isten hozta
a vsv aqua-GrouP
viláGában
Ahol álmai
medencéje
valósággá
válik.

Kényelmesen
hátra dőlve
engedje szabadjára
fantáziáját,
és tervezzen
saját üdülőhelyet.
Mi ebben 30 éves
tapasztalatunkkal,
tanácsainkkal, a medence
tartozékok és kiegészítők
széles választékával
segítünk önnek.
Nézzen körül a
VSV AQUA-GroUp
egyedülálló világában!

ДОБРОДОШЛИ У
МАГИЧНИ СВЕТ,
A VSV AQUA-GROUP
где ће ваш сан о
базену постати
стварност за две
недеље.

Седите удобно, оставите
простор својим
фантазијама и створити
своје властито
одмаралиште.
Наши 30 година искуства,
наше савете, наши прибор
и украси за базене ће вам
помоћи у томе.
Да бисмо створили
сопствено јединствено
одмаралиште, нудимо вам
кратки пут у свет
технологија и опреме
VSV AQUA-GROUP.

Dobro Došli u
čarobni svijet
vsv aqua-GrouP
gdje će vaš san o
bazenu postati
stvarnost za dva
tjedna.

sjednite udobno, dajte
prostora svojim
maštarijama i stvoriti
vlastito odmaralište.
naše 30-godišnje
iskustvo, naši savjeti, naši
pribor i ukrasi za bazen će
vam pomoći s ovim.
Da biste stvorili svoje
jedinstveno odmaralište,
nudimo vam kratki izlet u
svijet tehnologija i opreme
vsv aqua-GrouP.

rozsdamentes acél
szűrőberendezés - erős,
tartós és ellenálló vegyszeres
környezetben.
Az acél a magas ökológiai
tisztaságú anyag, gyönyörű
megjelenést biztosít sok éves
használat után.
A baktériumok tapadása a
rozsdamentes acél felületére a
legalacsonyabb.
Nem véletlen, hogy a legtöbb
orvosi műszer rozsdamentes
acélból készül.

Опрема филтера од нерђајућег челика је
другачија снаге, издржљивости и
отпорности на агресивно окружење. Челик материјал високе еколошке чистоће, задржава
предиван изглед након вишегодишњег коришћења.
Степен адхезије бактерија на површину од
нерђајућег челика је најнижи. Није случајно да је
већина медицинских инструмената направљена од
нерђајућег челика.

oprema za filtriranje od nehrđajućeg čelika
odlikuje se trajnošću, trajnošću i otpornosti na
agresivno okruženje. čelik - materijal visoke ekološke
čistoće, zadržava lijep izgled nakon dugogodišnje
uporabe.
stupanj adhezije bakterija na površinu nehrđajućeg
čelika je najniži. nije slučajno da je većina medicinskih
instrumenata napravljena od nehrđajućeg čelika.

MODULAR BLOCKS VMB15

Intended use
Colour

Light: LED 10 W 5000 K
Filter: filter bag (6 microns);
Vacuum cleaning function;
Water filling device;
Electrical control panel;
Prefilter basket;

For new pool and for renovation:
• VMB 15 m3/h – pools up to 60 m3;

high-alloyed 3D stainless steel AISI 316

907,00

665

497,00

252,00

•
•
•
•
•
•

240,00

665

Complete
set

15 m3/h

592

Power

filtration and technical compartments are inseparable

209
820
more technical information on www.vsv-group.com

311,00

Az automatikus feltöltési funkció lehetővé teszi, hogy
folyamatosan fenntartsa a szükséges vízszintet a
medencében.
A szűrőházba épített világítás be- és kikapcsolása egy gombnyomással.
Аутоматско допуњавање омогућава вам да
константно подржавате потребан ниво воде у
базену.
Осветљење базена се може укључити и искључити
помоћу дугмета, уграђени у кућиште филтера.
Funkcija automatsko punjenje pruža razina vode u
bazenu.
osvjetljenje bazena se može uključiti i isključiti
gumbom, ugrađen u kućište filtera.

FILtRAtIOn BLOCK AQUAtIC (M)

*M - filtration and technical compartments are inseparable

15 m3/h

Power

Complete set

Intended use
Colour

• Light: LED 2 X 10 W 10000 K
• Filter: filter bag (6 microns) 60 cm long;
• Heating system:
heat exchanger - 40 kW or electric heater - 3-6-9 kW;
• Vacuum cleaning function;
• Water filling device;
• Electrical control panel;
• One prefilter basket;

for swimming pool up to 60m3 (for example, standard pool
8 х 5m);
high-alloyed 3D stainless steel AISI 316

999

160

140

865,5

206

240

790

865,5

237,5

455,5

75,5

255,5

77
461

more technical information on www.vsv-group.com

310
345,35

FILtRAtIOn BLOCK AQUAtIC (U)

*U - technical compartment is separated from filtration compartment

15 m3/h

Power

Complete set

Intended use
Colour

• Light: LED 2 X 10 W 10000 K
• Filter: filter bag (6 microns) 60 cm long;
• Heating system:
heat exchanger - 40 kW or electric heater - 3-6-9 kW;
• Vacuum cleaning function;
• Water filling device;
• Electrical control panel;
• One prefilter basket;

for swimming pool up to 60m3 (for example, standard pool
8 х 5m);

255,5

405,5

75,5

590

23

high-alloyed 3D stainless steel AISI 316

790

575

865,5

293

305

310
351
288

more technical information on www.vsv-group.com

240

BLOCK InFInIty (M)

InFInIty HP8 (M)

*M - filtration and technical compartments are inseparable

25 m3/h (for Infinity 25), 20/50 m3/h ( for Infinity 20/50)

Power

• Light: LED 2 X 10 W 10000 K switch on/off with a pneumatic button;
• Filter: filter bag (6-15 microns) 60 cm long;
• Counter-current swimming (except the Infinity 25);

Complete
set

Intended
use
Colour

• Heating: heat exchanger - 70 kW (except Infinity HP8 (M));

•
•
•
•

Vacuum cleaning function;
Water filling device;
Electrical control panel;
One prefilter basket;

• Adapter for connecting a heat pump (Infinity HP8 feature);
• PG for connecting a filtration unit with several chemical dosing
systems (Infinity HP8 feature);

• Infinity (M) 25 m3/h – pools up to 100 m3 (for example, 12x6m);
• Infinity (M) 20/50 m3/h – pools up to 80 м3 (for example, 10x5m);
high-alloyed 3D stainless steel AISI 316

FILTRATION BLOCK INFINITY HP8 (M)

INFINITY (M)
1074,00

210

602

336

210

790,00

866

866

hot water

cold water

507

660,00

1155

1061,00

more technical information on www.vsv-group.com

736

382,00

370,00

and

Power

Complete
set

Intended
use
Colour

FILtRAtIOn BLOCK InFInIty (U)

*U - technical compartment is separated from filtration compartment

25 m3/h (for Infinity 25), 20/50 m3/h ( for Infinity 20/50)

• Light: LED 2 X 10 W 10000 K
switch on/off with a pneumatic button;
• Filter: filter bag (6-15 microns) 60 cm long;
• Counter-current swimming (except the Infinity 25);
• Heating system: heat exchanger - 70 kW or electric heater - 12 kW Laser heater;
• Vacuum cleaning function;
• Water filling device;
• Electrical control panel;
• One prefilter basket;
• Infinity (M) 25 m3/h – pools up to 100 m3 (for example, 12x6m);
• Infinity (M) 20/50 m3/h – pools up to 80 м3 (for example, 10x5m);
high-alloyed 3D stainless steel AISI 316

715

400

655,00

382,00

866

385

790,00

700

330,00
more technical information on www.vsv-group.com

642

370,00

tELEPÍtÉSI LEHEtŐSÉGEK • ОПЦИЈЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ • OPCIJE InStALACIJE
INFINITY (*U) szűrő,
telepítve a medence niche-ben
(*a műszaki rész egy másik szobában)

INFINITY (*U) филтер,
инсталира се у базенску нишу
(*технички део је у другој соби)

inFinitY (*u) filtar,
instalira se u bazensku nišu
(*tehnički dio je u drugoj sobi)

INFINITY (U) szűrő,
telepítve a medence falán
INFINITY (U) филтер,
инсталирана на зиду базена
inFinitY (u) filtar,
instaliran na zidu bazena

tELEPÍtÉSI LEHEtŐSÉGEK • ОПЦИЈЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ • OPCIJE InStALACIJE
A technikai rekesz elválasztható
a szûrõrõl, és legfeljebb 15
méteres távolságig telepíthető.
Ugyanakkor a vízáramlás nem csökken,
és a medence körül elhelyezkedő terület
maximálisan kihasználható marad.

Технички део се може
одвојити од филтера и
монтирати на удаљености
до 15 метара.
Истовремено, снага воде се не
смањује, а подручје око базена
остаје за максималну употребу.

tehnički dio se može odvojiti
od filtarskog dijela i postaviti
na udaljenosti do 15 metara.
istodobno, snaga strujanja vode se ne
smanjuje,i područje oko bazena ostaje
za maksimalnu uporabu.

FILtRAtIOn LADDER UnIStEP

UNISTEP 25 and 20/50
Power

Complete
set

Intended
use
Colour

25 m3/h, 20/50 m3/h (for Unistep 25 and 20/50), 44 m3/h (for Unistep 44)

• Light: LED 4 X 10 W 20000 K (in Unistep 44) or
LED 2 X 10 W 10000 K (in Unistep 25 and 20/50)
switch on/off with a pneumatic button;
• Filter: 2 filter bags (6 microns) 60 cm long;
• Counter-current swimming: (only in Unistep 20/50) switch on/off with button;
• heat exchanger (70 kW in Unistep 25 and 20/50; 2 x 70 kW in Unistep 44)
or electrical heater (12 kW in Unistep 25 and 20/50; 2 x 12 kW in Unistep 44);
• Vacuum cleaning function; • Water filling device; • Electrical control panel;
• Two prefilter baskets; • Two skimmers; • Steps with anti-slip covering;
For new pool and for renovation:
• Unistep 25 m3/h – pools up to 100 m3;
• Unistep 20/50 m3/h – pools up to 80 m3;
• Unistep 44 m3/h – ideal for public pool;
high-alloyed 3D stainless steel AISI 316

597

555

385

622

400

400

1090

1166

277

715

700

UNISTEP 44

more technical information on www.vsv-group.com

330

880

7,5 x 3,0m with Unistep
depth 1,5m

AZÚr BIroDALoM

7,5 x 3,0m with Unistep
depth 1,5m

АЗУРСКО
АЗУРСКО ЦАРСТВО
ЦАРСТВО

7,5 x 3,0m with Unistep
depth 1,5m

AZURNO
AZURNO CARSTVO
CARSTVO

Változatos lehetőségeket kínálunk, hogy ön
medencéjét kívánsága szerint használhassa.
A VSV víztisztító berendezések elektromos vízmelegítővel
vagy hőcserélővel vannak felszerelve. A vizet hőszivattyúval is
fűtheti. A szűrőberendezés ellenáramoltató is egyben. Ez
lehetővé teszi, hogy ön még egy kis medencében is úszni
tudjon. Használhatja a hidro - és balneoterápiát is.

Разноврсност кориштења базена зависи од
ваших жеља и могућности.
Опрема за пречишћавање воде VSV је опремљена
електричним грејачем или измењивачем топлоте.
Такође, вода се загрева кроз топлотну пумпу.
Уређај филтер има функцију вештачкој протока
воде. Ово вам омогућава да пливате у спортском
стилу чак иу малом базену. Такође можете
користити хидро и балнеотерапију.

raznolikost korištenja bazena ovisi o vašim
željama i mogućnostima. oprema za
pročišćavanje vode vsv opremljena je električnim
grijačem ili izmjenjivačem topline. također, voda se
zagrijava kroz toplinsku pumpu. uređaji za filtriranje
imaju funkciju umjetnog protoka vode. to vam
omogućuje plivanje u sportskom stilu čak iu malom
bazenu. također možete koristiti hidro i balneoterapiju.

És mennyi szórakozás!

И колико још забаве!

OLYMPIC with flat lid

Лако замјењиве филтер вреће
израђене од посебног материјала
обезбеђују чисту воду у базену (6
микрона).
Материјал филтера је хигијенски,
издржљив и лако се чисти у машини за
прање веша (без додавања детерџената)
или водени млаз под притиском.

Könnyen cserélhető, speciális
szövetből készült szűrőzsákok
biztosítják a tiszta vizet a
medencében (6 mikron).
A szűrőanyag higiénikus, tartós és könnyen
mosható mosógépben (mosószerek
hozzáadása nélkül) vagy nyomás alatt álló
vízsugárral.

jednostavno zamjenjive filtarske
vrećice od posebnog tkanina
osiguravaju čistu vodu u bazenu (6
mikrona).
Filtarski materijal je higijenski, izdržljiv i
jednostavan za čišćenje u stroju za pranje
rublja (bez dodavanja deterdženata) ili
vodenog mlaza pod pritiskom.

UNISTEp – robusztus modell
két membránszűrővel, a
medence falára szerelve.
Mivel az UNISTEp korlátokkal és
lépcsőkkel van felszerelve ez a szűrű
modell létraként is használható.

unisteP - робустан модел
са два мембранска филтра,
постављен на зид базена.
Будући да је unisteP опремљен
са рукохватима и корацима, овај
филтер може се користити као
мердевина до базена.

unisteP - robusni model s
dva membranska filtra,
instaliran na zidu bazena.
budući da je unisteP opremljen
rukohvatima i koracima, ovaj model
filtra može se koristiti kao ljestve za
odlazak u bazen.

FILtRAtIOn BLOCK OLyMPIC

OLYMPIC 25 and 20/50
Power

Complete
set

Intended
use
Colour

25 m3/h, 20/50 m3/h (for Olympic 25 and 20/50), 44 m3/h (for Olympic 44)

• Light: LED 4 X 10 W 20000 K (in Olympic 44) or
LED 2 X 10 W 10000 K (in Olympic 25 and 20/50)
switch on/off with a pneumatic button;
• Filter: 2 filter bags (6 microns) 60 cm long;
• Counter-current swimming: (only in Olympic 20/50) switch on/off with button;
• heat exchanger (70 kW in Olympic 25 and 20/50; 2 x 70 kW in Olympic 44)
or electrical heater (12 kW in Olympic 25 and 20/50; 2 x 12 kW in Olympic 44);
• Vacuum cleaning function; • Water filling device; • Electrical control panel;
• Two prefilter baskets; • Two skimmers; • Steps with anti-slip covering;
For new pool and for renovation:
• Olympic 25 m3/h – pools up to 100 m3;
• Olympic 20/50 m3/h – pools up to 80 m3;
• Olympic 44 m3/h – ideal for public pool;
high-alloyed 3D stainless steel AISI 316
690

614

73

385

1090

1218

360

400

715

600

OLYMPIC 44

330
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700

i koliko još zabave!

Az oLYMpIc blokk
szűrőberendezés a
medence mellett
kialakított mélyedésben található,
melynek fedele ugyan olyan alakú
mint a szegélykő.

oprema za filtriranje olYMPiC blok- koji se
nalazi u niši bazena.
Kapice filtriranja isti oblik kao i
oblik kamena oko bazena.

Опрема за филтрирање
– OLYMPIC блок налази
се у ниши базена.
Поклопц филтерске опреме су у
истом облику као и облик
камена око базена.

A medence fedés
megakadályozza a víz
elpárolgását és pára
képződését a helyiségben.

Премази за базене
инхибирају испаравање
воде и формирања
влаге у соби.

Premazi za bazen
sprečavaju isparavanje vode
i stvaranje vlažnosti u sobi.

Пловни пут 11 х 3
метра за свакодневну
тренинг.
Систем филтрације OLYMPIC блок

Úszósáv 11 х 3 méter a
napi edzéshez.
Szűrőberendezés –
oLYMpIc blokk

bazen u obliku staža
11 x 3 metra za svakodnevno
sportsko trening.
sustav filtriranja - olYMPiC blok

Renovated swimming pool
25 x 13m with Olympic

A medencék rekonstrukciójához
bármilyen VSV szűrőrendszer
használható.

За реконструкцију базена може се
користити било који vsv филтер
систем.

za rekonstrukciju bazena može se
koristiti bilo koji vsv sustav filtra.

Renovated swimming pool
25 x 13m with Olympic

A medence rekonstrukciójához 6 db
oLYMpIc lógó
szűrőegységet használtunk,
összesen 300 m3/h kapacitással.

За реконструкцију
базена користили
смо 6 јединице за
филтрирање OLYMPIC, са
укупним капацитетом од
300 м3/х.

za rekonstrukciju
bazena koristili smo 6
suspendiranih filtarskih
jedinica olYMPiC, ukupnog
kapaciteta 300 m3/h.

OLYMPIC with flat lid

A kézi vagy automata készülékkel
ellátott különböző fedéssel
megőrzik a víz melegét és
megakadályozzák elpárolgását.

Различите врсте премаза са
ручним или аутоматским
уређајем чувају топлоту
загрејане воде и спречавају
испаравање воде.

različite vrste premaza s ručnim
ili automatskim uređajem čuvaju
toplinu zagrijane vode i
sprječavaju isparavanje vode.

A polikarbonátból készült tolótető
lehetővé teszi a medence
használatát az év bármely szakában.
Клизање кров направљен од
поликарбоната омогућава
коришћење базена у било које
доба године.

Klizni krov napravljen od
polikarbonata čini moguće koristiti
bazen u bilo koje doba godine.

Swimming pool
8 x 4m with Olympic 20/50

privát medence vagy nyilvános
uszoda - minden projekt valósággá
válik a VSV Group segítségével!

Приватни базен или заједнички
базен - сваки пројекат постаје
стварност заједно са vsv
Group!

Privatni bazen ili javni bazen svaki projekt postaje stvarnost
zajedno s vsv Group!

A LED-es reflektorok Ip68 védelmi
indexe, biztonságos 12 voltos
feszültség Ac, hosszú élettartam.
A víz megvilágítása a medencében
hangsúlyozza a medence egészének
szépségét, egyedi eredetiséget ad neki.

LED рефлектори имају IP68
заштитни индекс, сигуран
напон од 12 V AC, дуг век
трајања.
Осветљење воде у базену, игра
светлости, наглашава лепоту базена
као целине, и даје јединствену
оригиналност.

leD reflektori imaju iP68 indeks
zaštite, siguran napon od 12 v
aC, dugi vijek trajanja.

osvjetljenje vode, igra svjetla, naglašava
ljepotu bazena kao cjeline, i daje
jedinstvenu originalnost.

Fürdés télen a
szabadban meleg
vízben - leírhatatlan
érzés a kényelem és az
egységet a természettel!

Пливање у зими у
топле воде неописив осећај
комфора и јединства са
природом!

Plivanje zimi u
toploj vodi neopisivi osjećaj
ugode i jedinstva s rirodom!

Swimming pool 25x15 m. with filtration
blocks Olympic 44

Swimming pool 50x25 m. with filtration
blocks Olympic 44

oLYMpIc - ideális
megoldás nagy
medencékhez
OLYMPIC - идеално
решење за велике
базене
olYMPiC - idealno
rješenje za velike
bazene

FILTRATION
HYDROMASSAGE
STAIRS VIP STEP
VIP Step
PICCOLO 1,25 m

VIP Step
ROYAL 1,68 m

Elegáns hidromasszázs lépcső
VIP STEP alkalmas minden
típusú medencéhez. Minden
medencét tengerparti
üdülőhellyé alakít, kül - és beltéren
egyaránt.

Csatlakozzon a VIP STEP
tulajdonosaihoz, és élvezze az életet
családjával és barátaival együtt!
VIP Step
GRANDE 1,48 m

FILtRAtIOn HyDROMASSAGE StAIRS
VIP StEP ROyAL 1,68m

high-alloyed 3D stainless steel AISI 316

95,5

1380

598
396

1337

319

300

1200

300

1873

Colour

VIP Step ROyAL (width of stairs 1,68 m)
for new and for renovation pools up to 100 m3

300

Intended
use

• Light: LED 2 X 10 W 10000 K
LED spotlight "Multicolour",
LED lighting of hydromassage nozzles "Multicolour"
switch on/off with a pneumatic buttons;
• Filter: 2 filter bags (6 microns) 60 cm long;
• Counter-current swimming: Double-strength counter-current,
thanks to two two-speed pump and two discharge nozzles;
• Hydromassage: 12 hydro massage nozzles
• Air massage (Air blower);
• Heating system: heat exchanger - 70 kW or electrical heater - 12 kW;
• Vacuum cleaning function;
• Water filling device;
• Electrical control panel;
• Two prefilter baskets;
• Anti-slip inserts on steps;
• Hand-rails from steel;

577

Complete
set

44/88 m3/hour

1296

Power

990
1680

more technical information on www.vsv-group.com

1372

FILtRAtIOn HyDROMASSAGE StAIRS
VIP StEP GRAnDE 1,48m

high-alloyed 3D stainless steel AISI 316

1243

673

1247

96

599

300
300

300

781

319

300

1096

1200

Colour

VIP Step GRAnDE (width of stairs 1,48 m)
for new and for renovation pools up to 80 m3

1296

Intended
use

• Light: LED 2 X 10 W 10000 K
LED spotlight "Multicolour",
LED lighting of hydromassage nozzles "Multicolour"
switch on/off with a pneumatic buttons;
• Filter: 2 filter bags (6 microns) 60 cm long;
• Counter-current swimming;
• Hydromassage: 6 hydro massage nozzles
• Air massage (Air blower);
• Heating system: heat exchanger - 70 kW or electrical heater - 12 kW;
• Vacuum cleaning function;
• Water filling device;
• Electrical control panel;
• Two prefilter baskets;
• Anti-slip inserts on steps;
• Hand-rails from steel;

398

Complete
set

20/50 m3/hour

1873

Power

1480

more technical information on www.vsv-group.com

990
1370

Оригинални и елегантни VIP STEP-хидромасажне степенице
претвара сваки базен у свој властити приморски центар.
VIP STEP је погодан за све врсте базена, за сваки ентеријер и пејзаж.
Постаните власник VIP STEP -а и уживајте у животу заједно са својом
породицом и пријатељима!
VIP-hidromasažna stubišta pretvara bilo bazen u vlastitom ljetovalište.
Izvorna i elegantan korak je pogodan za sve vrste bazena,
za bilo koji interijer i krajolik.
Postanite vlasnik VIP STEP
i uživajte u životu zajedno s obitelji i prijateljima!

FILtRAtIOn HyDROMASSAGE StAIRS
VIP StEP PICCOLO 1,25m

95,50

574

high-alloyed 3D stainless steel AISI 316

1873

321

1203,00

900,00

240,00

399

Colour

VIP Step PICCOLO (width of stairs 1,25 m)
for new and for renovation pools up to 80 m3

300

Intended
use

• Light: LED 2 X 10 W 10000 K
switch on/off with a pneumatic buttons;
• Filter: one filter bag (6 microns) 60 cm long;
• Counter-current swimming;
• Hydromassage: 6 hydro massage nozzles
• Air massage (Air blower);
• Heating system: heat exchanger - 70 kW or electrical heater - 12 kW;
• Vacuum cleaning function;
• Water filling device;
• Electrical control panel;
• One prefilter basket;
• Anti-slip inserts on steps;
• Hand-rail from steel;

300

Complete
set

20/50 m3/hour

300

Power

1225,00

more technical information on www.vsv-group.com

1009

Power

FILtRAtIOn ROMAn StEP 1,80m

Lid in form of
coping stone
Complete
set

Intended
use
Colour

20/50 m3/hour

• Light: High Power LED 2x10W (10000K) AC 12V; Color: Cool White,
5000 K; View Angle: 110;
• switch on/off with a pneumatic buttons;
• one technical compartment with two-speed pump (capacity 20/50 m3/h);
• Heating system: heat exchanger - 70 kW or electrical heater - 12 kW;
• a counter-current flow; • automatic water filling;
• function of a water vacuum cleaner;
• electric control panel;
• one pre-filter basket;
• one filter bag (6 microns) 60 cm long;
• the cover of filtration and technical compartments – in color of coping stones;
• Two types of filter cover - flat or in shape of
coping stone;
• 6 anti-slip inserts on steps;
for pools up to 80 m3 (for example, standard
pool 10x5m);
high-alloyed 3D stainless steel AISI 316

267

370,00

310,00

300,00

1206

228
300,00

867,00

272

1130

Flat Lid

1800,00

more technical information on www.vsv-group.com

230

730,00

Egy álom válik valóra!
Érezze úgy magát saját
medencéjében, mint a tengerparton!
Hallgassa a madarak énekét, élvezze a víz hangját!
Univerzális szűrőrendszereinkkel mindez nem
lehetetlen (a műszaki felszerelés a medencétől
távolabb is elhelyezhető).
Остварење сна!
У свом базену,
као на обали мора!
Чујете певање птица, звук воде,
и ништа вам не може спречити да уживате у
базену! Ми смо се побринули за ово и учинили
наше системе филтрирања
универзалним (по жељи технички део може
бити уклоњен од базена).

Snovi se ostvaruju!
U svom bazenu,
kao na morskoj obali!

čujete pjevanje ptica, zvuk vode, i ništa vam ne
može spriječiti da uživate u bazenu! uzeli smo
brigu o tome i napravili naš sustav filtriranja
univerzalnim (ako želite, tehnički dio može se
ukloniti od bazena).

Nem csak szabványos cikkeket
gyártunk, kérésre exkluzív
termékeket is kivitelezünk

Наше могућности нису
ограничене на стандардне
производе.Такође дизајнирамо
и израдјујемо ексклузивне производе
на захтев.

naše mogućnosti nisu ograničene
na standardne proizvode.
na zahtjev smo također dizajnirali
i proizvodili ekskluzivne proizvode.

SPESIAL DESIGn In WHItE FOR GREECE

INFINITY (U)

ROMAN STEP

A szűrőberendezések minden
modellje bármilyen színben
kérhető.

Сви модели филтрације
могу се обојити у било којој
боји на захтев купца.

SPESIAL DESIGn In WHItE FOR GREECE

svi modeli sustava za
filtriranje može biti
obojana u bilo kojoj boji na
zahtjev.
OLYMPIC
INFINITY (M)
VMB

UNISTEP

A medence kiválasztásakor két fontos
szempontot kell figyelembe venni. Az
első szempont egy erős vasbeton
szerkezet, amely a teljes vízmennyiséget
megtertja. Tartós, korróziómentes mobil
zsalurendszerünk segítségével napokon belül
megbízható betonszerkezetet tudunk építeni
medencéje számára. A második szempont egy
olyan szűrőberendezés ami figyelembe veszi a
víz minőségét, és a medencék különböző
működési módját.

Приликом избора базена, морају се
узети у обзир два важна аспекта.
Први аспект је јака
армирано-бетонска конструкција која
ће задржати целокупну количину базне
воде. Други аспект је систем
филтрирања, на којој зависе квалитет
воде и разноврсност рада вашег базена
(што смо већ описали на претходним
страницама).
Нудимо вишекратну
одстрањиву оплату израђену од
дуралумин заштите од корозије, како
би изградили поуздану бетонску
конструкцију за базен.

Pri odabiru bazena moraju se uzeti u
obzir dva važna aspekta. Prvi aspekt je
snažna armiranobetonska struktura
koja će zadržati cijeli volumen vode bazena.
Drugi aspekt je instalacija za filtriranje, na
kojoj ovise kakvoća vode i raznolikost rada
bazena (što smo već opisali na prethodnim
stranicama).
nudimo reusable, removable zrna
od anti-korozije duralumin izgraditi
pouzdanu betonsku strukturu za bazen.

more technical information on www.vsv-group.com

Ова оплата смањује
време изградње
базена, издржава више
од 400 циклуса (са
једним сетом можете изградити
више од 400 базена), и не
деформише се под утицајем
бетона. Дно и зидови базена
бетонирају у једном кораку. То
гарантује јачину бетонске
конструкције много година.

takva oplata smanjuje
vrijeme izgradnje bazena.
s jednim setom možete
izgraditi više od 400 bazena.
oplate ploče ne deformiraju se
pod utjecajem betona. Dno i
zidovi bazena su betoniraju u
jednom koraku. ovo jamči
čvrstoću betonske konstrukcije
već dugi niz godina.

Ez a zsaluzat
csökkenti a medence
építési idejét,
formatartó, egy készletből
több mint 400 medence
építhető. A medence alját és
falait egyszerre betonozzuk,
ez biztosítja a szerkezet
tartósságát az évek során.

Zsaluink könnyűek,
gyorsan szerelhetőek,
beszerelésükhöz 2 ember
munkája elegendő. A zsaluzat
betonozás után 24 órával
eltávolítható. A kész medencéhez
egyaránt választhat pVc-fóliát
(linert), mozaikot, kerámia burkolatot.

Оплата је лагана,
брзо монтирана и
демонтирана од
стране два инсталатера.
Оплату можете уклонити 24
сата након бетонирања. За
хидроизолацију и завршну
обраду базена можете
користити ПВЦ фолију,
мозаик, керамичке плочице.
opeka je lagana, brzo
montirana i demontirana
od strane dva instalatera.
Možete izvaditi oplatu 24 sata
nakon betoniranja. za hidroizolaciju i završnu obradu bazena,
možete koristiti PvC film (liner),
mozaik, keramičke pločice.

Kínálunk négyszögletes, szögletes,
római lépcsőket. A kész elemek
csatlakoztatásával bármilyen méretű,
alakú és magasságú ( max.2m) medence megépíthető.

Производимо комплете са било којом врстом
љестве: правоугаоне, угаоне, римске.
Повезите готову плочу оплате заједно и
добићете базен било ког облика, било које величине и
са различитим облицима степеница. Плоче оплате могу
бити различите висине, до максимално 2 метра.

izrađujemo setove za oplate s bilo kojom vrstom ljestvi:
pravokutni, kutni, rimski.
spojite gotove ploče oplate zajedno i dobit ćete bazen
bilo kojeg oblika, bilo koje veličine i različitih oblika stuba.
oplate ploča može biti različitih visina, maksimalna - do 2
metra.
more technical information on www.vsv-group.com

SZErETüNK IDőT TöLTENI A
VSV MEDENcÉBEN.
A medence életforma,
a víz pedig befektetés az egészségért!

ВОЛИМО ДА ПРОВОДИМО
ВРЕМЕ У БАЗЕНУ VSV.
Базен је начин живота,
а вода је инвестиција за здравље!

voliMo Provesti
vrijeMe u bazenu vsv.

Bazen je način života,
a voda je investicija za zdravlje!

éve az uszoda piacon
година на тржишту базена
godina na tržištu bazena
Minden képviselőnket
és ügyfelünket a világ
80 országában a VSV AQUA
GroUp & VSESLAV közös
ügyét támogatja.

Сваки наш представник
и сваки клијент у 80
земаља свијета доприноси
заједничком узроку «VSV
AQUA-GROUP & VSESLAV».

Köszönjük mindenkinek aki
csatlakozott hozzánk, aki
hozzájárult ahhoz, hogy
létrehozzuk együtt a
VSV AQUA GroUp
& VSESLAV 30 éves történetét.

Ценим свима, слушамо све
жеље и хвала вам за симпатије
и љубазности!
Заједно стварамо 30-годишњу
историју «VSV AQUA-GROUP
& VSESLAV».

Mindennapi
munkánk egyaránt
örömet nyújt
ügyfeleinknek és nekünk.
Fontos számunkra
partnereink boldogsága,
mert szeretjük amit csinálunk.

Сваког дана чине неког мало
срећнијим, зато што волимо
оно што радимо!
Наш посао доноси радост
нашим партнерима, нашим
купцима и нама!
Ова срећа, подељена са свима!

őszintén gratulálunk a jubileum
alkalmából, és köszönöm az együtt
működést.

Искрено честитке поводом
јубилеја и опет захваљујем
свима за вашу сарадњу!

svaki naš predstavnik i
svaki klijent u 80 zemalja
svijeta doprinosi zajedničkom
uzroku "VSV AQUA-GROUP
& VSESLAV".

Cijenimo svima, slušajte sve želje i
hvala vam za suosjećanje i
ljubaznost!
zajedno stvaramo 30-godišnju
povijest "VSV AQUA-GROUP
& VSESLAV".
svakog dana nekoga donosimo
malo sretnije, jer volimo ono što
radimo!
naše poslovanje donosi radost
našim partnerima, našim
klijentima i nama!
ova sreća, podijeljena sa svima!

s poštovanjem čestitam prigodom
jubileja i opet vam zahvaljujemo
na suradnji!

WELCOME
TO THE WORLD CLUB OF SALESMEN
& CONSTRUCTORS OF SWIMMING POOLS

www.vsv-group.com

www.vseslav.com

EXCLUSIVE PARTNER OF
VSV GROUP

