
Sınırsız şekil ve ölçüde prefabrik yüzme havuzu



Modüler panel sistemimizde kesinlikle herhangi bir 

kaynak işlemi yoktur tüm parçalar fabrikada lazer kesim 

hazırlanır ve montaj sahasında civatalanarak birleştirilir.

2006 yılından itibaren 

İstanbul'daki fabrikamızda 

ISO 9001 güvencesiyle 

üretilen panellerimizle 

zeminüzeri veya gömme

olarak , skimmerli veya

taşma kanallı sistem havuzlar

inşa edilebilmektedir.

SİSTEMPOOL
PANEL 
SİSTEMİ

Çel�k paneller�m�z, 1,5mm galvan�z çel�k

saclardan, tüm kes�m �şleme ve büküm 

vb g�b� �şlemlerle 0,2 mm hassas�yetle, 

Nümer�k kontrollü b�lg�sayarlı 

tezgahlarda üret�lmekted�r.



Gömme model havuzumuzdan bir örnek.



Zeminüzeri model havuzumuzdan bir örnek.



Erdemr fabrkasında üretlen galvanz 

saclardan mal edlen çelk panellermz 

korozyona karşı ekstra koruma amaçlı 

çft kat epoks kaplıyoruz

Korozyona Karsı en etkili 
koruma yöntemi !

 Epoksi Kaplama
Sistempool 
Panel Sistemi 



PVC Lner kaplamada 20 yıllık tecrübes 

bulunan frmamız adeta bu ş br sanat 

olarak görmektedr.Sadece 1,5mm 

kalınlıktak ç polyester örgü le 

güçlendrlmş UV fltrel ve antfoulng 

özellkl Lner Kullanmaktayız. %100 su 

sızdırmazlık garants sağlıyoruz.

Liner kaplamada 20 
yıllık uzmanlık !

PVC Liner Kaplama

Sistem Havuz 
farkıyla



Mozaik Desenli Liner 
Kaplama Örneklerimiz 

 

Her geometrik şekile

uygulanabilir 

PVC Liner Kaplama



1999 yılından ber montajını yaptığımız 

sayısız makne daresnn verdğ 

tecrübeye ve bu makne darelernn 

halen çalışmakta olmalarının verdğ 

güven le elektromekank tessat 

konusunda da farkımızı ortaya 

koymaktayız.

Standartlara uygun 
sistemi, tamamı Türk 
malı malzeme ile monte 
ediyoruz !

Arıtma Sistemi
Sistem Havuz 
farkıyla



Br aquaparkta 

kullandığımız 

malzemelern 

aynılarını 

kullanarak 

estetk, dayanıklı 

ve uzun ömürlü 

vlla havuzları le 

bahçenze

eğlence katıyoruz

Sınırsız şekl ve ölçüde vlla havuzu projelernz gerçekleştryoruz. 

Havuz Tipleri
Villa Havuzu



Otel, yüzme havuzu tess, ste havuzu gb toplu kullanım amaçlı 

yapılan havuzlarda da Sstem Havuz kaltesn hssettryoruz.

Havuz Tipleri
Toplu Kullanım Havuzları



Çelk prefabrk yapısı sayesnde ağırlık avantajı olan havuzlarımız le 

teraslarınızda havuz keyf szler beklyo r. Zemn üzer panel
sstemmz le stedğnz her yere havuz yapablrz.

Havuz TipleriTeras Havuzu



Dev br jakuzy andıran bu havuz çeştmz son yıllarda çok terch 

edlmektedr. Havuz ç eğlence, yeme çme ve dnlenme mkanı sunan ve 

son dereve estetk görünen br havuz sstemmzdr.

Havuz TipleriEglence Havuzu



Dledğnz şekl ve ölçüde havuzlar, su kaydırakları ve çocuk eğlence 

ekpmanları le aquapark projelernz Sstem Havuz kaltesyle 

gerçekleştryoruz.

Havuz TipleriAquapark



İlk yatırım malyetnde %30,

Kurulm süresnde %80,

İşletme malyetnde %50,

 Daha Kazançlısınız.

Uzun ömürlü,

Lazer kesm, fabrkasyon üretm,

Standartların üzernde dezenfeksyon,

%100 su sızdırmazlığı,

 

Daha Kazançlısınız.

İçme suyu kaltesnde havuz suyu sağlar,

Lner kaplama sayesnde bakter barındırmaz,

Bakımında mnmum düzeyde klor kullanılır,

 

Daha Kazançlısınız.

Kaliteli

Hijyenik

Ekonomik

Kazançlarınız



Otomatk CL - Ph ölçüm ve dozajlama sstem 

Ultravole UV-C dezenfeksyon sstem 

Otomatk kontrollü plakalı ısı eşanjörü 

Otomasyonlu Tuzdan Klor Jeneratörü

Otomasyonlu 
dezenfeksiyon
sistemleri

Sistem Havuz farkıyla



Sistem Havuz farkıyla

Sstem Havuzun uzman montaj ekb yurt ç ve yurt dışı farketmezszn tüm

havuzlarımızın montajlarını bzzat gerçekleştrmektedr.

 

Montaj hzmetmz her zaman fyatlarımıza dahldr.

 

Montaj



Görsellerdeki Fotoğraflar tamamen 
kendi referanslarımıza aittir. Tamamı 
Sistempool panel sistemi ile inşa 
edilmiş ve PVC liner kaplamadır. 

Referanslarımız



Referanslarımız
Karesi Eğitim Kurumları 
Balıkesir - 2007



ReferanslarımızAquaçapraz Tatilköyü 
Bozcaada - 2011



ReferanslarımızKenzi Aquapark 
Fas - 2013



Erdoğan Spor Tesisleri 
Bursa - 2011

Referanslarımız



ReferanslarımızEfirli Aquapark 
Ordu - 2011



Qualista Beach Club 
Antalya - 2019

Referanslarımız



Grand İpek Palace Hotel 
Konya - 2005

Referanslarımız



ReferanslarımızÜnlüselek Hotel 
Mersin - 2019



ReferanslarımızNiğland Aquapark 
Niğde - 2011



Aquaşifne 
Çeşme - 2012

Referanslarımız



Roseland Aquapark 
Isparta - 2009

Referanslarımız



Tel: +90 (242) 228 79 59
 
Mobl: +90 (555) 599 90 02
 
Web: www.sstemhavuz.com
 
E-mal : nfo@sstemhavuz.com

 1999'dan beri
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