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 רשת המפיצים שלנו מכסה את כל מדינות אירופה
 וישראל היא רשת שיצרנו באמצעות בחירה והכשרה

 .מדוקדקים. הרוב היו איתנו מאז הקמת החברה

 אנו גאים שהקמנו צוות המסוגל לספק ולהתקין
.בריכות בטוחות ואיכותיות בכל ימות השנה

31 territorial representatives
37 european countries

SwedenNorway

Denmark

Finland

Austria

Balkan

Poland

Spain

Belgium
Luxembourg

Israel

United 
Kingdom Netherland

Estonia

Latvia

Ukraine
Czech rep.

France
Italy

Slovakia

Hungary

Slovenia

Moldova

Romania

Montenegro

Greece

Croatia

Cyprus

Germany
Switzerland

Lithuania

Bulgaria
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 הרגע שבו אתם מרגישים את המים סביבכם זה כמו להיות במכונת זמן
 שנוסעת חזרה לזיכרונות היפים ביותר שלכם . רק לעצום עיניים ולחוש,

 ,מים, אנשים , ריח, מצב רוח
 הרגע הזה יכול להחזיר אותך בזמן לזיכרונות כמו ששום דבר אחר לא יכול

where to fברוכים הבאים ind us
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Yachtpool Papyrus White
Installation: Compass Pools Israel
Arichtect : Amir Mordechay

הזוכה בתחרות
 “THE BEST  

INSTALLATION 2020”

Yachtpool in the sky 
on the 23rd floor.



5

כות אי י  צר מו ח  תו פי ו ה  גי לו ו טכנ

 הבריכה החזקה ביותר
 ואתם יודעים שאפשר לסמוך עליה! 

Ceramic Technology = שכבה קרמית על פני כל הבריכה

 אזורים מסויימים בבריכה מחוזקים במיוחד

 משטחים מונעי החלקה
 על שלחי מדרגות ורצפת הבריכה

 עיצוב מנצח ובאיכות הגבוהה ביותר. הבריכות
 שלנו מיוצרות בעבודת יד ונבדקות מספר רב של

   פעמים לפני עזיבתם את המפעל

surface

 כאשר בריכות “קומפאס” הכניסו את טכנולוגיית “סרמיק” לתעשיית
 בריכות השחייה באמצע שנות ה -90, היא הפכה במהרה לטכנולוגיה
 מקובלת ברחבי העולם. כבר עשרות שנים שאנחנו מוכרים כמובילים

 וחדשנים בעולם בשוק זה. הטכנולוגיה הפטנטית שלנו משפרת באופן
 דרמטי את מבנה הבריכה  והיא הסיבה שבריכות “קומפאס” יכולות

  להציע  לכל הלקוחות את אחריות על המבנה ארוכת תווך במיוחד
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ת  כו אי י  צר במו ה  גי לו ו טכנ לוב   שי

 ג’ל-קוט המתקדם בתעשייה

שכבה קרמית

שכבת פיברגלאס

שכבת פייברגלאס מיוחדת

קורת חיזוק ראשית

שכבת וניליסטר ראשונית

פיברגלאס מחוזק בוניליסטר

שכבת טופ-קוט חיצונית

חדש

 השילוב של חומרים מרוכבים, וחוזק המבני של הבריכה הכוללים שכבות קרבון
 ושכבות קרמיות הכוללות משענים ומערכת קורות תומכות בהיקף

הבריכה מאפשרות לנו להעניק עשר שנות אחריות לסדיקה או שבירה

 השכבה שהלקוחות שלנו פוגשים עשוייה ג’ל-קוט המתקדם ביותר הקיים
בתעשייה,בעל יכולות מיוחדות לעמידה בכימיכלים ובקרני השמש

לכן אנו יכולים להעניק אחריות של 10 שנים לדהייה ,כל עוד שומרים על איכות
.המים לפי הערכים שמשרד הבריאות ממליץ

האחריות לפי הוראות היצרן והיבואן 
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NOVA® COLOURS
 סוגים חדשים של תערובת צבע עם שבבי צבע חדשניים בעיצובם, מבחינה

 אסתטית, האפקט ההולוגרפי שהצבעים יוצרים מעניק נצנוץ וברק לפני
הבריכה לשנים רבות

BI-LUMINITE® & CYBER COLOURS
 צבעים אלה משנים את המראה של הבריכות שלנו בזכות חלקיקים

 נוצצים קטנים ממש מתחת לציפוי העליון והתזה של שתי שכבות צבע
.במקום אחת

  תוספת מחיר למשפחת צבעים אלו *

מאפיני הצבע

 שתי שכבות המיושמות בנפרד

יצירת אפקט של החופים היפים ביותר בעולם

 הישום של שכבות הצבע נעשה באופן ידני כאילו הן היו הרכב היקר ביותר
לכן כל בריכה היא אחת מסוגה בעולם

ו  הצבעים שלנ

 הבריכה שלך במראה
   עוצר נשימה      

 החיים הם לא רק שחור ולבן ,פיתחנו בחברתנו את הצבעים
 לפי החופשה שלכם שגרמה לכם לריגוש

כל שעליכם לבחור זה איזה זיכרון את/ה רוצה להביא לחצר הבית
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מהחופשה הצבע  את   בחר 
המעודפת עליך
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NOVA ® COLOURS TOP BESTSELLERS

Bi-Luminite®

Smokey Quartz

MAURITIUS

Bi-Luminite®

Golden Pebble

TAHITI

Cyber
White

THAILAND

Bi-Luminite®

Blue Saphire

HAWAII

Bi-Luminite®

Blue Granite

BORA BORA

Papyrus
White

GREECE

 לצבעים בעמוד זה,המתנה של 6 חודשים ותוספת מחיר
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 THE CLASSICS  BI -LUMINITE® & CYBER COLOURS

Nova®

Blue

MADAGASCAR

Nova®

Stone

REUNION ISLAND

Nova®

Pearl

ZANZIBAR

Nova®

Navy

MALEDIVES

Nova®

Anthracite

SEYCHELLES

Nova®

Gray

CROATIA

 הצבעים הנמכרים ביותר
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compass select ion

compass
selection

הרגע בו החיים

ואהבה נפגשים הוא רגע ללא גבולות

תהנו מהרגע

אנו בונים בתים ומקימים משפחות. אנו מפליגים בים
אנחנו פעילים ועושים ספורט

השגנו מטרה אחת והשנייה כבר מחכה לנו
האם אנחנו יכולים פשוט לעצור לזמן מה

 לא, אנחנו לא יכולים. וגם אנו לא רוצים. אנחנו תמיד רוצים להשיג את
 הטוב ביותר. מבחינתנו משהו מספיק טוב רק כששיפרנו את זה אפילו
 יותר טוב. למה? כי אנחנו מגלים תשוקה. אנו נהנים ליצור את הרגעים

מלאי ההתרגשות מחיי היומיום

הבריכות ממשפחת ה”קונספט”. סמל לאורח החיים שלך
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compass select ion

תהנו מהרגע

Installation: Compass Pools Israel

בריכת עיסוי לשני אנשים
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compass select ion

Length 8,35 m
Width 4,10 m  
Depth 1,50 m
Volume 42 m3

Weight 1200 kg
Rollo Cover

מעקה בטיחות עשוי פלדת אל חלד

משטח “פלקס-טיק” מקורי של יאכטות אזור מונמך לילדים או אזור עבור 
Rollo cover  

 מערכת עיסוי זוגית מובנת הכוללת 33 ג’טים לעיסוי

תאורת ירכתיים שמאל /ימין

YACHT POOL FB*

m 11,54 אורך
  m 4,04 רוחב
m 1,50 גובה
m3 42 נפח

kg 1200 משקל יבש
Rollo Cover

XL-FAST LANE 122 FB*

שלחי מדרגות
 עם עיבוד מונע החלקה

אזור מונמך לילדים או אזור עבור 
Rollo cover  

כתפים מובנות בגוף הבריכה עבור הגברת הבטיחות
Rollo cover  

ספסל עם אפשרות

להתקנת מערכת עיסוי

 m 12,15 אורך
 m 2,89 רוחב
m 1,50  גובה
m3 43  נפח

kg 1500 משקל יבש
Rollo Cover

XXL-TRAINER 133 FB*

אזור מנוחה עם אפשרות
להוספת מערכת עיסוי

כתפים מובנות בגוף הבריכה עבור הגברת הבטיחות
Rollo cover  

אזור מונמך לילדים או אזור עבור 
Rollo cover  

שלחי מדרגות
 עם עיבוד מונע החלקה

 m 13,28 אורך
 m 4,49 רוחב
m 1,50  עומק
 m3 75  נפח
kg 2400 משקל יבש
Rollo Cover

FB* - גובה אחיד

עבור סגנון החיים שלכם
יוקרתי,ספורטיבי ומרהיב    
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compass select ion

 תעשו שזה יקרה

Length 8,35 m
Width 4,10 m  
Depth 1,50 m
Volume 42 m3

Weight 1200 kg
Rollo Cover

INFINITY 80 FB*

אפשרות להוספת
 Rollo Cover

בריכת גלישה

ספסל עם אפשרות

להתקנת מערכת עיסוי

שלחי מדרגות
 עם עיבוד מונע החלקה

 כתפים מובנות בגוף הבריכה עבור הגברת
הבטיחות

Rollo cover 

 בריכת גלישה
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הבריכה היחידה שזכתה במספר הרב
ביותר של פרסי עיצוב בעולם

Yachtpool Papyrus White
Installation: Compass Pools Israel

Yachtpool Papyrus White
Installation: Compass Pools Israel
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הבריכה היחידה שזכתה במספר הרב
ביותר של פרסי עיצוב בעולם

XL-Fast Lane 122
Installation: compass Pools Germany
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Yachtpool
Installation: Compass Pools Israel

XXL-Trainer 133
Installation: Compass Pools UK
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SMALL
בריכות לגינות קטנות

פחות מ 7.5 מטר

   בריכות אלו מיועדות לבתים עם שטח מצומצם או פינה נחבאת שתמיד רציתם לנצל
 תוכלו לבחור מתוך מגוון דגמים אלו אשר יעילים מאוד בעיצובם ויכולים להתאים לכל

.גינה קטנה. הגשימו את חלומותיכם , גם אם יש לך שטח מצומצם

.מגוון הבריכות שלנו יכול לגרום לזה לקרות

ות קטנ ות  נ לגי כות  י בר
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ות קטנ ות  נ לגי כות  י בר

חד
מיו

הו 
מש

ור 
צ

 אתם יכולים לגרום לזה
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ות ת קטנ ו נ לגי ת  כו י בר

BRILIANT 66 / 74 FB*

מדרגות ורצפה עם מרקם מונע החלקה

 ספסל מנוחה עם אפשרות להוספת מערכת
עיסוי

X-TRAINER 45 SB**

מים עמוקים

 ספסל ישיבה

שלחי מדרגות
 עם עיבוד מונע החלקה

אזור מנוחה עם אפשרות להוספה
של מערכת עיסוי

RIVERINA 67 SB**

מים עמוקים

ספסל מנוחה

 מדרגות ורצפה עם מרקם
מונע החלקה

מדרך רגל לבטיחות ילדיך בהיקף הבריכה

 ספסל מנוחה עם
אפשרות למערכת עיסוי

AQUA NOVA 53 FB*

שלחי מדרגות
 עם עיבוד מונע החלקה

אזור מנוחה עם אפשרות להוספה
של מערכת עיסוי  כתף“ מובנת לשיפור הבטיחות של“

Rollo cover

אפשרות להוספת כיסוי צף

FB* - גובה אחיד SB** - תחתית משופעת

Rollo Cover      משקל יבש     נפח            גובה             רוחב       אורך     דגם  

X-TRAINER 45 SB** 4,45 m  2,94 m  1,21 - 1,49 m  15 m3  600 kg X
AQUA NOVA 53 FB* 5,30 m 3,20 m 1,50 m  20 m3  700 kg

TREND 73 FB* 7,30 m 3,30 m 1,50 m 31 m3 1100 kg 
BRILIANT 66 FB* 6,62 m  3,62 m  1,40 m 27 m3  850 kg X
RIVERINA 67 SB** 6,72 m  3,44 m 1,11 - 1,57 m  24 m3  800 kg X
BRILIANT 74 FB* 7,63 m 3,64 m 1,40 m 32 m3   920 kg X

TREND 73 FB*

ספסל למנוחה עם אפשרות להוספת
מערכת עיסוי

 סקימר מובנה  בצבע הבריכה
לגובה מים מקסימאלי

 אפשרות להוספת חדר מכונות מובנה
עם מכסה בצבע הבריכה

 כתף“ מובנת לשיפור הבטיחות של“
Rollo cover

 מדרגות ורצפה עם מרקם
מונע החלקה

אפשרות להוספת כיסוי צף

אפשרות להוסיף
כיסוי בטיחותי

מידות חוץ*
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FUN 74
Installation: Compass Pools Hungary

FUN 74 FB*

מדרך רגל למען בטיחות ילדך

ספסל עם אפשרות
 להתקנת מערכת

עיסוי

BABY-POOL FB*

 כתף“ מובנת לשיפור הבטיחות של“
Rollo cover

Rollo cover  אזור להתקנת 
או משטח מונמך לילדים

מרקם עם  ורצפה   מדרגות 
מונע החלקה

ספסל עם אפשרות
להתקנת מערכת עיסוי

XL-TRAINER 72 FB*

ספסל עם אפשרות

 להתקנת מערכת
עיסוי

מדרגות ורצפה עם מרקם מונעה החלקה

 כתף“ מובנת לשיפור הבטיחות של“
Rollo cover

Rollo cover  אזור להתקנת 
או משטח מונמך לילדים

CLASSIC FB*

מדרך רגל בהיקף הבריכה לבטיחות המשתמשים

מדרגות ורצפה עם מרקם מונעה החלקה

 אזור מנוחה ומתאים להתקנת מערכת
עיסוי

Type    משקל יבש  נפח    גובה      רוחב      אורך Rollo Cover

CLASSIC FB* 6,1 m 3,16 m 1,50 m   21 m3  700 kg 

BABY-POOL FB* 6,52 m 2,40 m 0,88 m 12 m3  600 kg 

XL-TRAINER 72 FB* 7,19 m 3,30 m 1,50 m   30 m3  920 kg 

FUN 74 FB*  7,48 m 3,68 m 1,50 m   35 m3 1050 kg 

FB* - גובה אחיד

     Rollo Cover אפשרות להוסיף 

 מדרגות ורצפה עם מרקם
מונע החלקה

אפשרות להוסיף
כיסוי בטיחותי

אפשרות להוסיף
כיסוי בטיחותי

אפשרות להוסיף
כיסוי בטיחותי

אפשרות להוסיף
כיסוי בטיחותי

מידות חוץ*
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Briliant 74
Installation: Compass Pools Slovenia

סקימר מובנה

 FUN 74
Installation: Compass Pools Croatia
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מיוחד ,יוקרתי וחסר דאגות

Classic 62
Installation: Compass Pools Ukraine
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צעות ממו דות  במי כות   י בר

BESTSELLER
בריכות במידות ממוצעות

7.5 – 8.8 m 

הבריכות הכי נמכרות שלנו נוצצות כמו יהלום בכל גינה או גג .רק הוסף
 כמה דברים 

.והכיף האמיתי שלך ושל משפחתך יכול להתחיל
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XL-Trainer 110 Nova Grey
Installation: Compass 
Pools Netherlands

צעות ממו דות  במי כות  י בר

 צור רגעים מיוחדים למשפחתך

לי
 ש
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ד ל
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 ב
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צעות דות ממו במי ת  כו י  בר

 מדרגות ורצפה עם
מרקם מונע החלקה

 כתף“ מובנת לשיפור הבטיחות של“
Rollo cover

מדרגות ורצפה עם
מרקם מונע החלקה

 מדרגות ורצפה עם
מרקם מונע החלקה

אזור מנוחה עם אפשרות להוספה
של מערכת עיסוי

אזור מנוחה עם אפשרות להוספה
של מערכת עיסוי

     Rollo Cover אפשרות להוסיף 

 כתף“ מובנת לשיפור הבטיחות של“
Rollo cover

 כתף“ מובנת לשיפור“
 הבטיחות של

Rollo cover

 כתף“ מובנת לשיפור הבטיחות של“
Rollo cover

FB* - גובה אחיד SB** - תחתית משופעת

FUN 83 FB*

FUN 80 FB*

AQUA NOVA 77 FB*

AQUA NOVA 84 FB*

 אזור מנוחה עם אפשרות
להוספה

של מערכת עיסוי

  אפשרות להוספת
Rollo Cover

 מדרגות ורצפה עם
מרקם מונע החלקה

 אזור מנוחה עם אפשרות
להוספה

של מערכת עיסוי

 כתף“ מובנת לשיפור הבטיחות של“
Rollo cover

  אפשרות להוספת
Rollo Cover

Rollo Cover משקל יבש  נפח   גובה    רוחב   אורך    דגם  

AQUA NOVA 77 FB* 7,75 m 3,55 m 1,50 m 40 m³ 1200 kg 

AQUA NOVA 84 FB* 8,40 m 3,55 m 1,50 m 42 m³ 1200 kg 

FUN 80 FB* 8,00 m 3,70 m 1,50 m 40 m³ 1100 kg

FUN 83 FB* 8,30 m 3,80 m 1,50  m 42 m3  1200 kg

NEW

אפשרות להוסיף
כיסוי בטיחותי

אפשרות להוסיף
כיסוי בטיחותי

אפשרות להוסיף
כיסוי בטיחותי

מידות חוץ*

XL-Briliant 88 Nova Pearl 
Installation: Compass Pools Germany 
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XL-BRILIANT 88 FB* 

 כתף“ מובנת לשיפור הבטיחות של“
Rollo cover

 מדרגות ורצפה עם
מרקם מונע החלקה

   Rollo Cover  אזור להתקנת 
או אזור שכשוך לילדים

אזור מנוחה עם אפשרות להוספה
של מערכת עיסוי

X-TRAINER 82 SB**

 מדרגות ורצפה עם
מרקם מונע החלקה

אזור מנוחה עם אפשרות להוספה
של מערכת עיסוי מים עמוקים

ספסלי מנוחה

FB* - גובה אחיד SB** - תחתית משופעת

Rollo Cover משקל יבש  נפח    גובה       רוחב אורך   דגם   

X-TRAINER 82 SB**  8,25 m  3,68 m  1,09 - 1,76 m 36 m3  960 kg  X

XL-BRILIANT 88 FB*  8,70 m  3,75 m 1,50 m 45 m3  1100 kg

אפשרות להוסיף
כיסוי בטיחותי אפשרות להוסיף

כיסוי בטיחותי

מידות חוץ*
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FUN 100
Installation: Compass Pools Ukraine
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 חיפוי תא הכיסוי הצף בעזרת
 פנל בצבע הבריכה

XL-Briliant 88
Installation: Compass Pools Hungary
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בריכות גדולות

PREMIUM
8.8 – 11 m

 לא משנה אם אתה שחיין מקצועי או לא, הבריכות האלה מציעות
 אפשרות שחייה אמתית, בזכות אורכן ורוחבן הן מאפשרות אפילו

. שחייה לשני שחיינים

לות גדו כות  י בר
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XL-TRAINER 110 ANTHRACITE
INSTALLATION: COMPASS POOLS UK

תהנו משחייה אמיתית

לות גדו כות  י בר
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לות גדו כות  י בר

Java 101 Smokey Quartz
Installation: Compass Pools Germany

XL-JAVA 114 SB**

RIVERINA 106 SB**

 מאחז יד ומדרך רגל עבור בטיחות
 המשתמשים

מים עמוקים

ספסל מנוחה

מדרגות ורצפה עם מרקם
 מונע החלקה

 ספסל למנוחה
עם אפשרות למערכת עיסוי

FUN 100 FB*

מדרגות ורצפה עם מרקם
 מונע החלקה

 ספסל למנוחה
 עם אפשרות למערכת

עיסוי

  אפשרות להוספת
Rollo Cover

 כתף“ מובנת לשיפור הבטיחות של“
Rollo cover

JAVA 101 FB*

אפשרות להוספת מערכת עיסוי

ספסל מנוחה

מדרגות ורצפה עם מרקם
 מונע החלקה

 כתף“ מובנת לשיפור הבטיחות של“
Rollo cover

מדרגות ורצפה עם מרקם
 מונע החלקה

מים עמוקים

Rollo cover  אזור להתקנת 
או משטח מונמך לילדים

FB* - גובה אחיד SB** - תחתית משופעת

Rollo Cover  משקל יבש  נפח  גובה    רוחב   אורך    דגם    

FUN 100  FB*  10,00 m 4,00 m 1,50 m  52 m3  1300 kg

JAVA 101 FB*  10,03 m 3,80 m 1,50 m 49 m3  1200 kg X
RIVERINA 106 SB** 10,62 m  3,78 m 1,04 - 1,88 m  45 m3  1400 kg X 

XL-JAVA 114 SB**  11,40 m 3,96 m 1,10 - 1,68 m 52 m3  1350 kg
מידות חוץ*
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XL-Trainer 110 FB Nova Anthracite
Installation: Compass Pools UK

FB* - גובה אחיד SB** - תחתית משופעת

XL-LOUNGER 95 / 115 FB* 

 כתף“ מובנת לשיפור הבטיחות של“
Rollo cover

מדרגות ורצפה עם מרקם
 מונע החלקה

Rollo cover  אזור להתקנת 
 ומשטח רביצה

 ספסל למנוחה
עם אפשרות למערכת עיסוי

מדרגות ורצפה עם מרקם
 מונע החלקה

XL-TRAINER 110 SB** / 110 FB*

 כתף“ מובנת לשיפור הבטיחות של“
Rollo cover

מים עמוקים

Rollo cover  אזור להתקנת 
או משטח מונמך לילדים

 ספסל למנוחה
עם אפשרות למערכת עיסוי

Rollo Cover  משקל יבש  נפח  גובה    רוחב   אורך    דגם  

XL-LOUNGER 95 FB* 9,52 m 4,06 m  1,50 m 50 m3  1200 kg

XL-LOUNGER 115 FB* 11,50 m 4,06 m 1,50 m 59 m3  1450 kg

XL-TRAINER 110 SB** 11,02 m 4,02 m  1,07 - 1,78 m 52 m3  1350 kg

XL-TRAINER 110  FB*   11,02  m 4,02 m 1,50 m 50 m3  1350 kg
מידות חוץ*



35Overflow on the longer 
side of the pool - detail

Installation: Compass Pools Israel

XL-Trainer 110
Installation: Compass Pools UK

 XL-Lounger 95
Installation: Compass Pools Netherlands
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XL-Java 114
Installation: Compass Pools Ukraine
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סחרור מים משופר “Pop- up” מפזרים מסוג 

vantage system

 מערכת ניקוי אוטומטית

VANTAGE
 מערכת ניקוי אוטמטית המשחחרת אתכם מהצורך בניקוי תחתית הבריכה ,המערכת שלנו היא חלק מובנה 

 מהבריכה ומיוצרת כאשר אנו מיצרים את הבריכה
 המערכת מעבירה את כל הלכלוך שנצבר בתחתית הבריכה לעבר מסנן הנמצא בחדר המכונות באופן רצוף

 כל עוד מערכת הסינון והסחרור עובדת,מלבד ניקוי הבריכה המערכת מפזרת את הכימיכלים בצורה שווה ומדוייקת
על כל פני הבריכה

במידה וישנה מערכת חימום בבריכה המערכת מפזרת את האנרגיה של החימום בצורה מדוייקת ושווה בכל הבריכה

 המערכת היא פטנט אמריקאי בעזרת מערכת מפזרים “הקופצים” בצורה מתוזמנת בהתאם
למיקום שלהם ,הדבר דומה לניקוי השביל בביתך בעזרת צינור וזרם מים

 המערכת היא אטונומית לחלוטין,עובדת על לחץ מים בלבד וללא חשמל וגם שאתם רוחצים
 .בבריכה עדיין המערכת עובדת ובטוחה

אין זמן לנקות את הבריכה ? אנו מביאים לכם פתרון פשוט וקל

 יתרונות המערכת

 אתם מקבלים בריכה נקייה ברמה הגבוהה ביותר 24/7

סחרור המים בבריכה מונע הצטברות אצות ומחלק בצורה שווה את הכימיכלים בכל נפח הבריכה

חוסך בכמות הכימיכלים הדרושים לחיטוי הבריכה

אין צורך ברובוט לניקוי תחתית הבריכה,זמן התחזוקת הבריכה יורד בצורה דרמתית

יש להזמין את המערכת מראש בתוספת תשלום
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FUN 80 Nova Navy
Installation: Compass Pools Germany

vantage system

 אין זמן לטפל בבריכה? המערכת שלנו
 היא הפתרון המושלם עבורך
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חות בטי י  סו כי

כיסויי בטיחות חשמליים

 למען השקט הנפשי ובטיחות משפחתך חברת
 COVER POOLS  מארה”ב פיתחה לפני כ 50 שנים  

 את הכיסוי החשמלי הבטיחותי, והיא החברה המובילה
 בתחומה

 מאות אלפי התקנות במרוצת השנים ועם 100% הצלחה
 ברחבי העולם

 השילוב עם הבריכות שלנו מאפשר לך לעמוד בתקינה
 החמורה ביותר הקיימת בעולם,אם אפשרות לקיצור

 הליכים מכיוון שהמידות של הבריכה ידועות לנו מראש
בצורה מדוייקת

 מנגנון גלילה המתקדם ביותר והבטוח ביותר ,כולל מצמד
להגנה על המערכת ועל המשתמשים בבריכה

בד משוריין מיוצר בשכבות, העבה ביותר בתעשייה

 מערכת גלילה המתקדמת ביותר בעולם
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 שלבים לבחירה

rol lo  prekryt ie

PVC Transparent Polycarbonate Solar Polycarbonate TransparentPVC Solar

PVC White PVC Sand Polycarbonate ALU Look

Polycarbonate ALU Look Anti AlgaePVC Grey PVC Blue Polycarbonate Solar Anti Algae

Find our more at: 
www.compasspools.eu 

Rollo Cover כיסוי צף
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POOL STONES

אבני השפה שלנו מאבנים טבעיות שמתאימות לסביבה רטובה
 כל האבנים עברו קליברצייה בכל המידות שלהם כך תקבלו אבנים שוות ומדוייקות עבור כל הפרויקט

 כל האבנים עברו מיון קפדני ובחירה כדי להתאים לסביבת הבריכה , האבנים עוברות תהליך של התזת כדוריות 

    מתכת בעוצמה של 2000 ק”ג למ”ר כדי ליצור מרקם מונע החלקה ולבחון את חוזקן

  טבע בשפת הבריכה שלך

Fun 83 Nova Gray , Royal Gray Coping 
Installation: Compass Pools Greece 

XL-Briliant 88 California Coping 
Installation: Compass Pools Israel
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POOL STONES

Royal Gray

East Gray

California

Royal Merfil

Kavala

 אבן טבעית שמקורה מיוון בצבע לבן עם 
 נימים אפורים בהירים,היא האבן שמיצרת

אווירה של ניקיון וחדשנות
 ניתן להזמינה בכל מידת רוחב

  אבן טבעית שמקורה ממרוקו בצבע באג’ 
 עם נימים אפורים בהירים,אבן צפופה מאוד
 ועמידה לאורך שנים רבות. מעניקה אווירה

חמה לסביבת הבריכה

אבן מהונדסת עשוייה 93% אבן טבעית 
 והשאר פולימרים מיוחדים המתאימים

לבריכות שחייה צבעה באג’ בהיר
ניתן להזמינה בכל מידת רוחב

אבן מהונדסת עשוייה 93% אבן טבעית 
 והשאר פולימרים מיוחדים המתאימים

לבריכות שחייה צבעה אפור בהיר
ניתן להזמינה בכל מידת רוחב

 אבן טבעית שמקורה מהמזרח בצבע אפור 
 בהיר, עם נימים כהים יותר. כאשר מעניקים
 לה סילר לאיטום במראה רטוב היא נהיית

 כהה יותר
ניתן להזמינה בכל מידת רוחב

רטוב יבש

רטוב    

יבש

יבש

יבש

יבש

רטוב    

רטוב    

רטוב    
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  סקימר מובנה
 סקימר מובנה  או בשמו העיברי

מקפה תפקידו לנקות את
 השכבה העליונה  של המים, לכן 

 תמיד השאיפה להתקינו בחלק
 הגבוהה ביותר

 הצלחנו לפתח סקימר מובנה
 כחלק מהבריכה ובצבע של

 הבריכה.סקימר מובנה מאפשר
 הרמת גובה מי הבריכה לגובה

מקסימאלי ובמרחק של
כ 2-3 ס”מ משפת הבריכה בלבד .

 דבר היוצר מראה דומה לבריכת
גלישה

זהו פיתוח בלעדי שלנו וניתן
להזמינו לכל בריכה שלנו.

את הסקימר ניתן להזמין רק כאשר מיצרים
את הבריכה במפעל שלנו.

Classic 62
Installation: Compass Pools Czech Republic
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סקימר אינטגראלי

Cl
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er

 

Classic 62
Installation: Compass Pools Czech Republic

Classic 62
Installation: Compass Pools Czech Republic
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כות י בר ז  ו כ י  ר

Riverina 67 SB** Riverina 106 SB**

6,72 x 3,44 x 1,11 - 1,57

XL-Fast Lane 122 FB*

12,15 x 2,89 x 1,50

Aqua Nova 77 FB* Aqua Nova 84 FB*

Baby Pool FB*

6,52 x 2,40 x 0,88 

10,62 x 3,78 x 1,04 - 1,88

Aqua Nova 53 FB*

AQ
UA

SE
LE

CT
IO

N
TR

AI
N

ER
TH

E 
CL

AS
SI

CS
FU

N

5,30 x 3,20 x 1,50 

Yacht Pool FB*

7,75 x 3,55 x 1,50 8,40 x 3,55 x 1,50

FB* - גובה אחיד SB** - תחתית משופעת     - Rollo Cover

11,54 x 4,04 x 1,50

X-Trainer 45 SB**

Classic 62 FB*

4,45 x 2,94 x 
1,21 - 1,49

X-Trainer 82 SB**

8,25 x 3,68  x 1,09 - 1,76

6,16 x 3,16  x 1,50

R

R
R R R

R

R

R

8,30 x 3,80 x 1,50

Fun 80 FB* Fun 83 FB* Fun 100 FB*

8,00 x 3,70 x 1,50 10,00 x 4,00 x 1,50

Java 101 FB*

10,03 x 3,80 x 1,50

Fun 74 FB*

7,48 x 3,68 x 1,50

XL-Trainer 72 FB*

 7,19 x 3,30 x 1,50R

R R R R

NEW
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כות י בר ז  ו כ י ר

  ניתן להוסיף לכל בריכה בהזמנה מראש מערכת ניקוי אוטמטית                          ניתן להוסיף לכל בריכה סקימר מובנה בהזמנה מראש

XL-Trainer 110 SB** XL-Trainer 110 FB*

Trend 73 FB*

11,02 x 4,02 x 1,07 - 1,78

XXL-Trainer 133 FB*

13,28 x 4,49 x 1,5

11,02 x 4,02 x 1,50

BR
IL

IA
N

T
XL

-L
O

UN
G

ER

7,30 x 3,30 x 1,50

R R

R

R

XL-Lounger 115 FB*

Briliant 74 FB*Briliant 66 FB*

6,62 x 3,62 x 1,40

XL-Briliant 88 FB*

8,70 x 3,75 x 1,507,63 x 3,64 x 1,40

XL-Java 114 SB**

11,40 x 3,96 x 1,10 - 1,68

Infinity 80 FB*

 8,35 x 4,10 x 1,47

XL-Lounger 95 FB*

FB* - Flat Bottom SB** - Sloping Bottom     - Rollo Cover

9,52 x 4,06 x 1,50 11,50 x 4,06 x 1,50

R R

R

R

R

R
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  ניתן להוסיף לכל בריכה בהזמנה מראש מערכת ניקוי אוטמטית                          ניתן להוסיף לכל בריכה סקימר מובנה בהזמנה מראש

contacts

Contacts Compass Europe

FACTORY:

Compass Europe, s. r. o.
Polna 4 | 903 01 Senec | Slovakia

T: +421 2 4564 82 54

info@compasspools.eu
www.compasspools.eu

 מפיץ ראשי

AVIA POOLS 
עירית 602,צור הדסה

054-6689166
aviapools@gmail.com
www.aviapools.com


