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ezernyi boldog pillanat.
Egy medence,

Mindegy, hogy éppen a kora reggeli 
mártózást élvezi, kávészünetet tart, 

átadja magát a hátúszóedzésének,
vagy csak a lábát áztatja a vízben, 
Desjoyaux medencéje
készen áll, hogy élvezetet 
nyújtson bármely napszakban.

Ideális egy baráti összejövetelhez 
munka után, egy családi 
úszóversenyhez, egy kellemes 

éjszakai mártózáshoz a kedvessel. 
Úszómedencéje minden pillanatot 

boldoggá és különlegessé tesz.
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mindössze ennyi szükséges fürdőszezonban 
medencéje tisztításához. Viszlát stressz, 

helló élvezet!

Élvezze új lakóterét, amelytől háza 
értékesebb, öreg és fiatal pedig 

egyaránt boldogabb lesz.

Csak 15 perc 
hetente

Széleskörű, mindenki számára elérhető 
kínálatunk: ismerje meg egyszerűen kezelhető, 
könnyen karbantartható medencéinket (kevesebb 
mint 1 euró naponta*).

A Desjoyaux-technológia az Ön kényelmét tartja 
szem előtt. Szűrőrendszerünknek köszönhetően 
nincs többé szükség téliesítésre vagy tavaszi újra 
üzembe helyezésre.

MEDENCÉK MINDENKI SZÁMÁRA
ELÉRHETŐ ÁRON

* 365 napon át 40 m3--hez, beleértve az áramot, a tisztítóeszközöket és a karbantartáshoz, illetve az úszáshoz szükséges vízmennyiséget. 3
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DESJOYAUX 
MEDENCÉK
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Erre képes egy úszómedence:      
 összehozza az embereket, és örök
           emlékeket szül.

 HOGY KEZDŐDÖTT
A DESJOYAUX-KALAND?

        MILYEN GYEREKKORI EMLÉKEI VANNAK
A MEDENCE KÖRÜL TÖLTÖTT IDŐKRŐL?

Az 1960-as években a családunk szívesen töltötte a hétvégéket 
a nyaralónkban, Cuzieu-ben, a Desjoyaux szülőhelyén. Itt történt, 
hogy 1966-ban édesapám saját kezűleg épített egy medencét a 
gyerekeinek, csempékből, betonnal megerősítve. Ezzel született 
meg a nagy kaland: 1969-ben megalapította saját vállalatát, és 
úszómedencéket kezdett építeni a barátai számára.
Innentől kezdve az egész életét annak szentelte, hogy olyan 
medencéket építsen, amelyek az otthon valódi részei a hétköznapi 
élethez, a játékhoz, a generációk találkozásához.

Gyerekként a testvéreimmel, Catherine-nel és Pierre Louis-val 
felfedeztük, milyen nagy élmény a víz. Akkoriban a saját medence 
csak Hollywoodra volt jellemző, Franciaországban nem létezett 
ilyesmi. Az újdonság erejével hatott: a medence a vidámság, a 
pihenés és a felhőtlen együttlét forrása volt. Egy fotó idézi ezeket 
a boldog napokat: forró nyár volt, sárga ruhában a 7 éves húgom 
mosolyog, mi pedig a bátyámmal egy hajómodellel játszunk, 
amelyiknek csodás kék vitorlái voltak.
Gyakran csatlakoztak a barátaink, a szomszédaink,
lelkesen belevetve magukat a nevetés, a játék és az úszás ezen 
csodás pillanataiba. Erre képes egy úszómedence: 
összehozza az embereket, és örök emlékeket szül.

Catherine, Pierre-Louis és 
Jean-Louis Desjoyaux az 

első Desjoyaux medencében 
1966-ban Cuzieu-ben (42)

A TÖRTÉNETÜNK
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      HOGYAN VÁLT A SZEMÉLYES ÉLMÉNYEKBŐL 
EGYEDI KNOW-HOW?

17 évesen csatlakoztam a céghez, elvégeztem egy kőműves és burkoló tanfolyamot, majd átrágtam magam 
rengeteg menedzsmentről szóló könyvön, amelyek mind hangsúlyozták, hogy milyen nagy jelentősége van a 
vásárlókkal tartott kapcsolatnak. Hogy ügyfeleink számára még vonzóbbá váljunk, az 1970-es évek elején 
gépesítettük a gyártásunkat, és bevezettünk egy sor olyan újítást, mint a folyamatos, aktív szerkezetkialakítás 
vagy a szűrőegység. Ezek úttörővé és piacvezetővé tettek minket a szektorban. Így ki tudtuk szolgálni minden 
vevő igényét, akár hagyományos, akár szabadon elképzelt formájú medencéről volt szó, a világ minden létező 
talajtípusára alkalmazhatóan.

Jean Desjoyaux

Jean-Louis Desjoyaux
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    Öt Kontinensen
    Több mint 380 bolt 
    Több mint 220 00 telepítés
    A világ elsőszámú exkluzív medencehálózata

NEMZETKÖZI 
SZAKÉRTELEM
A NAGY UGRÁS: KILÉPÉS A 
VILÁGPIACRA
Az első bolt 1978-as La Fouillouse-i , 
megnyitásától kezdve a cég fokozatosan erősödött 
Franciaországban és világszerte. A cél az volt, hogy 
elérhető áron gyártsanak medencéket a széles 
közönség számára. 1984-ben a Desjoyaux 
úttörőnek számított azzal, hogy exkluzív 
kereskedői hálózatot alakított ki. 

Ma :

A DESJOYAUX GENERÁCIÓK
Nemzetközi kis- és középvállalati hálózatunk 
sarokköve a családi hozzáállás. Az egymást 
követő Desjoyaux generációk mindig szorosan 
együttműködtek a kereskedőkkel és az elkötelezett 
viszonteladókkal, hogy a legjobb minőséget 
garantálhassák a lánc minden szeménél. Közösen 
tették lehetővé az üzlet növekedését, miközben 
megőrizték a cég családi szellemiségét.
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AMI A DESJOYAUX-T 
EGYEDÜLÁLLÓVÁ TETTE:
A DUPLA KONCEPCIÓ
1978-ban a Desjoyaux szabadalmaztatta az aktív szerkezetkialakítási eljárást.
De nem állt meg itt!
1983-ban, a Desjoyaux szintén úttörő volt a csatornázás nélküli szűrőrendszerével.       

       A dupla koncepció megszületett.

         VÁLASSZA KI 
MEDENCÉJE FORMÁJÁT 
KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL
A folyamatos, aktív szerkezetkialakítás a Desjoyaux 
1978-ban szabadalmaztatott eljárása. Ez a 
technikai megoldás lehetővé teszi a gyors telepítés, a 
tartósság, illetve a formák és méretek szabadságának 
egységét. A lényege a következő: az újrahasznosított 
polipropilén paneleket előre összeállítják a gyárban, és 
egyetlen folyamatban telepítik és betonozzák körbe a 
helyszínen. Ez az egyedi eljárás biztosítja a medencéje 
masszívságát.

1.

Az Ön Desjoyaux medencéje 
így rendelkezik azzal az dupla 
előnnyel, hogy egy darabból 
áll, szabadon összeállítható 
szerkezettel, s ez lehetővé teszi, 
hogy a piacon egyedülálló, 
10 ÉVES garanciát vállalhassunk rá. 
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Beépített szűrőrendszer 
PF.I 181

        AZ EGYSZERŰSÉG A 
HATÉKONYSÁG GARANCIÁJA: 
CSATORNÁZÁS NÉLKÜLI SZŰRÉS

A Desjoyaux, a külső hajómotorokat alapul vevő, 
exkluzív csatornázási rendszerét 1983-ban 
szabadalmaztatták. Ezzel elkerülhető, hogy hosszú 
és drága csatornahálózatot kelljen telepíteni, a 
növények helyére. Azáltal, hogy nincs föld alatti 
csatornázás, nincs stressz sem, sokkal kisebb 
a szivárgás veszélye! Mindegy, hogy kompakt 
rendszerünket a szerkezetbe építjük, a medence falára 
erősítjük, vagy a lépcső formájába helyezzük, egyben 
tartalmazza a hagyományos szűrőegység minden 
elemét: szivattyú, csatorna, szűrő, világítás.

2.

Hatékony! Ez a rendszer 
NEMCSAK KÉT ÓRA ALATT 
képes átszűrni az Ön 8x4 
méteres medencéjének vizét, 
de a 6 mikronig terjedő 
szűrőmembránnak köszönhetően 
kiváló minőségű szűrést biztosít.

Zéró csohálózat!"
13



,,A Desjoyaux-szerkezet
egy valódi technikai újítás! Egy 
egyedülállóan magas minőségben
kidolgozott koncepció, amelytől 
rendkívül ellenálló, főleg a jéggel
és a földmozgással szemben.”

1. SZERKEZET

3. BORÍTÁS
,,A belső borítást rendkívül egyszerűen,
 egy fixáló profillal illesztik a medence 
szerkezetéhez. Amellett, hogy biztosítja a 
vízhatlanságot, a sokféle borítás lehetővé 
teszi, hogy megválassza medencéje vízének 
színét.”

Patrice, 20 éve 
kőműves a 
Desjoyaux-nál

1

3
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2. SZŰRÉS

4. SZEGÉLY
,,Válasszon a különböző formák, méretek, 
mélységek vagy árnyalatok kínálatából, 
hogy háza új lakóterének olyan stílusa 
legyen, amilyet szeretne.”

,,A Desjoyaux szűrőegység nagyon 
gyorsan beszerelhető, és előnye,
hogy az Ön igényei szerint 
fejleszthető.”

4

2
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1990-ban a Desjoyaux bemutatta első 100%-ban 
újrahasznosított úszómedence-szerkezetét.
Mára még tovább mentünk, és az előállítási 
folyamatba beiktattunk egy műanyagkezelési láncot. 
Ezáltal újrahasznosított polipropilén szerkezeti 
elemeket tudunk nyújtani.

A Desjoyaux szűrőrendszere lehetővé teszi, hogy 
pénzt takarítson meg. A szűrt, felmelegített és 
fertőtlenített víz nem ürül a használtvízrendszerbe, 
a szűrőmembrán tisztításakor. További előny, hogy 
a kevesebb cső és a kisebb szivattyú kevesebb 
elektromos energiafelhasználással jár. A Desjoyaux 
medencével átlagosan fele annyi elektromos 
energiát használ. Ki tudja ezt felülmúlni?

ÚJRAHASZNOSÍTÁS… 

TAKARÍTSON MEG PÉNZT!

KÖRNYEZETTUDATOS
ÉS GAZDASÁGOS

16
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ALACSONY ENERGIAFELHASZNÁLÁS

A Desjoyaux mindig fontosnak tartotta a környezetvédelmet, 
megközelítéseinek ez az egyik legfontosabb eleme. 

És a legfontosabb, hogy helyet hagy a növényeknek!

ELEKTROMOSSÁG

VÍZ

ESZKÖZÖK

Szivattyú 18 m3/h 450 W/h

Átlagosan: 1,5 m3/h 450 W/h
a szűrőmembrán mosásához

3 évente 1 szűrőmembrán
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CSOBBANJON BELE EGY 
IGAZI FRANCIA 
VÁLLALATBA

A Desjoyaux család saint-étienne-i (42 - Loire)
 gyártóegységében tervezi és állítja elő az úszómedencéket 
1966 óta. 

Az évek során a folyamatos terjeszkedés következtében a 
világon egyedülálló gyártóbázis alakult ki.

Létesítményünkben 45 000 m2 a különböző összetevőjű 
úszómedencék gyártóhelyének alapterülete. A Desjoyaux 
filozófiájának középpontjában a kezdetektől az ellenőrzött 
helyi ipari termelés állt, mindig garantáltan hibátlan 
színvonalú minőségben.

Made in
FRANCE
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DESJOYAUX-
ELŐNYÖK
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ELÉRHETŐSÉG TÁMOGATÁS

Világszerte 400 bolttal és 5 000 alkalmazottal 
állunk rendelkezésére, tényleg kéznél vagyunk.  Mindig 
ott vagyunk, hogy tanácsot adjunk és segítsünk 
termékeink kiválasztásában, és hogy rendelkezésre 
álljunk vásárlás után is.
Látogasson el a boltjainkba, hogy élvezhesse a 
Desjoyaux által válogatott hitelesített termékek nagy 
választékát!

A Desjoyaux 1966 óta váltja valóra az Ön álmait.
Van elképzelése? Mi azért vagyunk, hogy megvalósítsuk.

93  %-a*a vásárlóinknak ajánlana minket.
Nos, mire vár? Csobbanjon be egy Desjoyaux medencébe!

HIGGADTSÁG

Bármilyen probléma? Nekünk nem probléma!

A kezdetektől a befejezésig ugyanaz a személy 
tartja Önnel a kapcsolatot: az elképzeléseinek 
megvalósításának a megtervezésétől, lehetővé 
téve, hogy a legtöbbet hozzuk ki több mint 50 éves 
tapasztalatunkból. Zéró stressz!
Kapcsolattartója mindenre ügyel, és a specifikációk 
szerint pontosan átlátja a teljes folyamatot. A 
Desjoyaux-személyzet minden tagja specializált 
tréningeken vett részt, hogy a lehető legnagyobb 
hatékonysággal támogassa Önt.

* Mercury International 2016/2017 21
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Mindegy, hogy mit talál ki, van rá a pénztárcájának megfelelő megoldásunk: a Pool&Play 
egy minőségi medence verhetetlen áron. Az Exclusive pedig egy testre szabható 
megoldás álmai medencéjéhez.

EGY MEDENCE,
AMELY A LEGJOBBAN 
ILLIK ÖNHÖZ
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Egyedülálló 10 éves garancia!

Az egyedi, szabadalmaztatott 
szakértelem biztonsága több mint 50 év tapasztalata alapján, 

Növeli háza értékét (10-20%-kal*).

Környezettudatos medence alacsony elektromos energiaigénnyel és vízfelhasználással.

Desjoyaux-dizájn és -kivitelezés.

**Forrás: French Federation of Pool and Spa Professionals.

MIÉRT VÁLASSZA A DESJOYAUX-OT?

1st

       Nos, készen áll, hogy becsobbanjon?
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Megfizetheto medencét szeretnék a 

minoséget és a kiszolgálást érinto

kompromisszumok nélkül.

Ha a Pool&Play medencét 
választja, top minőséghez jut 
verhetetlen áron:
Az egyértelmű választás: 
francia gyártmány Desjoyaux-
szakértelemmel.

6 x 3

MEDENCEFENEKEK 
    Legyen kreatív

Végén 
mély

Enyhén 
mélyülő

Dupla 
lapos 
fenék

Lapos 
fenék

8 x 4

MEDENCEMÉRETEK
    A kertje a legjobbat érdemli

1,2 m, ideális medencés játékokhoz 

7 x 3,5

Modell

"
"

"
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l  Helyet takarít meg l  Maximális bejutás a     
medencébe 

l  Nagyobbnak látszik 
tőle a medence

l  Nagyobbnak látszik 
tőle a medence

LÉPCSŐK
    Lépjen egyenesen bele…

BORÍTÁSOK
    Élje az életét kékben, világoskékben vagy zöldben...

Világoskék Fehér

HomokszínűVilágosszürke

l  A csúszásmentesség alap

SZEGÉLY 
    

l  Csiszolt kő 
l  Túlfolyást gátló perem
l  2 típusú szegély: 
   lapos (szürke) vagy kerekített

Klasszikus szürke

Klasszikus szürke

Római lépcsőNégyszögletes lépcső Saroklépcső Teljes szélességű lépcső
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"

Rászerelt szűrőegység 
(GR.I 181)

Beépített szűrőregység 
(PF.I 181)

SZŰRŐEGYSÉGEK
    Semmi más, csak a legjobb

l  Zéró esély a szivárgásra
l  Költséghatékony 
l  Bővíthető
l  Vízmélység -3 cm
l  Nincs lefolyás a 
   használt-vízrendszerbe

l Beépített okosburkolat
l  2 színű csúszásment
   borítás
l  Könnyen és egyszerűen
   kezelhető borítások

A SZŰRŐMEMBRÁN 
Élvezze a leheto leghatéko-
nyabb szurést 

Szűrőtáska

Modell

l  Verhetetlen hatásfokú szűrés
l  Gyors és egyszerű karbantartás 
l  Költséghatékony
l  Szabályozható hatásfokú szűrés:
  3 fokozat (6, 15 vagy 30 mikron)

28
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KEZELŐEGYSÉG  
    Vegye át az irányítást

A SZIVATTYÚ 
    Az ideális szivattyú a medencéjéhez

l  Költséghatékony szivattyú
l  Desjoyaux medencék exkluzív dizájn
l  Védőborításos tekercselés

l  Programozható
l  Automatikus vagy manuális szűrés
l  Világításszabályozás

Pump P18

LED-VILÁGÍTÁS 
   Fürödjön fényben a medencéje

l  6 watt és 484 lumen 
   Élettartam: 50 000 óra
l  Alapként a szűrőegységben
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Nr. 1 Inspiráció

Kevés a helye? Nem gond!
A medence élvezete nem a nagy 
területek kiváltsága.
Mit szólna egy 7 m hosszú 
négyszögletes medencéhez?

Szűrőegység PF.I 180 
Beépített okosburkolat.

Négyszögletes lépcső  
Nagyobbnak látszik tőle       
a medence, és lehetővé teszi, 
hogy sütkérezzünk a napon.

Klasszikus szegély szalmasárga színben
Enyhe peremmel, hogy megakadályozza     
a szennyeződés vízbe jutását.
Méret: 50 x 25 cm.
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Nr. 2 Inspiráció

Mi lehet jobb annál, mint a saját 
ajtónktól pár méterre
élvezni a nyaralást?
Mindegy, hogy lazítunk, 
viháncolunk vagy egyszerűen 
csak élvezzük a szabadságot, 
ez a 6 x 3 méteres medence 
tökéletesen megfelel erre a célra!

Szűrőegység GR.I 181  
Költséghatékony, és zéró 
esély a szivárgásra.

Teljes szélességű lépcső
Maximális bejutás a medencébe

Klasszikus szürke szegély
enyhe peremmel, hogy megaka-
dályozza a szennyeződés
vízbe jutását. Méret: 50 x 25 cm.
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EGY MÉG JOBBAN 
FELSZERELT ÚSZÓMEDENCE

LAPOS VÉDŐTETŐK
A lapos védőtető egész évben 
megakadályozza a levelek és a 
szennyeződés medencébe jutását. 
Egyszerűvé teszi a téliesítést és a tavaszi 
nyitást, és kevesebb lesz a karbantartás 
is. NF P 90-309 az alapösszeállításban.

RIASZTÓK
A medenceriszató kézenfekvő és 
viszonylag olcsó módja a medence 
biztonságban tartásának.

KORLÁTOK
A kivehető korlát megakadályozza, 
medence megközelítését,
ugyanakkor praktikus is: ha 
szükséges, azonnal eltávolítható!

JD All seasons cover 
Harmonikatető

•  Diszkrét, kellemes a
szemnek, beleolvad
a háttérbe, és
bármilyen építészeti
stílushoz passzol. 

HARMONIKATETŐK
A harmonikatető télen és nyáron is
 védi úszómedencéjét. Opálos színének  köszönhetően 
megtartja a hőt, és akadályozza az algásodást, illetve a 
mikroorganizmusok terjedését.

Précisio Riasztó JD Barrier +

Figyelem: 2003 óta a törvény előírja a hitelesített biztonsági rendszer telepítését. Ne feledje, ugyanakkor ez nem helyettesíti a szoros felnőtt felügyeletet. Legyen éber. 34
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HŐSZIVATTYÚK
A költséghatékony és könnyen telepíthető
hőszivattyú működése egyszerű: a külső levegőből gyűjti be 
a kalóriát, amit egyenesen a medencébe juttat vissza. KEZELÉS

Keresse tisztítószereinket 
a Desjoyaux-boltokban!

JD PAC Access Modell

ELEKTROMOS ROBOTTISZTÍTÓK
Tartsa tisztán medencéjét minimális időráfordítással robottisztítónkkal.
Minden, ami medencéje napi tisztításához kell!

Dolphin S50 Dolphin S100 CyclonX

Optimalizálja Desjoyaux-élményét 
Ismerje meg modelljeinket:
Biztonság - Fűtés - Kezelés - Tisztítás

Modell

• Kiváló teljesítmény
• Költséghatékony
• Csöndes
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Modell

MEDENCEMÉRETEK 
    Találja meg az Önhöz legjobban illo medencét

l  1,2 m, ideális medencés játékokhoz

Élvezze a legjobb Desjoyaux-innovációkat és -kiszolgálást:
nagyobb választék és innovatív, magas minőségű anyagok.
Több mint 5 281 lehetséges kombináció.

8 x 4 9 x 4

7 x 3,5 8 x 3,5

MEDENCEFENEKEK 
    Találja meg az Önhöz legjobban illo medencét

6 x 3

Olyan medencét szeretnék, 

ami tökéletesen illik hozzám.

Lapos fenék

Enyhén 
mélyülő

10 x 4

Végén 
mély

Dupla 
lapos 
fenék

"

"

36



l  5 színben
l  A borítás színével 
   megegyező
l  Alapból
   csúszásmentes

Gres porcelán

Klasszikus

Természetes kő 

l  11 választható szín
l  Többféle vastagságú szegély 
l  Többféle méretű tábla

Hagyományos

Saroklépcső

Saroklépcső & padka

l  A beton szilárdsága
l  Egybeöntve a medencével

LÉPCSŐK 
   Alakítsa ki a lejáratot

BORÍTÁSOK 
    Változtassa meg a víz színét

Teljes szélességű lépcső

Alásüllyesztett lépcső

SZEGÉLY 
    Fektessen kobe

Világoskék

Homokszínű

Fehér

Sötétszürke

Világosszürke

"
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l  2,6 m2 szűrőfelület
l  Szűrés fokozata: 600 és 20 mikron
l  Dupla védőrács a tökéletes elvezetésért
l  Fogó az egyszerűbb kezelésért

JD Maxi Filter

Beépített szűrőregység (PF.I 181)

l  Peremfedél 4 színben
l  Egyszerűen kezelhető borítás
l  Állítható vízmélység 
l  600 mikronos előszűrő táska

A SZŰRŐEGYSÉG 
    Merüljön a legtisztább vízbe 

A SZŰRŐMEMBRÁN 
    Kristálytiszta

Modell

Ráadásként két plusz
6 és 30 mikronos szűrőtáska.
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l  Programozható 
l  Automatikus vagy manuális szűrés 
l  Világításszabályozás 

l  6 watt és 484 lumen  
   Élettartam: 50 000 óra 
l  Alapként a szűrőegység

P25P18 PBI

l   Desjoyaux Pools 
   exkluzív dizájn
l  Ideális nagy medencékhez
l  Védőborításos 
   tekercselés

l  Költséghatékony szivattyú
l  Desjoyaux Pools 
   exkluzív dizájn
l  Védőborításos tekercselés

l  Két sebesség
l   Desjoyaux Pools 
   exkluzív dizájn
l  Ellenáramlatos 
   úszáslehetőség
l  Védőborításos tekercselés

LED-VILÁGÍTÁS 
    Borítsa fénybe nyári 
     éjszakáit 

SZIVATTYÚK 
   Szivattyúink elsoosztályúak"

"
A KEZELŐEGYSÉG 
    Érintogombos kezelés
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Nr. 1 Inspiráció

Egy napos terasz, egy pihenőhely a 
szabadban…, az ideális beállítás, hogy a 
legtöbbet hozza ki úszómedencéjéből.  
Ez a 9 x 4-es medence tökéletesen 
passzol az elképzeléseihez egy 
tökéletesen nyárról!
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Gres porcelán szegély               
homokszínben,
hogy tökéletesen kiegészítse a     
burkolatot. Méret: 60 x 25 cm.
 

Alásüllyesztett lépcső 
a sütkérezéshez a családdal, 
a barátokkal vagy tökéletes 
magányban!

Felszín fölötti      
medencefedő,
hogy medencéje 
biztonságban legyen, és 
megtartsa a meleget.
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Nr. 2 Inspiráció

Egy medencét nem csak nyáron lehet élvezni, 
ezért az elvonuláshoz szabályozhatja a 
hőmérsékletet egy olyan lapos védőtetővel,
mint ez a 8 x 4-es védett medence.
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Saroklépcső                
Ideális kis medencékhez,    
kompakt medencékhez     
köszönhetően.

Teleszkópos lapos védőtető,                    
hogy medencéje biztonságban 
legyen, és megtartsa a meleget.
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Nr. 3 Inspiráció

Szeretné kombinálni a mozgást és a relaxálást? Ennél 
semmi sem könnyebb: erre opció egy ilyen 10 x 4m-es 
modell, amelyben kényelmesen úszhat kedvére.
És… ha a mozgás nem jön szóba, miért ne tenné 
kerekké egy kis pihenéssel a napon?
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Beépített szűrőegység PF.I 181 
A legújabb Desjoyaux-modell.             
Kifinomult dizájn és nagyszerű 

technológiai újítás.

Vastag mészkő szegély
Ideális a medence védelméhez, 
és fölöslegessé teszi a medence 
körüli pallót.
Méret: 61 x 33 cm.
Vastagság 8 cm.
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EGY MÉG JOBBAN 
FELSZERELT 
ÚSZÓMEDENCE

LAPOS         
VÉDŐTETŐK
A lapos védőtető egész évben 
megvédi a medencéjét a külső 
szennyezéstől, meghosszabbítja 
a fürdőszezont, és 10°C-ig 
emeli a hőmérsékletet! 

FELSZÍN FÖLÖTTI
VAGY SÜLLYESZTETT VÉDŐTETŐK

Fedje be vagy nyissa ki pillanatok alatt a medencéjét felső 
vagy süllyesztett merev elemes védőtetőkkel, amelyek 
meleget, védelmet és okos fedést biztosítanak.

JD Automatic-cover 2 Felszín fölötti védőtető

Az alábbi változatokban 
kapható:
• Oldalról nyíló
• Motoros

JD Automatic-cover 2 IM Süllyesztett védőtető

Figyelmeztetés. 2003-tól törvény írja elő hivatalos biztonsági rendszer felszerelését. Ne feledje, ugyanakkor ez nem helyettesíti a szoros felnőtt felügyeletet. Legyen éber.
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JD PAC Modell

JD PAC Premium Inverter Modell

Modell

HŐSZIVATTYÚK

A JD PAC és JD PAC Premium 
modellek nagy mennyiségű vizet képesek 
felmelegíteni, és prémium funkciókkal 
rendelkeznek.

• Kiváló teljesítmény
• Csatlakoztatott
• Környezetbarát

AUTOMATIKUS KARBANTARTÁS

Ezek az eszközök automatikusan szabályozzák a sót, a klórt 
és/vagy a pH-szintet.

JD Sel : integrált elektrolízissel 
juttatja be a klórt
(elektrolizáló készülék)

JD Dual :  
2 funkció egyben,  
elektrolizáló és             
pH-szabályozó

ELEKTROMOS 
ROBOTTISZTÍTÓK
Tegye a lehető leghatékonyabbá 
medencéje tisztítását többféle 
okosrobottal.

JD Clean 4x4 M400

Tegye a lehető legjobbá Desjoyaux-élményét 
Ismerje meg modelljeinket:
Biztonság - Fűtés - Karbantartás - Tisztítás

JD Cleaner 5 
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4 x 2,5 m
PF.I 181
Saroklépcső 
Világosszürke borítás
Világosszürke cserép - szegély és burkolat

9 x 4 m
PF.I 181
Teljes szélességű lépcső 
Homokszínű borítás Fapalló
Süllyesztett automata védőtető

 

9 x 4 m 
PF.I 181

Saroklépcső 
Világosszürke borítás

Márvány és fa - szegély és burkolat
Süllyesztett automata védőtető

MÉG TÖBB 
INSPIRÁCIÓ!
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9 x 4 m 
PF.I 181

Saroklépcső 
Világosszürke borítás

Márvány és fa - szegély és burkolat
Süllyesztett automata védőtető

Egyedi forma
PF.I 181 
Teljes szélességű lépcső 
Homokszínű borítás 
Természetes kő - szegély és burkolat

15 x 2 m
PF.I 181

Barnított párkány 
Fehér borítás

Mészkő és teakfa - szegély és burkolat
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9 x 4 m
PF.I 181
Süllyesztett lépcső 
Világosszürke borítás 
Fapalló
Süllyesztett automata védőtető

4 x 2,5 m
PF.I 181
Teljes szélességű lépcső 
Sötétszürke borítás
Mészkő - szegély és burkolat
 

8 x 2,5 m
PF.I 181
Teljes szélességű lépcső 
Fekete borítás
Természetes kő - szegély
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10 x 5 m
PF.I 181
Saroklépcső 
Világosszürke borítás
Világosszürke, hagyományos szegély és burkolat 
5 elemes, szürke, lapos védőtető

5 x 3 m
PF.I 181
Saroklépcső és padka 
Homokszínű borítás 
Fapalló
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8 x 4 m
PF.I 181
Teljes szélességű lépcső 
Világosszürke borítás
Világosszürke cserép - szegély és burkolat 
4 részes szürke lapos védőtető

5 x 3 m
PF.I 181
Saroklépcső és padka 
Sötétszürke borítás 
Természetes kő szegély 
Fapalló 
Automata felszín fölötti 
medencefedő
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8 x 2,5 m
PF.I 181

Saroklépcső 
Világosszürke borítás 

Fapalló

8,75 x 3,50 m
PF.I 181

Saroklépcső és padka
Világosszürke borítás 

Világosszürke cserép - szegély és burkolat 
Süllyesztett automata védőtető

11 x 3 m
PF.I 181 
Saroklépcső 
Fehér borítás 
Fapalló
Süllyesztett automata védőtető
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SAJÁT 
PROJEKTEM

55



„A hálózatot telepítjük a medence aljában, 
majd a gyárunkban előre összeszerelt 
zsaluszerkezet következik a szűrőegységgel 
együtt. Amikor a szerkezetet és a 
szűrőegységet telepítettük, a szalagokat 
beillesztjük a kürtőkbe és a falak felső és 
alsó rögzítéseibe.”

A SZERKEZET ÉS 
A SZŰRŐEGYSÉG 
TELEPÍTÉSE 

3

SAJÁT PROJEKTEM 
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Az elmúlt 15 évben 
a Desjoyaux 
projektmenedzserei
vezetnek végig minket a 
medencetelepítésen.

2

1
KIJELÖLÉS 
ÉS FÖLDMUNKA
„Ez akkor következik,
amikor a kijelölés és a földmunka 
megtörtént, a medence formájának és 
méretének megfelelően.”
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„Utána mi öntjük
ki a betont egyetlen művelettel 
(alj és falak), hogy egy egydarabos, 
szabadon álló szerkezetet kapjunk. 
Utána kerül rá a sima cementborítás.”

A MEDENCE 
KIÖNTÉSE

„Utána helyezzük el a blokkokat 
és a vezetéket."

LEFEKTETÉS 
ÉS SZEGÉLYYEZÉS

5

„Végül lefektetjük az Ön által választott 
borítást. Amikor a szűrőegység 
összekapcsolása megtörtént, már 
élvezheti is a saját medencéjét!”

A BORÍTÁS ÉS AZ 
ELEKTROMOS RENDSZER 
TELEPÍTÉSE 
 

4
„Amikor a medence partjának
kijelölték a helyét, következik
a visszatöltés.”

VISSZATÖLTÉS

6
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Saját projektem

1 2
3

45

6

7 8 9

Inspirált 
vagyok

Találkozó
időpontot 
szervezek

Desjoyaux-
projektmenedzseremmel 
összeállítom a 
projektemet

Aláírom a 
szerződést

Kész a 
medencém

Odamegyek 
a telepítésem 
időpontjában

A medencém 
feltöltve

Megkaptam a 
garanciáimat

Bele is 
csobbanok!
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A DESJOYAUX ÖT 
ARANYSZABÁLYA
1- Jóváhagyni a kifogástalan integrációt

2- Tisztázni a szerződéses kötelezettséget 

3- A szerkezet élettartama

4- Az egyedi garanciák 

5- Az elérhető szervizelés

Bele is 
csobbanok!
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Projektje elindításához látogasson 
ide: www.desjoyaux-medencek.hu
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Projektje elindításához látogasson 
ide: www.desjoyaux.eu
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ezernyi boldog pillanat.
Egy medence,

Mindegy, hogy éppen a kora reggeli 
mártózást élvezi, kávészünetet tart, 

átadja magát a hátúszóedzésének,
vagy csak a lábát áztatja a vízben, 
Desjoyaux medencéje
készen áll, hogy élvezetet 
nyújtson bármely napszakban.

Ideális egy baráti összejövetelhez 
munka után, egy családi 
úszóversenyhez, egy kellemes 

éjszakai mártózáshoz a kedvessel. 
Úszómedencéje minden pillanatot 

boldoggá és különlegessé tesz.





A DESJOYAUX ÖT 
ARANYSZABÁLYA
1- Jóváhagyni a kifogástalan integrációt

2- Tisztázni a szerződéses kötelezettséget 

3- A szerkezet élettartama

4- Az egyedi garanciák 

5- Az elérhető szervizelés
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