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תכנון ועיצוב בריכות שחייה
כאן לנסיון ולמקצוענות יש חשיבות מכרעת.

בניית בריכות שחייה זה לא משחק ילדים .לכל שלב בתהליך תכנון ועיצוב בריכות שחיה ביתיות ,וכמובן לשלב בניית הבריכות ,יש חשיבות מכרעת .כאן
הנסיון ,המקצוענות והקפדה על כל פרט משחקים תפקיד משמעותי .כשאנחנו
מגיעים אליכם ,יחד איתנו מגיעות  30שנים בהן אנחנו עוסקים בייצור ,בנייה ,תכנון ועיצוב בריכות שחיה .לא סתם
בחרנו להתמקד בבניית בריכות מפיברגלס ,חומר גלם שמתאפיין ביתרונות ותכונות חשובים במיוחד:
• עלות נמוכה במיוחד  -עלות בריכת שחייה מפיברגלס עומדת על  1/3העלות מבריכת בטון.
• אחריות לכל החיים  -עמידותן וחוזקן של בריכות פיברגלס מאפשרות מתן אחריות לכל החיים.
• עיצוב בכל צורה וגודל – בהתאמה מושלמת למבנה החצר ,לאופי העיצובי של הבית ולבחירה שלכם.
• מדרך רגל – התקנת מדרך רגל בטיחותי מחוייב עפ"י תקנות התכנון והבנייה התשס"ח .2008

תכנון בריכות שחייה
מתכננים בריכת שחיה בחצר? מצויין .גם קפיצת מדרגה באיכות החיים וגם עלייה משמעותית בערך הנדל"ן .ועכשיו אנחנו
נכנסים לתמונה .תכנון בריכות שחייה זה לא רק לשרטט את צורת הבריכה .התכנון כרוך בהתאמה לצורת ומבנה החצר ,סוג האדמה ותכונותיה ,הקפדה על עמידה
בהיתרי הבנייה ,חיבור תקני ויעיל לתשתיות חשמל ,מים וביוב ,כיווני אור וצל,
צמחיה (שלכת ושורשים) ,שמירה על פרטיות ,תיכנון השינוע מפתח המפעל ועד אליכם ,ההתקנה וההנפה בהתחשב בסביבה הבנויה ובשכנים ועוד אין סוף מרכיבים
ומשתנים שמשפיעים על תכנון בריכות שחייה בכלל ועל בריכת השחייה הפרטית שלכם .ומהתכנון לעיצוב...

עיצוב בריכות שחייה ביתיות

כאן נכנס יתרון ענק שלנו .בעצם כמה יתרונות .שווה להקדיש עוד דקה או שתיים לקריאה .זה חשוב:
צורת הבריכה – אנחנו מסוגלים לייצר בריכות שחייה בכל צורה שתשרטטו על הנייר .ייצור בריכת הפיברגלס מאופיין בהתאמה מושלמת לכל דרישה ובגמישות
עיצובית מדהימה תוך שמירה על חוזק ועמידות הבריכה לאורך שנים.
החומר והצבע – כאן הכוונה היא לציפוי המעטפת הפנימית של הבריכה שיכול לבוא במגוון צבעים ודוגמאות :חלק ,מוזאיקה ,תכלת ,כחול ,לבן ,משולב ...ויש עוד.
עיצוב שפת הבריכה ומשטח ההליכה סביב לה יכול לבוא בכל חומר ועיצוב שתבחרו.
משתלב נפלא עם משטח דק מעץ ,ריצוף אבן במבחר טקסטורות וצבעים ,שילוב של כמה חומרים .מה שמתאים לכם ,הרי זו הבריכה שלכם.
עיצוב הנוי – מבחינתנו ,עיצוב בריכות שחיה ביתיות לא יכול להיות מושלם ללא שילוב והתאמת הבריכה שלכם לנוף ולנוי סביב .נכון ,זה קשור גם לחומר וצבע
עליהם דיברנו בסעיף הקודם אבל לא רק .זה יכול להיות גם תאורה מיוחדת בבריכה ,מזרקות ,מפלי מים שמחברים בין הגינה לבין הבריכה ,אדניות ,גגונים ועוד
מבחר אדניות ומפלי מים לעיצוב מושלם.

יש לך חצר פרטית? יכולה להיות לך גם בריכת שחייה.
במיוחד כשמדובר בבריכות שחיה ביתיות .למעשה תוך  7ימי עבודה מרגע ההזמנה אתם יכולים לקפוץ למים .קיצור הזמן הוא רק אחד מהיתרונות הגדולים של
בריכות שחייה לבית עשויות פיברגלס .הנה עוד כמה ,חלקם בלעדיים רק לנו ,היצרנים היחידים של בריכות שחייה מפיברגלס כחול לבן:
מתאים לחצר שלכם – הפיברגלס הינו חומר שמאפשר התאמה מושלמת לכל צורה ומידה עד לגודל של 4x10מ'.
מתאים לכיס שלכם – עלות בריכות שחייה מפיברגלס היא כ 1/3-מעלות מבריכת שחייה מבטון .שליש העלות!!! וכדי שיהיה לכם קל עוד יותר אפשר לפרוס את
הסכום עד ל 36 -תשלומים.
מתאים לשנים ארוכות – אורך חיי הבריכות הביתיות מפיברגלס שאנחנו מייצרים עומד על  30שנה( .הרבה יותר מבריכת בטון למשל) .הסיבה לעמידות הכל כך
גבוהה היא הפיתוח הבלעדי לנו :חיזוקי מתכת בגוף הבריכה שתוכננו ע"י של מעצבים תעשייתיים בכירים ,אושרו ע"י מהנדסים מומחים לבריכות שחייה ומותקנים בכל
בריכה שאנחנו מייצרים בתבניות היציקה המיוחדות שפיתחנו.
אחריות לכל החיים ,מתאים? – לא לשנה ולא לשנתיים ...לכל החיים!!!! חוזקן הגבוה במיוחד של בריכות השחייה מפיברגלס
מאפשר לנו להעניק לכם אחריות לגוף הבריכה לכל החיים.
מתאים לכם ליהנות – וזה בדיוק מה שיהיה כי כל היתר הוא עלינו .אנחנו מייצרים את הבריכה ,חופרים ,מכינים את השטח ,דואגים להובלה ,להנפה והרכבה ,לכל
הפינישים  -חדר משאבות ,הרכבת המנועים ,הצנרת ,החיבור לתשתיות ,חשמל ,אבזרים נלווים ,ולכל התוספות כמו  -תאורה ,מפלים ,מכשיר זרמים ,מכשיר מלח ועוד.
צריך רק להתקשר אלינו ונשמח להציג בפניכם את מגוון הדגמים של בריכות שחייה ביתיות ולהמליץ על המתאימה לחצר שלכם.

בריכות שחייה מפיברגלס
בריכות פיברגלס הן בריכות שחייה לבית העדיפות בכל פרמטר שתיבחנו:
הן הכי עמידות וחזקות לאורך שנים ,העלות שלהן נמוכה ביותר ,הן מתאימות לעיצוב בכל צורה וגודל ויש עליהן את האחריות הכי ארוכת טווח (מה שמעיד על
עמידותן וחוזקן) .בריכות שחיה מפיברגלס הן גם הכי מהירות לייצור והתקנה אצלכם בחצר ( 7ימי עבודה מיום הזמנה) .בקיצור הן בריכות שחיה ביתיות שכל יתרון
שלהן מתחיל במילה "הכי":
• הכי מהר להתקין אותן – התקנה בחצר הלקוח של בריכות שחייה מפיברגלס אורכת שבעה ימים מרגע הזמנה .וזה כולל הכנה במפעל ,הובלה ,התקנה בחצר כולל
המשאבות ,החיבורים לתשתיות ,התקנת משטח הדריכה סביב הבריכה ,מילוי המים והופה ...תתחילו ליהנות .בריכת שחייה מבטון מוכנה בדרך כלל תוך  3חודשים.
• הכי עמידות לאורך זמן –  30שנים ,זה אורך חיי בריכות שחייה מפיברגלס .פי שנים עד שלוש מבריכת בטון .הכל בזכות חיזוקי המתכת המיוחדים (פיתוח בלעדי
של  )MASTER POOLSואשר מעניקים לבריכה את החוזק ואת העמידות לאורך שנים בלי סדקים ,בלי פיצוצים ובלי צורך בתחזוקת שלד או גוף כפי שקורה ונדרש
בבריכות בטון או אקריל.
• הכי נמוכות בעלות – עלות בריכות שחייה ביתיות מפיברגלס עומדת על כשליש העלות מבניית בריכות שחייה מבטון .וזהו הבדל שיכול להגיע לעשרות אלפי ועד
למאה אלף .₪
• הכי מתאימות בגודל ובצורה – אחד היתרונות הבולטים של בריכות שחייה מפיברגלס הוא היכולת לעצב את צורת הבריכה וגודלה לכל מידה וצורה כולל
 – COSTUMכלומר ,עיצוב על פי הזמנה אישית של הלקוח.
• הכי האחריות שיש – בזכות חוזקן ועמידותן והתאמתן למזג האויר הישראלי האחריות שאנחנו נותנים לבריכות שחייה ביתיות עומדת על  30שנים לגוף הבריכה .לא
תקבלו אחריות כזו על שום בריכה עשויה מחומרים אחרים כמו בטון או אקריל.
צריך רק להתקשר אלינו ונשמח להציג בפניכם את מגוון הדגמים של בריכות שחייה מפיברגלס ולהמליץ על המתאימה לחצר שלכם.

בניית בריכת שחייה
הדרך המהירה והמשתלמת לבריכת שחייה פרטית
כמה מהירה? תוך  7ימים מהזמנה אתם יכולים ללבוש בגדי ים וקדימה ...למים .בניית בריכות שחייה מפיברגלס מתאפיינת בעוד כמה יתרונות חשובים
לכל מי שמעוניין בבריכת שחיה לבית במינימום תחזוקה וטרחה ,ובמקסימום הנאה לאורך שנים ארוכות .הנה:

בניית בריכות שחייה

• 1/3העלות מבניית בריכות שחייה מבטון.
• אחריות לכל החיים בזכות העמידות הגבוהה
• חלוקה ל 36-תשלומים כדי להקל על הכיס
• בניית הבריכה בכל צורה ומידה שתבחרו
התקשרו אלינו ונשמח לבוא והציג בפניכם את מגוון הדגמים של בריכות שחייה ביתיות ולהגיש הצעת מחיר משתלמת.

הפגישה היא ללא עלות וללא כל התחייבות.

אנחנו היחידים שנותנים לך אחריות לכל החיים
חוזק ועמידות הם מהמאפיינים הבולטים של בריכות השחייה מפיברגלס שאנחנו מייצרים .אגב ,זהו אורך חיים גבוה בהרבה מבריכות שחייה מבטון .תכונות אלה הן
תוצאה של פיתוח בלעדי לנו :חיזוקי מתכת בגוף הבריכה .חיזוקים אלה תוכננו ע"י צוות מעצבים תעשייתיים ומהנדסים שהתמחותם היא בניית בריכות שחייה .וכמובן
שבריכות אלה חזקות ועמידות בהרבה מבריכות האקריל המיובאות שעמידותן היא הנמוכה ביותר מבין שלוש האפשרויות – פיברגלס ,בטון או אקריל.
איזה תוספת תרצו בצד המנה העיקרית
אנחנו מייצרים את הבריכה כאן – כחול לבן ,יש לנו צוותים שהתמחותם בהכנת השטח ,הובלה בטוחה ,התקנה בחצר כולל בניית חדר משאבות ,הרכבת המנועים,
הצנרת ,החיבור
לתשתיות וחשמל .ואם תרצו יש לנו קשת רחבה של תוספות להציע כמו :תאורה ,מפלים ,אדניות דקורטיביות ,מכשיר זרמים ,מכשיר מלח ועוד.

גדר לבריכה
גדר היקפית לבריכה ,אביזר חובה ,למען ביטחונם של הילדים הקטנים ובשביל השקט הנפשי של ההורים.
בעצם תפקידה של גדר מקיפה לבריכה הוא כפול :חיץ מפריד לבטחון הילדים ובמקביל השתלבות בעיצוב ובנוף הכללי .לכן ,כחלק מחבילת "הבריכה הביתית" המוש־
למת ,אנחנו מתקינים גם גדר לבריכה .ומאחר וזהו עניין בעל ערך חשוב במיוחד אנחנו מקפידים על גדר לבריכה מהסוג האיכותי והיעיל ביותר:
 .1דגש על יציבות וחוזק פיזי כדי למנוע כניסת ילדים קטנים ובעלי חיים לשטח הבריכה ללא השגחה.
 .2גמישות שלד הגדר וחומרי הגלם מאפשרים התאמה מוחלטת לכל סוג בריכה בכל גודל ובכל צורה
 .3הגדר נשלפת ,קלה להתקנה ולהסרה בכל עת .כשיש מסיבה – מקפלים ,כשיש ילדים – פורסים.
 .4בניגוד לגדר עץ ,כאן הגדר כמעט שקופה לגמרי וכך גם מאפשרת חסימה פיזית ומאידך,
ובו בזמן להשגיח על הילדים כשאתם מחוץ למשטח הבריכה
 .5הגדר מגיעה במבחר גוונים ובשני גבהים לבחירה לשם התאמה מושלמת
והטמעה מירבית בסביבה הטבעית:צבע הבריכה ,נוי הגינה ,עיצוב חיצוני של הבית.
גם אם אינכם לקוחות שלנו ,אלא בעלי בריכה פרטית בחצר ואשר אין בה גדר לבריכה או שהגדר הקיימת כבר "עשתה את שלה" ,גם לכם נשמח לספק גדר היקפית
לבריכה תוך התאמה מושלמת לסוג ,עיצוב ,גודל והחומרים מהם עשויה הבריכה הביתית שלכם.
וכמו שנהוג אצלנו בכל תחום – בריכות או אביזרים משלימים  -המחיר תמיד יהיה אטרקטיבי במיוחד ,הביצוע מקצועי והשירות אדיב ומהיר.

משאבות לבריכה מה כל כך חשוב בבחירת משאבות מים לבריכה .תתפלאו!
המשאבה היא הלב של הבריכה ,היא אחראית לנקיון ,לצלילות ,לסינון ולחיטוי
ובשתי מילים – לבריאות המתרחצים .לכן זה ממש לא המקום לחסוך בטיב
המשאבה ,בגודלה ובהספק שלה .כך אנחנו פועלים ומספקים רק את המשאבה
האיכותית והמתאימה במיוחד לבריכה שלכם .הנה כמה נתונים חשובים:
 .1האיכות כן קובעת – לא חליפי ,לא תוצרת מדינות העולם השלישי רק
משאבות לבריכה איכותיות מיצרנים אירופאים או אמריקנים.
 .2הגודל גם קובע – המשאבה חייבת להיות מותאמת לנפח הבריכה .ככל
שהבריכה יותר גדולה ויותר עמוקה כך המשאבה צריכה להיות בעלת הספק
שאיבה גדול יותר.
 .3לאמינות יש משמעות – משאבה צריכה לעבוד .נקודה .איכות המים ,נקיונם
ובריאות המתרחצים תלויים בתפקוד המשאבה .מכאן ההקפדה על בחירת
המשאבה האמינה.
 .4ועד כמה שישמע הדבר מפתיע ,אבל ההבדל במחיר בין משאבות מים
לבריכה איכותיות ל"זולות" הוא הפרש זניח שממש לא שווה את ההתנסות

משאבות מים חמים

נכון ,בדיוק כך ,כמו בג'קוזי ,משאבה שתוך כדי פעולות הסינון והשאיבה גם
מחממת את המים .כך תחכה לכם בריכה חמימה בימים הקרים ,שחייה לילית במים נעימים,
תוכלו לווסת את הטמפרטורה לפי הנוחות וההעדפה שלכם .גם כאן ,אנחנו מתקינים בבריכות
השחייה שלנו (וגם לאלה שאינם לקוחותינו) רק את משאבות החום לבריכה האיכותיות ביותר.
ולא פחות חשוב ,חסכוניות בחשמל.

מזרקות לבריכה
האמצעי הקלאסי להעצים את הנאת החושים מהבריכה הביתית .ולמה רק מזרקות? יש גם מפלי מים.
אין כמו הצליל המיוחד הזה של מים זורמים ,מפכפכים ,נופלים .לצליל ולתנועת המים כוח משיכה מיוחד – הם מרגיעים ,הוא
מרתקים את העיניים ומוסיפים אלמנט מרכזי בעיצוב הבריכה והחצר כולה .מבחר המזרקות לבריכה הביתית ומפלי המים שעומד לבחירתכם הוא עצום ומגוון ונותן
מענה מושלם בהתאמת המזרקה למאפיינים העיצוביים של הבית ,של הגינה ושל הבריכה.
 .1מזרקות מים קלאסיות – מזרקות לבריכה בצורת פסלים או אלמנטים עיצוביים סביבתיים בסגנון רומי/יווני .משתלב היטב לבתים בנויים בסגנון ספרדי ים תיכוני.
 .2מזרקות נירוסטה – המייצגות הנאמנות של העידן העיצובי החדש ,הנקי ,בעל הקו החלק והיוקרתי .מגוון הדגמים מציע גם
מזרקות לבריכת נוי או לבריכה הביתית ומבחר דגמי מפלי מים שמוסיפים את האפקט המיוחד של מסך מים.
 .3מזרקות ג'ט – מגוון של מזרקות לבריכה עשויות פלסטיק או מתכת להזרקת מים מתוך הבריכה כלפי מעלה (בקו ישר או בתנועה סיבובית) ומשפת הבריכה לתוכה.
ייחודן בצורות 'זרועות' ותנועת המים שהם מייצרים.

השילוב הנפלא של מזרקות מים ותאורה לבריכה

כבר עסקנו באחד התכנים בנושא התאורה לבריכה ,ואיך אפשר שלא לחזור אליו ,רק הפעם ,בשילוב מזרקות המים לבריכה או מפלי מים .הצירוף הכל כך מיוחד
של תנועת המים עם תאורה נכונה ,בצבעים המתאימים רק הופכים את אלמנט הבריכה ,העיצוב והנוי בגינה למיוחד יותר ,מרשים יותר ובעל כוח משיכה חזק ביותר.
כשכתבנו בכותרת התוכן "האמצעי הקלאסי להעצים את הנאת החושים מהבריכה הביתית "...בדיוק לזה התכוונו – שילוב של מים ותאורה כמעצים החווייה וההנאה
שלכם מבריכת השחיה ביתית.

כיסויים לבריכה
כיסוי בריכה ממלא תפקידים רבים וחשובים:
בטיחות  -שאף אחד לא יפול בטעות לבריכה (במיוחד לא ילדים).
נקיון והגנה – שמירה על מים נקיים והגנה על הבריכה בעונת החורף.
התאיידות – מניעת התאיידות בימים החמים וכתוצאה חיסכון במים.
ובגלל חשיבותו הרבה של כיסוי לבריכה אנחנו מקפידים על התאמה מושלמת של הכיסוי לכל סוג בריכה ,בכל גודל ובכל צורה.
 .1כיסויי  PVCידני – פשוטים ויעילים .ניתנים לפריסה והסרה או בצורה ידנית או ע"י גלגלת.
 .2כיסוי לבריכה חשמלי – סוגי כיסויים ממגוון חומרי גלם גמישים או קשיחים המופעלים ע"י מנוע חשמלי שפורס או אוסף את
הכיסוי על ידי הסעה על מסילות שמקיפות את הבריכה.
 .3כיסוי סולארי  -מעביר דרכו את חום קרני השמש וכתוצאה מכך תורם לחימום מי הבריכה גם בעונות המעבר הקרירות.
 .4כיסוי תרמי – שיתרונו הגדול הוא הקטנה עד לאפס את אידוי המים .נתון חשוב במדינה ה"מצטיינת" ב 8-חודשי קיץ בשנה מרביתם לוהטים.
ויש את הכיסוי היחיד והמיוחד שהבטחנו ואשר אין אותו לאף אחד .
משטח דק שנע על גבי מסילות מעל לבריכה וכשהוא סגור הוא בעצם גם סוגר את הבריכה בצורה המושלמת ביותר וגם מנצל את שטח
הבריכה כמשטח נוסף ,לישיבה ,למסיבה .וכשהוא פתוח ,הוא מהווה במה עיצובית מעץ משני צידיה .ולא פחות חשוב ,העלות .לא נוכל לציין כאן
מספרים כי כדי לתמחר צריך להבין מה בדיוק גודלה וצורתה של הבריכה .בכל מקרה ,גם כאן צפויה לכם הפתעה נעימה.

דגמים נוספים

דגם BAR :
4.10X3X1

דגם LAUREN :
5.6X2.6X1.5

דגם premium

דגם NOFAR :

בריכות פיברגלס מפוארות זו ההתמחות שלנו,
הפטנט הייחודי שפיתחנו חיזוק מברזל מאפשר לנו לבנות בריכות בזמן קצר ובמחירים אטרקטייבים
בריכות שחייה מעוצבות על פי בחירת הלקוח.
ניתן להזמין חיפוי פסיפס יוקרתי ,כל זאת על מנת לייצר לכם חווית שחייה מושלמת.

בנוסף אנו מציעים בריכה בהתאמה אישית לפי מבנה החצר שלכם

SARA

בריכת שחייה דגם

SARA דגם

1.50 גובה

12X3X1.5
SARA

11X3X1.5
SARA

10X3X1.5
SARA

9X3X1.5
SARA

8X3X1.5
SARA

7X3X1.5
SARA

6X3X1.5
SARA

5X3X1.5
SARA

4X3X1.5
SARA

12X3X1.20
SARA

11X3X1.20
SARA

10X3X1.20
SARA

9X3X1.20
SARA

8X3X1.20
SARA

7X3X1.20
SARA

6X3X1.20
SARA

5X3X1.20
SARA

4X3X1.20
SARA

SARA דגם

1.20 גובה

SARA

בריכת שחייה דגם

SARA דגם

1.50 גובה

12X4X1.5
SARA

11X4X1.5
SARA

10X4X1.5
SARA

9X4X1.5
SARA

8X4X1.5
SARA

7X4X1.5
SARA

6X4X1.5
SARA

5X4X1.5
SARA

4X4X1.5
SARA

12X4X1.20
SARA

11X4X1.20
SARA

10X4X1.20
SARA

9X4X1.20
SARA

8X4X1.20
SARA

7X4X1.20
SARA

6X4X1.20
SARA

5X4X1.20
SARA

4X4X1.20
SARA

SARA דגם

1.20 גובה

NOFAR דגם

בריכת שחייה

NOFAR דגם

1.50 גובה

12X2.5X1.5
NOFAR

11X2.5X1.5
NOFAR

10X2.5X1.5
NOFAR

9X2.5X1.5
NOFAR

8X2.5X1.5
NOFAR

7X2.5X1.5
NOFAR

6X2.5X1.5
NOFAR

5X2.5X1.5
NOFAR

4X2.5X1.5
NOFAR

12X2.5X1.20
NOFAR

11X2.5X1.20
NOFAR

10X2.5X1.20
NOFAR

9X2.5X1.20
NOFAR

8X2.5X1.20
NOFAR

7X2.5X1.20
NOFAR

6X2.5X1.20
NOFAR

5X2.5X1.20
NOFAR

4X2.5X1.20
NOFAR

NOFAR דגם

1.20 גובה

NOFAR

בריכת שחייה דגם

NOFAR דגם

1.50 גובה

12X4X1.5
NOFAR

11X4X1.5
NOFAR

10X4X1.5
NOFAR

9X4X1.5
NOFAR

8X4X1.5
NOFAR

7X4X1.5
NOFAR

6X4X1.5
NOFAR

5X4X1.5
NOFAR

4X4X1.5
NOFAR

12X4X1.20
NOFAR

11X4X1.20
NOFAR

10X4X1.20
NOFAR

9X4X1.20
NOFAR

8X4X1.20
NOFAR

7X4X1.20
NOFAR

6X4X1.20
NOFAR

5X4X1.20
NOFAR

4X4X1.20
NOFAR

NOFAR דגם

1.20 גובה

ציפוי פסיפס לבריכה

ציפוי פסיפס לבריכה

ציפוי פסיפס לבריכה

צבעי שיש גרניט לבריכה

www.master-pools.co.il

1-700-50-54-56

