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műanyag
uszodai
bútorok

BEMUTATKOZÁS
Kedves Partnerünk!
A Vendiplas műanyag uszodai bútorok a fürdők, uszodák valós igényei alapján lettek kialakítva. Óriási előnyük,
hogy egyedi tervek és méretek alapján is gyárthatóak, a lehetőségek száma végtelen. Sok-sok termék azért került
a termékpalettába, mert valamelyik uszodában megfogalmazódott egy probléma, amelyre válaszként megszületett egy termék – és ez a termék aztán mások számára is elérhetővé vált.
A bútorok segítségével a medencetérben és az öltözőkben rendezetten és esztétikusan tárolhatja az uszodákban
használatos tárgyakat.
A Vendiplas bútorok előnyei:
Teljes egészében műanyagból készülnek, így kiválóan tűrik a nedves, párás környezetet, nem rozsdásodnak, nem színeződnek el, mint a fém vagy fa
bútorok
Anyaguknak köszönhetően ellenállnak a baktériumoknak és a klóros környezetnek
Könnyen mozgathatók

UV álló anyagból készülnek
Hőállók ‐40 °C‐tól +80 °C‐ig

fékezhető
kerék

állítható
láb

Kiegészítők:

Rendelhető színek:

kék

krém

A bútortípusok egyedi méretben is rendelhetők
Rajz alapján egyedi igényeknek megfelelően is alakíthatók

Az igényeknek megfelelően az ajtós / tetővel ellátott termékek lakattal zárható változatban is rendelhetők.

Könnyen tisztíthatók, sterilizálhatók

piros

Egyszerűen összeszerelhetők

A bútorokra fékezhető kerekek, rozsdamentes acél
rögzítőlemez vagy állítható láb szerelhető

Rendkívül strapabírók, terhelhetőségük 400 kg/m2

rozsdamentes acél rögzítő lemez

Tartós, hosszú élettartamú termékek

sárga

szürke

türkiz

TARTALOM
Padok

4.

Polcok

13.

Akasztós pad, fogasok

5.

Specifikus tárolók

14.

Gurulós tárolók

6.

Specifikus tárolók

15.

Gurulós polcok

7.

Rekesztároló polc, asztal

15.

Kombinált tárolók, nudlitároló

8.

Szállító‐ és tároló kocsik

16.

Szekrények

10.

Dobogó, gyerekbútorok

17.

Kabinetes szekrények

12.

Platform – vízmélység csökkentésre

18.

PADOK
EMIL - Pad
EMIL DUPLA - Pad

EMIL - Pad zárható öltözőszekrénnyel

EMIL pad, alsó tárolóval

Műanyag pad különféle méretekben és színekben, szimpla és dupla szélességben. Az alsó tárolórész merevíti
és stabilizálja a padot, növeli teherbírását, ezen kívül kiválóan alkalmas táskák, cipők, papucsok elhelyezésére.
(Standard hosszúságok: 90 cm, 150 cm, 200 cm és 300 cm, de a hely függvényében teljesen egyedi méreteket is
gyártunk.) Teherbírása 400 kg m2‐enként. Víz- és nedvességálló, könnyen sterilizálható.

EMIL - Pad

EMIL DUPLA - Pad

90 x 35 x 49 cm, 5 kg

VEN-EMIL-001

150 x 75 x 49 cm, 18 kg

VEN-EMIL-201

90 x 45 x 49 cm, 6 kg

VEN-EMIL-002

200 x 75 x 49 cm, 25 kg

VEN-EMIL-202

150 x 35 x 49 cm, 8 kg

VEN-EMIL-003

150 x 45 x 49 cm, 9 kg

VEN-EMIL-004

200 x 35 x 49 cm, 11 kg

VEN-EMIL-005

200 x 45 x 49 cm, 12 kg

VEN-EMIL-006

300 x 35 x 49 cm, 16 kg

VEN-EMIL-007

300 x 45 x 49 cm, 18 kg

VEN-EMIL-008

EMIL - Pad zárható öltözőszekrénnyel

EMIL DUPLA pad, alsó tárolóval

Kérje ajánlatunkat!
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Rendelhető színek:
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sárga

szürke
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Az árakat a mellékelt árlistában találja. Az árak szállítási költség nélkül értendők. A szállítási költség függ a megrendelt mennyiségtől.

ÖLTÖZŐKBE
EMIL - Pad tárolóval

100 x 49 x 49 cm, 8 kg

VEN-EMIL-301

150 x 49 x 49 cm, 11 kg

VEN-EMIL-302

200 x 49 x 49 cm, 14 kg

VEN-EMIL-303

EMIL pad, tárolóval

EMIL - Pad tárolóval

ERNEST - Szimpla akasztós pad
ERNEST DUPLA - Akasztós pad

ERNEST - szimpla pad, akasztóval,alsó tárolóval
ERNEST DUPLA- pad akasztóval, alsó tárolóval

Akasztóval bővített műanyag pad különböző méretekben, szimpla és dupla szélességben.Az alsó rész alkalmas táskák, cipők, papucsok elhelyezésére, a felső akasztók
a kabátok, ruhák, törülközők elhelyezését segítik. Könnyen összeszerelhető. Felnőtt és
gyerekmagasságban ( junior) is rendelhető. Igény szerint egyedi méretekben is elérhető.

ERNEST - Szimpla akasztós pad
100 x 45 x 170 cm, 7 kg

VEN-ERNEST-001

150 x 45 x 170 cm, 10 kg

VEN-ERNEST-002

200 x 45 x 170 cm, 13 kg

VEN-ERNEST-003

100 x 71 x 170 cm, 15 kg

VEN-ERNEST-201

150 x 71 x 170 cm, 18 kg

VEN-ERNEST-202

200 x 71 x 170 cm, 26 kg

VEN-ERNEST-203

LEONAS - Mozgatható fogasállvány

ERNEST DUPLA - Akasztós pad

LEONAS - Mozgatható fogasállvány
Kereken gördíthető, könnyen mozgatható fogasállvány, 11 akasztóval.
Az uszodatérben köntösök, törülközők tárolására ideális
118 x 51 x 148 cm, 2 kg

VEN-HENK-001

HENK - Akasztó

100 x 4,5 x 15 cm, 2 kg

VEN-HENK-001

150 x 4,5 x 15 cm, 4 kg

VEN-HENK-002

200 x 4,5 x 15 cm, 6 kg

VEN-HENK-003

HENK - akasztó

Akasztó/fogas. A Vendiplas bútorok megjelenésével kiválóan összhangban van. 3 standard méret (100‐150‐200 cm), 6 féle szín, igény szerint
egyedi méretben is gyártjuk. Az akasztó kampói utánrendelhetők.
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Rendelhető színek:

Az árakat a mellékelt árlistában találja. Az árak szállítási költség nélkül értendők. A szállítási költség függ a megrendelt mennyiségtől.

5

GÖRGŐS TÁROLÓK
VILI ‐ Görgős tároló nyitott (vízszintes rácsozás)
VILI TOP ‐ Görgős tároló tetővel (vízszintes rácsozás)
VILI LIGHT ‐ Görgős tároló nyitott (vízszintes, ritkább rácsozás)
VILI LIGHT TOP ‐ Görgős tároló tetővel (vízszintes, ritkább rácsozás)

VEN-VILI-001

VILI TOP - Görgős tároló tetővel
(vízszintes rácsozás)
104 x 69 x 84 cm, 22 kg

VEN-VILI-002

Lakat (külön rendelhető)

VEN-LOCK-001

VILI LIGHT ‐ Görgős tároló nyitott
(vízszintes, ritkább rácsozás)
104 x 69 x 84, 21 kg

VEN-VILI-005

VILI LIGHT TOP ‐ Görgős tároló tetővel
(vízszintes, ritkább rácsozás)
104 x 69 x 84 cm, 21 kg

VEN-VILI-006

REKI - Görgős polc, rekesztároláshoz
REKI - Görgős rekesz
Görgős tároló polc, 3 rekesz elhelyezésére alkalmas. Könnyű, egységes, rendezett tárolás. A
67 literes műanyag tároló rekesz a bútorok kiegészítő terméke, külön rendelhető. Az EDVIN
és REKI gurulós polctípusok standard méreteihez tökéletesen illeszkedik, de más polcokon
is elhelyezhető. Teljesen összeszerelve szállítjuk.
REKI Görgős rekesz: Különböző magasságú görgős rekeszek uszodai felszerelések tárolására.

REKI POLC - Görgős polc, rekesztároláshoz
54 x 66 x 180 cm, 15 kg

VILI LIGHT ‐ Görgős tároló nyitott
VILI LIGHT TOP ‐ Görgős tároló tetővel

104 x 69 x 84 cm, 22 kg

REKI - rekesz
REKI POLC - görgős polc, rekesztároláshoz

VILI - Görgős tároló nyitott
(vízszintes rácsozás)

VILI TOP - tetővel, vízszintes rácsozás
VILI - tető nélkül, vízszintes rácsozás

Vízszintes rácsozású görgős tároló. Ideális uszodai felszerelések (labdák, súlyzók, bóják) tárolására. Elérhető tetővel vagy tető nélküli változatban. Igény szerint lakattal is rendelhető. A tároló a görgők segítségével könnyen
mozgatható a medencetérben. Teljesen összeszerelve szállítjuk. Görgő nélkül is rendelhető.
LIGHT verziója könnyített kialakítású, ritkább rácsozású, egyéb tekintetben nincs különbség.

VEN-REKI-001

REKI - Rekesz
VEN-REKI-200

REKI - Görgős rekesz
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„S” - 60 x 40 x 50 cm, 3 kg, 67 l

VEN-REKI-300

„M” - 60 x 40 x 90 cm, 3 kg, 135 l

VEN-REKI-400

„L” - 60 x 40 x 130 cm, 3 kg, 200 l

VEN-REKI-500

REKI - görgős rekesz

60 x 40 x 41 cm, 2,5 kg

GURULÓS POLCOK
EDVIN - Gurulós polc (kombinált tárolásra) 3 polcos, kampóval
bővíthető, labda és rekesztárolásra is alkalmas
EDVIN - 3 polcos gurulós tároló
EDVIN KOMBI „A” - kampóval, labdatartóval

Gurulós tároló polc, a felső polcon korlátrésszel. Méretkialakítása 9 rekesz elhelyezésére teszi alkalmassá. (A rekesz külön
egységként rendelhető.) Bővített változatában a felső polcelemre akasztók kerülnek, melyek segítségével a felakasztható uszodai felszerelések egységesen, rendezetten tárolhatók.
Ilyenkor a felső polc a rácskialakítása miatt labdák tárolására
ideálissá válik. (Normál rácsozással is rendelhető).
Új változatában (EDVIN KOMBI „Z”) a polc alsó részén egy
zárható szekrény található.

138 x 60 x 177 cm, 25 kg

VEN-EDVIN-001

97 x 60 x 177 cm, 20 kg

VEN-EDVIN-003

EDVIN KOMBI „Z” - kampóval, labdatartóval, zárható alsó polccal

EDVIN - Gurulós polc sima, 3 polcos, felső
polc korlátrésszel

EDVIN KOMBI „A”- Gurulós polc, 3 polcos,
korlátrésszel, kampóval és labdatartóval
138 x 60 x 177 cm, 25 kg

VEN-EDVIN-002

EDVIN KOMBI „Z”- Gurulós polc, 3 polcos,
felső polc korlátrésszel, zárható alsó polccal
138 x 60 x 177 cm, 26 kg

VEN-EDVIN-004

INETA - Gurulós polc 4 polcos, felső polc korlátrésszel

INETA - 4 polcos gurulós polc

Gurulós tároló polc, a felső polcon korlátrésszel. Ideális uszodai
felszerelések általános tárolására. A görgők nagyon könnyen
mozognak, ugyanakkor fékezhetők is – a polc igény szerint
egyszerűen mozgatható, akárhova áthelyezhető. 2 standard
szélességben (100‐150 cm) vagy egyedi méretben is rendelhető.

INETA - Gurulós polc, 4 polcos
100 x 50 x 184 cm, 22 kg

VEN-INETA-001

150 x 50 x 184 cm, 30 kg

VEN-INETA-002
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Rendelhető színek:

Az árakat a mellékelt árlistában találja. Az árak szállítási költség nélkül értendők. A szállítási költség függ a megrendelt mennyiségtől.
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KOMBINÁLT TÁROLÓK
TEO - Kombinált tároló család

TEO TOP V2- tetővel, vízszintes rácsozás
TEO V2 - tető nélkül, vízszintes rácsozás

A kombinált tárolók segítségével a különböző méretű és típusú uszodai felszerelések egy helyen tárolhatók. A nagy tárolórekesz tetővel és tető nélküli változatban is elérhető. A különböző változatok nudlitárolóval, mellényakasztóval, 2
vagy 3 fokos polcrésszel egészülhetnek ki. Igény szerint lakattal zárható kivitelben is rendelhető. Teljesen összeszerelve szállítjuk.

Kétrészes tárolók
TEO V2 - Gurulós kombinált tároló
(vízszintes rácsozás; tető nélkül)
144 x 69 x 111 cm, 28 kg

VEN-TEO-001

144 x 69 x 111 cm, 28 kg

VEN-TEO-002

Lakat (külön rendelhető)

VEN-LOCK-001

TEO TOP F2 - tetővel, függőleges rácsozás
TEO F2- tető nélkül, függőleges rácsozás

TEO TOP V2 - Gurulós kombinált tároló
(vízszintes rácsozás; tetővel)

TEO F2 - Gurulós kombinált tároló
(függőleges rácsozás; tető nélkül)
144 x 69 x 111 cm, 26 kg

VEN-TEO-003

144 x 69 x 111 cm, 26 kg

VEN-TEO-004

Lakat (külön rendelhető)

VEN-LOCK-001

TEO TOP V3-1 - mellényakasztó, tároló tetővel, nudli tároló
TEO V3-1 - mellényakasztó, tároló, nudli tároló

TEO TOP F2 - Gurulós kombinált tároló
(függőleges rácsozás; tetővel)

Háromrészes tárolók
TEO V3-1 - Gurulós kombinált tároló
(vízszintes rács; tető nélkül, mellényakasztó)
184 x 69 x 111 cm, 31 kg

VEN-TEO-005

TEO TOP V3-1 - Gurulós kombinált tároló
(vízszintes rács; tető, mellényakasztó)
184 x 69 x 111 cm, 31 kg

VEN-TEO-006

Lakat (külön rendelhető)

VEN-LOCK-001

V-vízszintes; F-függőleges; TOP-tetővel; V2/F2-kétrészes tároló;
V3/F3-háromrészes tároló; 1/2/3-nyitott polcrészek száma
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Rendelhető színek:
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Az árakat a mellékelt árlistában találja. Az árak szállítási költség nélkül értendők. A szállítási költség függ a megrendelt mennyiségtől.

KOMBINÁLT TÁROLÓK
198 x 69 x 111 cm, 32 kg

TEO TOP V3-2- 2 polc, tároló tetővel, nudli tartó
TEO V3-2 - 2 polc, nyitott tároló, nudli tartó

TEO V3-2 - Gurulós kombinált tároló
(vízszintes rácsozás; tető nélkül, 2 nyitott
polcrésszel)
VEN-TEO-007

TEO TOP V3-2 - Gurulós kombinált tároló
(vízszintes rácsozás; tetővel, 2 nyitott
polcrésszel)
198 x 69 x 111 cm, 32 kg

VEN-TEO-008

Lakat (külön rendelhető)

VEN-LOCK-001

198 x 69 x 111 cm, 33 kg

TEO TOP V3-3- 3 polc, tároló tetővel, nudli tartó
TEO V3-3 - 3 polc, nyitott tároló, nudli tartó

TEO V3-3 - Gurulós kombinált tároló
(vízszintes rácsozás; tető nélkül, 3 nyitott
polcrésszel)
VEN-TEO-009

TEO TOP V3-3 - Gurulós kombinált tároló
(vízszintes rácsozás; tetővel, 3 nyitott
polcrésszel)
198 x 69 x 111 cm, 33 kg

VEN-TEO-010

Lakat (külön rendelhető)

VEN-LOCK-001

NUDLITÁROLÓK

RUDI ‐ Nudlitároló
Nudlitároló, max. 50 db polifoam rúd praktikus,
rendszerezett tárolására.
Teljesen összeszerelve szállítjuk.

RUDI M - Nudlitároló
72 x 65 x 105 cm, 13 kg

VEN-RUDI-001

72 x 65 x 132 cm, 15 kg

RUDI M - nudlitároló
RUDI L - nudlitároló

RUDI L - Nudlitároló
VEN-RUDI-002

TIPP:
Nudlitároláshoz nézze meg a 6. oldalon a REKI
Görgős rekesz „L” típust is!
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Rendelhető színek:

Az árakat a mellékelt árlistában találja. Az árak szállítási költség nélkül értendők. A szállítási költség függ a megrendelt mennyiségtől.
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SZEKRÉNYEK
MILDA - Szekrény-család (kivehető, áthelyezhető polcokkal)
A MILDA szekrények tökéletes megoldást kínálnak az uszodai felszerelések biztonságos, zárt tárolására. A belső
polcok kivehetők, áthelyezhetők, így a tárolási helyek igény szerint variálhatók: egyszerűvé válik a különböző méretű és mennyiségű kiegészítő tárolása. Igény szerint lakattal zárható kivitelben is rendelhető. M, L, XL és
MEGA típusok, felső tárolóval vagy felső tároló nélkül. Teljesen összeszerelve szállítjuk.

MILDA M - Gurulós szekrény
VEN-MILDA-001
MILDA M - gurulós szekrény
MILDA MT - gurulós szekrény, felső tárolórésszel

126 x 69 x 102 cm, 30 kg

MILDA MT - Gurulós szekrény,
felső tárolórésszel
126 x 69 x 137 cm, 30 kg

VEN-MILDA-002

MILDA L - Gurulós szekrény
126 x 76 x 120 cm, 40 kg

VEN-MILDA-003

126 x 76 x 156 cm, 40 kg

MILDA L - gurulós szekrény
MILDA LT - gurulós szekrény, felső tárolórésszel

MILDA LT - Gurulós szekrény,
felső tárolórésszel
VEN-MILDA-004

LAKAT
Lakat (külön rendelhető)

piros

Rendelhető színek:
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Az árakat a mellékelt árlistában találja. Az árak szállítási költség nélkül értendők. A szállítási költség függ a megrendelt mennyiségtől.

SZEKRÉNYEK
MILDA XL - Gurulós szekrény
126 x 76 x 192 cm, 75 kg

VEN-MILDA-005

MILDA XLT - Gurulós szekrény,
felső tárolórésszel
VEN-MILDA-006

MILDA XL - gurulós szekrény
MILDA XLT - gurulós szekrény, felső tárolórésszel

126 x 76 x 227 cm, 75 kg

MILDA MEGA - Gurulós szekrény
176 x 76 x 192 cm, 100 kg

VEN-MILDA-007

MILDA MEGA T - Gurulós szekrény,
felső tárolórésszel
VEN-MILDA-008
MILDA MEGA - gurulós szekrény
MILDA MEGA T - gurulós szekrény, felső tárolórésszel

176 x 76 x 227 cm, 100 kg
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Rendelhető színek:

Az árakat a mellékelt árlistában találja. Az árak szállítási költség nélkül értendők. A szállítási költség függ a megrendelt mennyiségtől.
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SZEKRÉNYEK
KABI - Szekrény-család (kabinetszekrények külön zárható polcokkal)
A MILDA szekrényhez hasonló görgős tárolószekrény, azzal a különbséggel, hogy a szekrényrészek polconként
külön is zárhatók. Ideális pl. több egyesület vagy különböző csapatok általi közös használatra – mert az egyedileg zárható részek biztonságosan elkülönítik az eszközöket. ’M’, ’L’, ’XL’ típusok, felső tárolórész igény szerint.
Teljesen összeszerelve szállítjuk, a lakat tartozék.

98 x 76 x 129 cm, 35 kg

KABI M - gurulós kabinet szekrény
KABI MT - gurulós kabinet szekrény, felső tárlóval

KABI M - Gurulós kabinet szekrény
VEN-KABI-001

KABI MT - Gurulós kabinet szekrény,
felső tárolóval
98 x 76 x 154 cm, 35 kg

VEN-KABI-002

KABI L - Gurulós kabinet szekrény
136 x 76 x 129 cm, 50 kg

VEN-KABI-003

136 x 76 x 154 cm, 50 kg

KABI XLT - gurulós kabinet szekrény, felső tárolóval
KABI XL - gurulós kabinet szekrény

KABI LT - Gurulós kabinet szekrény,
felső tárolóval
VEN-KABI-004

KABI XL - Gurulós kabinet szekrény
136 x 76 x 183 cm, 80 kg

VEN-KABI-005

KABI XLT - Gurulós kabinet szekrény,
felső tárolóval
136 x 76 x 208 cm, 80 kg

VEN-KABI-006

AIVA - Gurulós polc, oldalráccsal, zárható polcrész opcióval

AIVA - oldalrácsos gurulós polc
AIVA KOMBI - oldalrácsos gurulós polc, zárható tárolóval

A felső polc két hosszanti oldalán lévő vízszintes
rácsok megakadályozzák a polcra helyezett eszközök leesését. Tökéletes megoldás úszódeszkák,
úszórudak (nudlik), dobozok, mentőövek egységes tárolására. Zárható polcrésszel bővített változatban is elérhető.

AIVA - Gurulós polc, oldalráccsal
135 x 57 x 150 cm, 20 kg

VEN-AIVA-001

AIVA KOMBI- Gurulós polc, oldalráccsal,
zárható alsó résszel
135 x 57 x 150 cm, 22 kg

VEN-AIVA-002

Lakat (külön rendelhető)

VEN-LOCK-001

piros

Rendelhető színek:
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kék

krém

sárga

szürke

türkiz

Az árakat a mellékelt árlistában találja. Az árak szállítási költség nélkül értendők. A szállítási költség függ a megrendelt mennyiségtől.

POLCOK
VELTA - Stabil polc, görgők nélkül
A kerék nélküli polc ideális uszodai felszerelések, tisztítószerek, törülközők tárolására. Görgő nélküli stabil változat.
Remek megoldás raktár és tárolóhelyiségek, takarítószobák berendezésére. 3 standard szélességben (100‐150‐200
cm), illetve egyedi méretben is rendelhető.

100 x 40 x 153 cm, 22 kg

VEN-VELTA-001

100 x 50 x 153 cm, 24 kg

VEN-VELTA-002

100 x 60 x 153 cm, 26 kg

VEN-VELTA-003

150 x 40 x 153 cm, 28 kg

VEN-VELTA-004

150 x 50 x 153 cm, 30 kg

VEN-VELTA-005

150 x 60 x 153 cm, 32 kg

VEN-VELTA-006

200 x 40 x 153 cm, 35 kg

VEN-VELTA-007

200 x 50 x 153 cm, 38 kg

VEN-VELTA-008

200 x 60 x 153 cm, 40 kg

VEN-VELTA-009

VELTA - stabil polc, görgők nélkül

VELTA - Stabil polc, görgők nélkül

ERIK - Labdatartó polc-család

ERIK - sportlabda-tároló polc, 4 soros
ERIK -gimnasztikalabda-tároló polc
ERIK -M3 kerékkel - Sportlabda-tároló polc, 3 sor

A labdatároló polcokon a különböző méretű labdák egységesen tárolhatók. A standard sportlabdákból (focilabda, kosárlabda, röplabda) 5‐6 db fér el egy polcra. A nagyobb polctípusra a gimnasztika labdák is felrakhatók (egy
sorba 3 db). Elhelyezhető uszodatérben, fitness‐ és konditermekben, tárolóhelyiségekben.

ERIK M2 - Sportlabda-tároló polc
(2 sor, 10-12 labdához)
133 x 26 x 55 cm, 5 kg

VEN-ERIK-001

ERIK M3 - Sportlabda-tároló polc
(3 sor, 15-18 labdához)
133 x 26 x 90 cm, 7 kg

VEN-ERIK-002

ERIK M3 kerékkel - Sportlabda-tároló polc
(3 sor, 15-18 labdához)
133 x 26 x 90 cm, 7 kg

VEN-ERIK-003

ERIK M4 - Sportlabda-tároló polc
(4 sor, 20-24 labdához)
133 x 26 x 115 cm, 7 kg

VEN-ERIK-004

ERIK M3 - Gimnasztikalabda-tároló polc
(3 sor, 9 labdához)
209 x 40 x 175 cm, 8 kg
piros

VEN-ERIK-005
kék

krém

sárga

szürke

türkiz

Rendelhető színek:

Az árakat a mellékelt árlistában találja. Az árak szállítási költség nélkül értendők. A szállítási költség függ a megrendelt mennyiségtől.
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SPECIFIKUS TÁROLÓK
ANTON ‐ matractároló kocsik, aquafittness vízi matracok tárolására
Aquafitness vízi matracok tárolására és szállítására alkalmas tárolókocsi. 5 vagy 10 matrac egységes elhelyezéséhez. A 10 darabos tároló egy választófallal két részre van osztva a könnyebb kezelés érdekében. Teljesen összeszerelve szállítjuk.
105 x 102 x 170 cm, 28 kg

VEN-ANTON-001

ANTON M - Kocsi, magas, 5 matrachoz
105 x 102 x 254 cm, 35 kg

VEN-ANTON-002

ANTON L - Kocsi, alacsony, 10 matrachoz
194 x 102 x 170 cm, 35 kg

VEN-ANTON-003

ANTON XL - Kocsi, magas, 10 matrachoz
194 x 102 x 254 cm, 60 kg

VEN-ANTON-004

ANTON S - kocsi, alacsony, 5 matrachoz
ANTON XL - kocsi, magas, 10 matrachoz

ANTON S - Kocsi, alacsony, 5 matrachoz

Beütőpanelek (időmérő érintőpanelek) biztonságos, függőleges tárolására és mozgatására alkalmas görgős tároló. 10 darab (pl. OMEGA OCP5
típusú) érintőpanel helyezhető el rajta. Kiváló ár‐
érték arány!

TOPI ‐ Touchpad érintőpanel tartó
129 x 73 x 160 cm, 25 kg

VEN-TOPI-001

TOPI ‐ touchpad érintőpanel tartó

TOPI ‐ Touchpad érintőpanel tartó

25, ill. 50 méteres sávelválasztó kötelek praktikus
tárolásához. Teljesen összeszerelve szállítjuk.

BARA 25 ‐ 25 m-es sávelválasztó kötélnek
80 x 80 x 150 cm, 45 kg

VEN-BARA-001

BARA 50 ‐ 50 m-es sávelválasztó kötélnek
120 x 120 x 150 cm, 60 kg

VEN-BARA-002

BARA 25 ‐ 25 m-es sávelválasztó kötélnek
BARA 50 ‐ 50 m-es sávelválasztó kötélnek

BARA ‐ Görgős tároló sávelválasztó kötélnek

Ezt a görgős tárolótípust búvároktatásokhoz szükséges eszközök (pl. békatalpak)
rendszerezett, praktikus elhelyezéséhez ajánljuk.

MEDA ‐ Polc búváruszonyok tárolására
120 x 82 x 150 cm, 28 kg
14

VEN-MEDA-001

MEDA- békatalp tároló polc

MEDA ‐ Görgős polc búváruszonyok (békatalpak) tárolására

SPECIFIKUS TÁROLÓK
OSKAR - Úszódeszka és matractároló

OSKAR M - Úszódeszka és matractároló
101 x 66 x 155 cm, 15 kg

VEN-OSKAR-001

OSKAR L - Úszódeszka és matractároló
140 x 60 x 225 cm, 19 kg

VEN-OSKAR-002

OSKAR FIX - Stabil úszódeszka és matractároló, görgők nélkül
„M” 105 x 73 x 230 cm,
18 kg, (3 részre osztott)

VEN-OSKAR-003

„L” 200 x 73 x 230 cm,
23 kg (6 részre osztott)

VEN-OSKAR-004

OSKAR M - Úszódeszka és matractároló
OSKAR L - Úszódeszka és matractároló

Görgős tároló, speciálisan úszódeszkák, matracok tárolására kialakítva. A felső tárolórészén dobozok, rekeszek helyezhetők el.

A MODRA görgős tároló egyik oldalán teljesen nyitott. Kiválóan
alkalmas aqua fitness súlyzók, vagy egyéb azonos méretű és
rakatolható eszközök tárolására. Bővített változata két egységre bontja a tárolót, így a különböző méretű súlyzókat áttekinthetőbben és praktikusabban tárolhatjuk. Teljesen összeszerelve
szállítjuk.

MODRA - Görgős súlyzótároló
VEN-MODRA-001

MODRA 2 - Görgős súlyzótároló
(két részre osztott)
VEN-MODRA-002

ASTA - Vízálló asztal
Az uszodatérben szükséges vízálló asztal például bíróknak, edzőknek.
Teljesen összeszerelve szállítjuk.

ASTA - Vízálló asztal
120 x 65 x 73 cm, 15 kg

ASTA - vízálló asztal

123 x 42 x 133 cm, 23 kg

VEN-ASTA-001

KORCSOLYATÁROLÓ polcok
Kifejezetten korcsolyák tárolására kialakított polc, egyedi igények szerint.

Korcsolyatároló polcok

123 x 42 x 133 cm, 20 kg

MODRA - görgős súlyzótároló
MODRA 2 - görgős súlyzótároló, két részre osztott

MODRA - Görgős súlyzótároló
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SZÁLLÍTÓ/TÁROLÓ‐ESZKÖZÖK
ARVIS - Szállítókocsi
Az ARVIS görgős szállítókocsi segítségével a különböző felszerelések, eszközök egyszerűen mozgathatók, szállíthatók. A magasított rész megakadályozza a tárgyak, tárolók leesését mozgás közben.
A fogantyú egyben akasztóként is alkalmazható.
Részben összeszerelve szállítjuk.

118 x 74 x 115 cm, 10 kg

ARVIS - szállítókocsi

ARVIS - Szállítókocsi
VEN-ARVIS-001

RAIMOND - Tárolókocsi akasztókkal
Görgős tároló‐ és szállítóegység, ideális a felakasztható felszerelések (mentőmellények, mentőövek) tárolására. Az alsó rész jól használható úszódeszkák, rekeszek elhelyezésére.

137 x 60 x 105 cm, 10 kg

RAIMOND - tárolókocsi akasztókkal

RAIMOND - Tárolókocsi akasztókkal
VEN-RAIMOND-001

DOLLY - Görgős szállító lap

DOLLY - görgős szállító lap
DOLLY M - görgős szállító lap matracoknak

A görgős szállítólap a nehezebb uszodai felszerelések szállítását teszi egyszerűbbé. Nagyobb változata matracok, úszószőnyegek tárolására alkalmas.
Teljesen összeszerelve szállítjuk.

DOLLY - Görgős szállító lap
100 x 82 x 21 cm, 7 kg

VEN-DOLLY-001

DOLLY M - Görgős szállító lap matracoknak
200 x 100 x 20 cm, 25 kg

VEN-DOLLY-002

piros

Rendelhető színek:
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Az árakat a mellékelt árlistában találja. Az árak szállítási költség nélkül értendők. A szállítási költség függ a megrendelt mennyiségtől.

DOBOGÓ, GYEREKBÚTOROK
DOBOGÓ - Eredményhirdető dobogó
Eredményhirdető dobogó, egyének vagy csapatok
számára, felnőtt és gyermek méretben. Az egyes
elemek külön mozgathatók és könnyen összeilleszthetők. A méretek egy elemre vonatkoznak.

Rendelhető színek:
kék

cián

fehér

szürke

DOBOGÓ - Egyéni
60 x 40 cm (3 db), 15 kg

VEN-DOB-001

DOBOGÓ - Gyerek csapat
120 x 40 cm (3 db), 30 kg

VEN-DOB-002

DOBOGÓ - Felnőtt csapat
200 x 40 cm (3 db), 50 kg

VEN-DOB-003

STEFI - Gyerekbútorok
A gyerekbútorok kialakítása egységes képet alkot a
többi bútorral és tárolóval: ha az uszodatérben lévő
gyerekrész ezekkel kerül berendezésre, a vidám színek és praktikus formák nagyszerűen hozzájárulnak
az esztétikus fürdőbelső megteremtéséhez.
A gyerekbútorok a teljes színskálában rendelhetők.

STEFI - Gyerek pad
80 x 22,5 x 24 cm

VEN-STEFI-001

150 x 22,5 x 24 cm

VEN-STEFI-002

STEFI - Gyerek pad háttámlával
80 x 35,5 x 47 cm

VEN-STEFI-003

STEFI - Gyerek ülőke
35 x 35 x 24 cm

VEN-STEFI-004

35 x 35 x 24 cm

VEN-STEFI-005

STEFI - Gyerek szék
39 x 35 x 47 cm
(kartámasszal)

VEN-STEFI-006

30 x 35 x 47 cm
(kartámasz nélkül)

VEN-STEFI-007

A járóka a többi termékhez hasonlóan jól bírja
a nedves környezetet. Pl. Babaúszások, családos
fürdők, fitness termek esetén a kisgyermekek
számára biztonságos átmeneti elhelyezést tesz
lehetővé, amíg a szülő öltözik, hajat szárít stb.
Görgőkkel, vagy anélkül is rendelhető. Gurulós
változata könnyen mozgatható, szükség szerinti
helyre tolható. Tisztítása antibakteriális tisztítószerrel könnyen megoldható.

STEFI - Járóka
113 x 81 x 88 cm

VEN-STEFI-008

STEFI - Asztal
55 x 43 x 36 cm

piros

VEN-STEFI-009

kék

krém

sárga

szürke

türkiz

Rendelhető színek:

Az árakat a mellékelt árlistában találja. Az árak szállítási költség nélkül értendők. A szállítási költség függ a megrendelt mennyiségtől.
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VÍZMÉLYSÉG-CSÖKKENTŐ
PLATFORM
PLATFORM - Vízmélység-csökkentő platform
A vízmélység csökkentő platformok minden esetben egyedi méretben készülnek, figyelembe véve a medence tulajdonságait és az igényeket.
Rendkívül hasznos, amikor a medence teljes átalakítására nincs szükség
vagy anyagi lehetőség, ugyanakkor a megváltozott igények miatt szükséges az alacsonyabb vízmélység kialakítása (pl. tanuszodákban, tanmedencékben óvodások, kisiskolások úszásoktatása; ülőmedencébe pót ülőhelyek elhelyezése stb.)
A vízmélység csökkentő uszodai platform összeállítása a medencében
történik, kisebb egységekből.
Az alap platform sem az alsó, sem a felső részen nem tartalmaz plusz korlátot vagy egyéb biztosítást, ezek szükség esetén opcióként rendelhetők.
Minden platform egyedileg, a medencére szabva kerül kialakításra.
Rendelhető szín:

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:
‐ vízmélység csökkentése, pl. tanmedencékben
‐ jóga, aquafitness órákhoz – ha a medence egyébként túl mély
‐ más célra használt medencék egyenetlen fenekének kiegyenesítésére – pl. súlyfürdő medencéből biciklizős medence kialakítása
‐ platform szigetek: gyerekek számára úszásoktatáshoz vagy egyéb
játékokhoz, pihenőállomásként ugráláshoz, pl. élménymedencékben
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VÍZMÉLYSÉG CSÖKKENTŐ
PLATFORM
TÍPUSOK - Méret szerint:
Sziget

Egy / több sávszélességet fedő platform

Teljes medencét fedő platform

TÍPUSOK - Biztonsági opciók szerint:
Egyszerű platform, korlát és alsó
biztosítás nélkül:

Alsó biztosítással az aláúszás
megakadályozására

Alsó‐ és felső biztosítással, korláttal

8 mm‐es, alapértelmezett résméret
(FINA szabályozás szerint)

25 mm‐nél nagyobb résméret

TÍPUSOK - Résméret szerint:
0 mm‐es résméret

TERVEZÉS, TELEPÍTÉS
Önben megfogalmazódik a probléma.
Együtt kigondoljuk a megoldást, és tisztázzuk a szükséges adatokat.
A medencére
szabva elkészítjük a platform
tervét és az
árajánlatot.

A platformot a helyszínen összeszereljük. A nagy méretű
platformok több kb. 1,5 x 2,5 méteres darabból épülnek
össze, ezeket egymáshoz rögzítjük. Feltöltött medencébe is tudjuk telepíteni.
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műanyag uszodai bútorok

1165 Budapest, Újszász utca. 43.
Telefon: +36-70-978-5035
E-mail: iroda@neptunfilter.hu
www.neptunfilter.hu

