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O FIRMIE

chemii basenowej: oerodki do chlorowej dezynfekcji wody basenowej

Firma KOMFORT I RELAKS ma 16-letnie doświadczenie w zakresie

i do pielęgnacji wody w wannach z hydromasażem; niezbędny sprzęt

projektowania i budowy basenów kąpielowych. Celem firmy jest kom-

i akcesoria do czyszczenia basenów: żele czyszczące, siatki, roboty, od-

pleksowa obsługa zarówno klienta indywidualnego jak i instytucjo-

kurzacze, szczotki, węże; urządzenia do masażu wodnego, jacuzzi; fil-

nalnego – od momentu powstania pomysłu o basenie poprzez projekt,

try, skimmery, dysze oraz obrzeża basenowe; folię basenową Alkorplan

realizację, aż do kąpieli w krystalicznie czystej i ciepłej wodzie. Firma

2000; przeciwprądy, fontanny; automatykę do zbiorników, sterowniki

zajmuje się budową basenów krytych i odkrytych, prywatnych oraz pu-

basenowe i automaty dozujące; wymienniki ciepła i elektryczne przepły-

blicznych, w hotelach, pensjonatach i sanatoriach. KOMFORT I RELAKS

wowe podgrzewacze wody; armaturę basenową z tworzywa i z brązu;

współpracuje z architektami, konstruktorami, architektami wnętrz i krajo-

oświetlenie basenu; kolektory słoneczne, kolektory basenowe; drabiny,

brazu po to, aby oddać do państwa dyspozycji piękny architektonicznie,

poręcze, prysznice; urządzenia do masażu powietrznego; osuszacze

solidny konstrukcyjnie i wspaniale zaaranżowany basen. Firma zapewnia

powietrza; zadaszenia i przykrycia basenowe; kafle basenowe; hydrauli-

dostawy i montaż wszelkich elementów basenowych. Wprowadza do ofer-

kę (zawory, kształtki, złączki oraz rury).

ty wszystkie nowinki techniczne, które pojawiają się na rynku i związane
są z przedmiotem działalności. Firma oferuje również aluminiowo-poliwęglanowe zadaszenia, pozwalające na korzystanie z basenów odkrytych
niezależnie od pogody – od wiosny do jesieni. Zajmuje się również sprzedażą i serwisem minibasenów – wieloosobowych wanien z masażem wodnym i powietrznym.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I OFERTA
KOMFORT I RELAKS oferuje: baseny kryte i odkryte, gotowe oraz budowane wg indywidualnych projektów; wszelkiego rodzaju akcesoria basenowe i środki niezbędne do pielęgnacji wody basenowej; szeroką gamę
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