
Rendszermegoldások – ez a mi elemünk.

Szeretettel várjuk Önt.
Kérje további prospektusainkat vagy árlistánkat. 
Szívesen segítünk az egyedi terveinek megvalósításában.  

Reinhardt-Plast GmbH
Valterweg 3 
D-65817 Eppstein-Bremthal
tel. +49 (0) 61 98 - 95 33
faks +49 (0) 61 98 - 17 78 
info@rp-poolsysteme.de
www.rp-poolsysteme.de

A víz felett érzett örömért 
Az úszómedencék, tórendszerek és természetes fürdők mind szórako-
zást, kikapcsolódást és jó közérzetet biztosítanak. Legyen akár kicsi 
vagy nagy, nyilvános vagy privát, fedett vagy a szabad természetben - a 
vízben vagy mellette a gyerekek és a felnőttek egyaránt megtalálják 
a hétköznapok tökéletes kiegyensúlyozását.

Mivel mi mindenek felett szeretjük a vizet, elköteleztük magunkat a 
különleges rendszermegoldásokat kínálo úszórendszerek mellett. Mint 
a medence körüli és medencében végzett munkálatok rendszerszakértője 
egyedi rendszereket tervezünk, készítünk, szállítunk és szerelünk a 
legkülönfélébb kívánalmaknak és méreteknek megfelelően, akár új 
építésről, akár felújításról legyen szó.

Sok termékünk és szolgáltatásunk valódi innovatív piaci slágertermékké 
vált, ami nem tart minket vissza attól, hogy ezeket folyamatosan op-
timalizáljuk – egész egyszerűen a folyamatos továbbfejlesztés és az 
elégedett vevői kör felett érzett örömünkben.
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·  RRSys túlfolyócsatorna
· RRSys építőelemek (PVC/FPO/PE)

· RRSys nemesacél építőelemek 
· Fóliabélés

· Medencefelújítás
· Szabott beton elemek

· Magfuratok
· Tórendszerek kellékei



Egyedi, rugalmas, rendszerezett 
RRSys csatornarendszer 
A csatornarendszerek az alapjai az uszodák, tórendszerek és természe-
tes fürdőhelyek ökonomikus és higiénikus üzemeltetéséhez. Az RRSys 
csatornarendszer összes rendszerkomponense az Ön egyedi uszoda 
tervének optimális megvalósítását szolgálja.

Az RRSys csatornarendszer egy 100%-osan átgondolt koncepció az Ön 
ötleteinek megvalósításához. Az összes kész betonelem egyedileg 
vágott kör- és ellipszis alakban kapható, így a kreatív fürdő- és medence 
kialakításainak nincsenek határai.

Átfogó szolgáltatást kínálunk a szétszereléshez, szereléshez, gérvágásokhoz, 
magfúrásokhoz, bélelésekhez, stb. Alapvetően igaz az összes 
rendszermegoldásunkra: semmi sem lehetetlen, minden megoldható. Ezt 
biztosítja a hozzáértésünk és a gyakorlati tapasztalatunk.

Kombinálható, szabályozható, sokoldalú 
RRSys építőelemek 

Az RRSys építőelemek minden esetben egy alaptestből és egy felvulkanizált 
körkörös fóliaperemből valamint az aktuális szerelvényből, pl. befúvó állnak. 
A felvulkanizált fóliaperemnek köszönhetően az RRSys építőelemek 
homogénen bedolgozhatóak a fóliabélésbe. 

A fóliaperem készülhet igény szerint PVC, FPO vagy PE belső merevítésű 
anyagból. A multipadlóbefúvók többsége igény esetén szállítható viss-
zacsapó szeleppel is – ezzel biztosítva az optimális védelmet szennyezett 
állóvízzel szemben.

A víz határok közé szorítása a 
természetünkben van
Építőelemek tórendszerekhez és természetes 
fürdőhelyekhez
 
Szállítási programunk tartalmaz fóliákat és a béléshez történő szakszerű 
hegesztéshez szükséges, a jól ismert RRSys kivitelezésben elkészített, 
felvulkanizált fóliaperemmel rendelkező építőelemeket. A peremkövek 
előre gyártott tartókampói fólialemezekből készülnek és szakszerűen 
hozzáhegeszthetőek a fóliabéléshez. 

A betonból készült, bedolgozott fólialemezeket (FPO/PVC) tartalmazó 
peremkövek ideális segítséget nyújtanak a térkövek, füvesítés vagy ho-
mokos bekerítés tiszta elhatárolásához. Az egyedi kör- vagy ellipszis 
formák daraboló vágásokkal könnyen elkészíthetőek.


