított érték 
függvényében. A redox (ORP) érték mV-ban 
a készülék vezérlőpaneljén jelenik meg.

Tartozékok: REDOX 
mérőszonda; szondaház, 
a kalibráláshoz 
szükséges puffer oldat

SZABADKLÓR-MÉRŐ, 
-SZABÁLYZÓ
Folyamatosan méri a medencevíz szabadklór tartalmát (klórszint/ppm) és 
automatikusan vezérli a titán elektrolízis-cellát a beállított érték függvényében. 
Tartozékok: szabadklór-mérés a vezérlőegységen, szabadklór-mérő szonda, 
átlátszó szondatartó armatúra, áramlásmérő.

SÓTARTALOM-MÉRŐ
Folyamatosan méri a víz sótartalmát a vezetőképességén keresztül. 
Rendelkezésre áll egy 220V-os kimenet, amely lehetővé teszi egy automata 
sóadagoló-rendszer csatlakoztatását.

Alapfelszereltség:

ELEKTRONIKUS VEZÉRLŐEGYSÉG
•	  tűzálló ABS anyag, amely kis méretével illeszkedik 

a különböző gépészeti terekhez   
•	  tartalmaz alap sókijelzőt, amely jelzi az alacsony sótartalmat és 

a nem megfelelő áramlást

AMPEROMETRIKUS ELEKTROLÍZIS-KONTROLL
Az elektronikus vezérlő 16bit mikroprocesszorral ellenőrzi a klórtermelést 
az áramerősség változásán keresztül. A kijelző mutatja a pontos 
klórtermelést, gramm /órában kifejezve, amelyet a rendszer az adott 
pillanatban termel. A rendszer állandó klórtermelést biztosít, és több mint 
3gr/l sókoncentrációval működik. Tengervízzel is üzemeltethető 
(kérje szakkereskedője tanácsát).

PROGRAMOZHATÓ POLARITÁSVÁLTÁS
Az öntisztító cella polaritásváltás-ciklusa az igénybevételtől, illetve 
a vízkeménységtől függően programozható. Ezáltal akár 15 000 órára nőhet 
a cella élettartama.

A MONOPOLÁRIS ELEKTROLÍZIS 100%-OSAN 
ÖNTISZTÍTÓ
Az anód és a katód speciális védőbevonattal rendelkezik ez által az öntisztítás 
folyamata alatt is folyamatos a klórtermelés.

Beépítési
szerkezeti
ábra



A PHP 020E 
HŐSZIVATTYÚ JELLEMZŐI

gazdaságos kivitel a következő jellemzőkkel, amelyben eltér 
a hagyományos hőszivattyúktól:
•	  csak fűt, hűtés nem lehetséges
•	  egyszerűsített vezérlés
•	  fehér porszórt, galvanizált acéllemez ház 

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ 
HŐSZIVATTYÚK
A PHP 020-PHP 080 típusú hőszivattyúk előnyei:

•	 korrózióálló, titán PVC-hőcserélő 
•	 100%-ban alkalmas sós, illetve bármilyen vízkezelési eljáráshoz
•	 állítható, hogy hűtse vagy fűtse a medencét (kivétel a PHPO20E típus)
•	  alapkivitelben: integrált automatikus leolvasztás, programozható paraméterekkel
•	 csendes üzemmód
•	 kültéri használat 
•	  V4A nemesacél készülékburkolat (kivétel a PHPO20E típus)
•	  tartós, korrózióálló kidolgozás, hosszú távú, megbízható működés 
•	 egyszerű beszerelés
•	 csökkentett káros anyagok és CO2-kibocsátás
•	 meghosszabbított fürdési szezon
•	 költségtakarékos energia
•	 időjárás-független 

Technikai információk
Típus PHP020E PHP020 VA PHP030 VA PHP040 VA PHP060 VA PHP080 VA

ház fehér, porfúvott, acél rozsdamentes acél

max. fűtési teljesítmény kW 8,8 8,8 13,2 17,5 25 35
max. hűtési teljesítmény kW nem lehetséges 5,5 8 10,5 15,5 25
bemenet kW 1,7/1,8 1,7/1,8 2,6/2,8 3,5/3,85 5,0/5,3 7,6/8,4
áramfelvétel amper 7,7/7,8 7,7/7,8 11,8/12,7 6,2/7,5 8,3/9,4 13,6/15,0
tápegység V/Hz 230/1/50 220-240/50 220-240/50 380-400/50 380-400/50 380-400/50
kompresszor típus forgó dugattyús forgó dugattyús forgó dugattyús tekercses tekercses tekercses

zajszint dbA 51 51 54 54 56 61
hálózati vízellátás mm 50 50 50 50 50 53
min. vízáramlás m3/h 3 3 4,5 6 7,5 8
méretek (hossz×szélesség×magasság) mm 1005/420/650 1005/420/650 1005/420/650 1200/470/850 1110/470/125 1470/725/980
Szállítási méretek mm 1030/440/700 1030/440/700 1030/440/700 1250/500/900 1250/500/1300 1600/800/1150
Súly/ szállítási súly kg 60/65 60/65 73/82 116/125 135/145 250/270

48



 

LED világítás

automata váltószelep

sósvízkezelő 

homokszűrő

szivattyú  hőszivattyúszivattyú  hőszivattyúszivattyú  hőszivattyúszivattyú  hőszivattyúszivattyú  hőszivattyúszivattyú  hőszivattyúszivattyú  hőszivattyú

szívóelem
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EXKLUZÍV ROZSDAMENTES 
ACÉL ZUHANY
Egy design rozsdamentes acél zuhany vásárlásával luxus életérzést kap.
Tökéletes kombinációja az egyedi kreatív tervezésnek, a legmodernebb 
technológiával feldogozott, kiváló minőségű anyagoknak, melyek 
a legmagasabb igényeket kielégítő terméket eredményeznek.

A legmagasabb színvonalú 
kerti tusoló:
Anyaga: Rozsdamentes acél V2A
 (V4A opcionális)

Zuhanyfej: 
rozsdamentes 

acél fej, 
vízkőmentes 

szilikon 
tüskékkel

Rozsdamentes 
acél szerelvények

Lábzuhany 
és kerti 

gyorscsatlakozó: 
rozsdamentes 

acél

RUND  széria
1-es típusú  2-es típus 1-es típusú  2-es típus

ECKIG széria

(szolárzuhany 
kivitelben is 
kapható)

Űrtartalom:
55 Liter
Anyaga: 
Rozsdamentes 
acél V2A
(V4A opcionális)

Rozsdamentes 
szolár-tartály

•	 exkluzív dizájn 
•	  költségmentes 

szolárhő tárolás
•	  minden zuhannyal 

kombinálható

Űrtartalom:
55 Liter
Anyaga:
Rozsdamentes 
acél V2A
(V4A opcionális)
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