
БАСЕЙНИ
ХХI СТОЛІТТЯ

Для будь�якого європейця чи американця басейн є тре�
тьою знаковою покупкою після придбання машини й за�
міського будинку. В Україні басейн, так само як і автомо�
біль, теж перестає бути предметом розкоші. Скоріше, він
стає синонімом здорового способу життя.

Припустимо, Ви щасливий власник заміського будин�
ку з мальовничою галявиною. Ідея побудувати басейн
на радість родині виникала у Вас неодноразово. Але Ви так
і не розпочали будівництво. Ще б пак, мрію придбати ба�
сейн затьмарює перспектива грандіозного будівництва,
що триватиме місяці, бруд на ділянці й будівельники,
що вештатимуться під ногами.

Удосталь сьорбнувши турбот зі звичайними бетонни�
ми басейнами, все більше людей віддають перевагу басей�
нам зі скловолокна. Зроблені цілісно монолітним спосо�
бом із композитного матеріалу, вони не потребують зварю�
вання, склейки чи бетонних робіт! А установка басейну
триває всього 5–7 днів.

Уже понад 50 років такі басейни популярні в Америці,
Канаді та Європі. З кожним роком упевнено зміцнюють
свої позиції скловолокняні басейни й на ринку України.
Адже придбати та встановити їх так само просто, як і авто�
мобіль у фірмовому салоні.

Компанія «Водний світ» пропонує кращі моделі
в класичному римському і сучасному Hi�Tec
стилях. За міцністю композитний матеріал,

з якого виготовлені наші басейни, в 17 разів
міцніший за бетон. Зупинивши свій вибір
на скловолокняних басейнах компанії «Во�
дяний світ», Ви одержуєте міцну й довговіч�
ну чашу з покриттям, що не вимагає обробки

кислотними розчинами й періодичного
відновлення. Адже цільні чаші з над�

міцного композитного матеріалу є
на сьогоднішній день найпрості�

шою та досить надійною конст�
рукцією для приватного стаці�
онарного басейну.

Вибір басейна зі склово�
локна компанії «Водяний

світ» – це розумний
та надійний вибір
за помірними цінами!
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Для будь�якого європейця чи американця басейн є третьою
знаковою покупкою після придбання машини й заміського бу�
динку. В Україні басейн, так само як і автомобіль, теж перестає
бути предметом розкоші. Скоріше, він стає синонімом здорово�
го способу життя.

Припустимо, Ви щасливий власник заміського будинку
з мальовничою галявиною. Ідея побудувати басейн на радість
родині виникала у Вас неодноразово. Але Ви так і не розпоча�
ли будівництво. Ще б пак, мрію придбати басейн затьмарює
перспектива грандіозного будівництва, що триватиме місяці,
бруд на ділянці й будівельники, що вештатимуться під ногами.

Удосталь сьорбнувши турбот зі звичайними бетонними ба�
сейнами, все більше людей віддають перевагу басейнам зі скло�
волокна. Зроблені цілісно монолітним способом із композит�
ного матеріалу, вони не потребують зварювання, склейки
чи бетонних робіт! А установка басейну триває всього
5–7 днів.

Уже понад 50 років такі басейни популярні в Америці, Ка�
наді та Європі. З кожним роком упевнено зміцнюють свої по�
зиції скловолокняні басейни й на ринку України. Адже при�
дбати та встановити їх так само просто, як і автомобіль у фір�
мовому салоні.

Компанія «Водний світ» пропонує кращі моделі в класич�
ному римському і сучасному Hi�Tec стилях. За міцністю ком�
позитний матеріал, з якого виготовлені наші басейни, в 17 ра�
зів міцніший за бетон. Зупинивши свій вибір на скловолокня�
них басейнах компанії «Водяний світ», Ви одержуєте міцну й
довговічну чашу з покриттям, що не вимагає обробки кислот�
ними розчинами й періодичного відновлення. Адже цільні ча�
ші з надміцного композитного матеріалу є на сьогоднішній

день найпростішою та досить надійною конструкцією для при�
ватного стаціонарного басейну.

Вибір басейна зі скловолокна компанії «Водяний світ» –
це розумний та надійний вибір за помірними цінами!
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Для будь�якого європейця чи американця басейн є третьою
знаковою покупкою після придбання машини й заміського бу�
динку. В Україні басейн, так само як і автомобіль, теж перестає
бути предметом розкоші. Скоріше, він стає синонімом здорово�
го способу життя.

Припустимо, Ви щасливий власник заміського будинку
з мальовничою галявиною. Ідея побудувати басейн на радість

родині виникала у Вас неодноразово. Але
Ви так і не розпочали будівництво.

Ще б пак, мрію придбати ба�
сейн затьмарює перс�

пектива грандіоз�
ного будів�

ництва,

що триватиме місяці, бруд на ділянці й будівельники, що веш�
татимуться під ногами.

Удосталь сьорбнувши турбот зі звичайними бетонними ба�
сейнами, все більше людей віддають перевагу басейнам зі скло�
волокна. Зроблені цілісно монолітним способом із композитно�
го матеріалу, вони не потребують зварювання, склейки чи бе�
тонних робіт! А установка басейну триває всього 5–7 днів.

Уже понад 50 років такі басейни популярні в Америці, Кана�
ді та Європі. З кожним роком упевнено зміцнюють свої позиції
скловолокняні басейни й на ринку України. Адже придбати
та встановити їх так само просто, як і автомобіль у фірмовому
салоні.

Компанія «Водний світ» пропонує кращі моделі в класично�
му римському і сучасному Hi�Tec стилях. За міцністю компо�
зитний матеріал, з якого виготовлені наші басейни, в 17 разів
міцніший за бетон. Зупинивши свій вибір на скловолокняних
басейнах компанії «Водяний світ», Ви одержуєте міцну й довго�
вічну чашу з покриттям, що не вимагає обробки кислотними
розчинами й періодичного відновлення. Адже цільні чаші з над�
міцного композитного матеріалу є на сьогоднішній день най�
простішою та досить надійною конструкцією для приватного
стаціонарного басейну.

Вибір басейна зі скловолокна компанії «Водяний світ» –
це розумний та надійний вибір за помірними цінами!
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