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PREMIuM l SOPREMAPOOL

Az 1908 óta független családi vállalkozásként működő SOPREMA a 
vízszigetelés területén a világ egyik piacvezető cégévé fejlődött, emellett 
jelentős szaktudással bír a tetőfedés, illetve a hő- és hangszigetelés 
témájában is. Az évek során a SOPREMA csoport világszerte növelte a 
piaci részesedését, kiegészítő tevékenységekkel bővítve profilját eredeti 
tevékenysége, a vízszigetelés mellett. 

A SOPREMA jelenleg több, mint 8 400 alkalmazottat foglalkoztat, az 
éves forgalma pedig meghaladja a 3 milliárd eurót. Globális ipari és 
a kereskedelemi szervezete 73 gyáregységgel, 90 működő kirendelt-
séggel (90 országban), valamint 18 erősen fókuszált, a fenntartható 
fejlődéssel foglalkozó kutatás-fejlesztési centrummal és 8 országban 
22 oktatóközponttal rendelkezik.

A marketing- és a kutatás-fejlesztési részleg közötti szoros együttmű-
ködésnek köszönhetően a SOPREMA termékei innovatívak, és teljes 
összhangban vannak a piaci követelményekkel és a jelenleg érvényben 
lévő szabványokkal. A SOPREMA sikere mögötti alapelv: összpontosítás 
az újításra. 

A SOPREMA termékeivel és szolgáltatásaival az építőipari szakembe-
rek legmagasabb elvárásait igyekszik kielégíteni az úszómedencékhez 
készült szöveterősített PVC medencefóliák, tetőteraszok vízszigetelése, 
építőmérnöki munkák, hőszigetelések, tetőfedés, a természetes meg-
világítás kialakítása, valamint zöld- és napelemes tetők építése terén.

A SOPREMA eredeti, nagy hatékonyságú, csúcstechnológiás megol-
dásokat kínál bármilyen építési problémára. Köszönhetően a kutatás-
fejlesztési részlegünknek a környezetbarát tervezési elvek szem előtt 
tartása közben végzett, folyamatos fejlesztéseinek, a SOPREMA rend-
szerek ma kivételesen jól teljesítenek erősségben, megbízhatóságban, 
tartósságban.

A SOPREMA elkötelezte magát a fenntarthatóság mellett, és egy fenn-
tartható építőipari modellen dolgozunk, mely 2 fő célra összpontosít: 
energiahatékony termékek előállítása, valamint egy zárt, önmagába 
visszatérő építési termék életciklus-modell alkalmazása, amely lehetővé 
teszi az építési hulladék újrahasznosítását. Szükségesnek tartjuk egy 
újszerű építési látásmód elősegítését a környezettel szembeni felelős-
ségteljesebb és előrelátóbb gyakorlatok támogatásával.

A SOPREMA minden üzeme ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik. Ezen 
túlmenően, üzemeink egy része teljesíti az ISO 14001, ISO 16001 és 
ISO 18001 szabványok követelményeit is.
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SOPREMAPOOL

SZÖVETERŐSÍTETT MEDENCEFÓLIÁK
4 RÉTEGŰ FÓLIA

A Sopremapool medencebélelő fóliák kiváló minőségű alapanyagok felhasználásával készülnek. 
A gyártás során a hordozó réteg impregnálásra kerül és erre laminálással kerülnek fel a további 
rétegek.  

Ennek köszönhetően a 4 réteg úgy készül, hogy egy teljesen homogén fólia az eredmény, 
ami kiváló hegeszthetőségi tulajdonságokkal rendelkezik, hő hatására sem válik rétegekre. 

E megerősítésnek köszönhetően a fólia nagy szakítószilárdsággal és kiváló méretstabilitással 
rendelkezik.
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•	 Lakkimpregnálás mind 
a 4 rétegben 

•	 Optimális hegeszthetőség 

•	 UV fénnyel szembeni 
ellenálló-képesség 

•	Mikroorganizmusokkal szembeni 
ellenálló-képesség a „BIO-PAJZS”-
kezelésnek  köszönhetően

•	 Szúrással szembeni ellenállás 

•	 Nagyfokú mechanikai szilárdság 

•	 Ellenálló-képesség a PVC-vel bélelt 
úszómedencékben a víz kezelésére 
általánosan használt  
vegyi anyagokkal szemben

 ELŐNYÖK

A vízszigetelési megoldások terén 
piacvezető SOPREMA 
a medencék telepítéséhez 
és karbantartásához 
a szöveterősített szintetikus 
medencefóliák és egyéb 
kiegészítő termékek széles 
skáláját kínálja 
SOPREMAPOOL néven.

1 kIVáLÓ MINŐSÉGŰ PVC: 1. ÉS 2. RÉTEG

2 POLIÉSzTER SzÖVET MEGERŐSÍTÉS

3 kIVáLÓ MINŐSÉGŰ PVC: 3. ÉS 4. RÉTEG

4 LAkk VÉDŐRÉTEG*

*KIVÉVE A SOPREMAPOOL ONE ESETÉN

SOPREMAPOOL l Bemutatkozás
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SOPREMAPOOL
3D + DESIGN + PREMIUM

SOPREMAPOOL
ONE

     INNOVATÍV GYáRTáSI ELJáRáS 
Laboratóriumaink fejlesztéseinek köszönhetően a gyártási 
folyamat során egy különleges lakkot impregnálunk teljes 
SOPREMAPOOL termékkínálat mind a 4 rétegébe, ami 
nagy mértékben javítja

•	 a színtartóságot, valamint
•	 a klórral és
•	 a szennyeződések lerakódásával és
•	  a mikroorganizmusokkal szembeni
•	 ellenálló-képességet. 

„BIO-PAJzS”-kEzELÉS

Az összetétel kiegészítése a „BIO-PAJZS”-kezeléssel 
teljes védelmet biztosít a mikroorganizmusok 
elszaporodásával szemben és megakadályozza 
a molekulaszerkezeti elváltozásokat.

GARANCIA

Bemutatkozás l SOPREMAPOOL

12év
Garancia

vízsziGetelésre

3év
Garancia

foltosodásra

Garancia

vízsziGetelésre
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SOPREMAPOOL l 3D

SOPREMAPOOL 3D
180/100 éS 150/100 TÍPUSÚ SZÖVETERŐSÍTETT FÓLIA
Szöveterősített PVC-fólia 1,8 mm, ill. 1,5 mm vastagságban, mind a 4 réteg lakkal impregnálva.

A lakkozott bevonat elsőrangú védelmet nyújt az UV-sugárzással, a mikroorganizmusokkal és a 
klórral szemben.

•	 Vonzó és esztétikus 

•	 Könnyen és gyorsan telepíthető 

•	 Kellemes tapintású 

•	 Lakkimpregnálás mind a 4 rétegben 

•	 Lakk védőréteg 

•	 Exkluzív megjelenés 

•	 Változatos design, mintázat 

•	 Különleges színek 

· 12 év garancia a vízszigetelésre

· 3 év a bakteriális foltosodásra

GARANCIA - 3D

SENSITIVE BALI - MÉLYTENGERkÉk SzÍNÖSSzEáLLÍTáS

A síkból kidomborodó, esztétikus megjelenésű motívumok további vonzerővel egészítik ki 
a szöveterősített PVC-burkolatok előnyeit, vagyis a könnyű és gyors telepíthetőséget és a kiváló 
védő- és vízszigetelő-képességet.

A Sensitive fóliák 1,8 mm vastagok, a Ceram fóliák 1,5 mm vastagságúak.

A 3D termékcsalád összes fóliája az EN 15836 európai szabvány és a DIN 51097 szabvány szerinti 
csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. A 2010-es EN 15836-2 európai szabvány szerint gyártva.

kISzERELÉS

1,65 x 25 m-es tekercs

 ELŐNYÖK
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3D l SOPREMAPOOL

SPIRIT CERAM BLuE

SENSITIVE GREY

SPIRIT CERAM GREY
157009/SCG

SPIRIT CERAM BLuE
157009/SCB

SENSITIVE WHITE
156988/SSHB

SENSITIVE BALI
156988/SSBA

SENSITIVE SAND
156988/SSSA

SENSITIVE BALI SAND
156988/SSBS

SENSITIVE GREY
156988/SSGM

SENSITIVE BALI XL
156988/SSXL

SENSITIVE BLACk
156988/SSNB

SENSITIVE WOOD
156988/SSWO
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SOPREMAPOOL l DESIGN

SOPREMAPOOL DESIGN
150/100 TÍPUSÚ SZÖVETERŐSÍTETT FÓLIA
Szöveterősített PVC-fólia 1,5 mm vastagságban, mind a 4 réteg lakkal impregnálva. A lakkozott be-
vonat elsőrangú védelmet nyújt az UV-sugárzással, a mikroorganizmusokkal és a klórral szemben. 

kISzERELÉS

1,65 x 25 m-es tekercs

GRIP (csúszásmentes változat)

A csúszásmentes változat minden mintázatban* kapható. 

kISzERELÉS

1,65 x 10 m-es tekercs

* Kivéve a Sky Blue és a Pearl Black modelleket.

•	 Rugalmas 

•	 Sima 

•	 Lakkimpregnálás mind a 4 rétegben 

•	 Lakk védőréteg 

•	 Exkluzív megjelenés 

•	 Változatos design, mintázat 

•	 Különleges színek

 · 12 év garancia a vízszigetelésre

· 3 év a bakteriális foltosodásra

GARANCIA - DESIGN

BALI SAND

 ELŐNYÖK
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DESIGN l SOPREMAPOOL

A GRIP fóliák kódja: 156991

MARBELLA BLuE

PEARL BLACk

SkY BLuE
156975/SB

PEARL BLACk
156975/PB

MOSAIC BLuE
156975/MNB

BALI
156975/BALI

MARBELLA BLuE
156975/MMB

BALI SAND
156975/SDBA

MARBELLA GREY
156975/MMG

BALI XL
156975/XL

MARBELLA BLACk
156975/MMBK

WOOD
156975/WO
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SOPREMAPOOL l PREMIuM

SOPREMAPOOL PREMIUM
150/100 TÍPUSÚ SZÖVETERŐSÍTETT FÓLIA
Szöveterősített PVC-fólia 1,5 mm vastagságban, mind a 4 réteg lakkal impregnálva. A lakkozott 
bevonat elsőrangú védelmet nyújt az UV-sugárzással, a mikroorganizmusokkal és a klórral szemben. 

kISzERELÉS

1,65 x 25 m-es tekercs

GRIP (csúszásmentes változat)

A csúszásmentes változat minden színben kapható. 

kISzERELÉS

1,65 x 10 m-es tekercs

•	 Rugalmas 

•	 Sima 

•	 Lakkimpregnálás mind a 4 rétegben 

•	 Lakk védőréteg 

•	 Élénk színek és színkombinációk 

· 12 év garancia a vízszigetelésre

· 3 év a bakteriális foltosodásra

GARANCIA - PREMIUM

MEDIuM GREY

 ELŐNYÖK
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PREMIuM l SOPREMAPOOL

A GRIP fóliák kódja: 156991

DARk BLuE

SAND

LIGHT BLuE
156967/CA

SAND
156967/SA

BASALT GREY
156967/GA

AzuRE BLuE
156967/AB

WHITE
156967/HB

BLACk
156967/NB

DARk BLuE
156967/DB

LIGHT GREY
156967/GC

WILD MuSk
156967/VM

MEDIuM GREY
156967/GM
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SOPREMAPOOL l ONE

SOPREMAPOOL ONE
150/100 TÍPUSÚ SZÖVETERŐSÍTETT FÓLIA
Szöveterősített PVC-fólia 1,5 mm vastagságban, mind a 4 réteg lakkal impregnálva. 
Standard védelem az UV-sugárzással és a mikroorganizmusokkal szemben.

kISzERELÉS

1,65 x 25 m-es tekercs

GRIP (csúszásmentes változat)

A csúszásmentes változat minden színben kapható. 

kISzERELÉS

1,65 x 10 m-es tekercs

•	 Rugalmas 

•	 Sima 

•	 Lakkimpregnálás mind a 4 rétegben 

•	 Élénk színek és színkombinációk

 · 10 év garancia a vízszigetelésre

GARANCIA - ONE

SAPPHIRE BLuE

 ELŐNYÖK
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ONE l SOPREMAPOOL

A GRIP fóliák kódja: 156991

WHITE

BASALT GREY

LIGHT BLuE
156966/CA

NATuRAL GREEN
156966/VG

MEDIuM GREY
156966/GM

AzuRE BLuE
156966/AB

SAND
156966/SA

BASALT GREY
156966/GA

SHAPPHIRE BLuE
156966/BS

WHITE
156966/HB

CARIBBEAN GREEN
156966/VC

LIGHT GREY
156966/GC
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KiEgéSzítŐK éS tARtOzéKOK

SOPREMAPOOL l kiegészítők és tartozékok

FOLYÉkONY PVC
Folyékony PVC beltéri medencék béleléséhez.

Színek: 
Transparent, Light Blue, Azure Blue, Sapphire Blue, Dark Blue, Caribbean Green, Natural Green, Wild Musk, Sand, White, Light Grey, 
Medium Grey, Basalt Grey, Black, Bali & Bali XL, Bali Sand, Wood, Sensitive Sand, Sensitive White, Sensitive Grey and Sensitive Black.

kiszerelés:
1 l

ALSAN FLEX POOL
Az Alsan Flex POOL tömítő- és ragasztóanyag földbe süllyesztett (beton vagy poliészter), illetve föld feletti medencékhez.

Az Alsan Flex POOL egykomponensű, nedvesség hatására keményedő, rugalmas tömítőanyag. Nagy rugalmassági 
modulusú, hibrid alapú polimer. 

Színek:
fehér
kiszerelés:
290 ml
12 egységet tartalmazó doboz

ALSAN FLEX POOL TR
Az Alsan Flex POOL TR tömítő- és ragasztóanyag földbe süllyesztett (beton vagy poliészter), illetve föld feletti 
medencékhez.

Az Alsan Flex POOL TR egykomponensű, nedvesség hatására keményedő, rugalmas tömítőanyag. Nagy rugalmassági 
modulusú, hibrid alapú polimer.. 

Színek:
áttetsző
kiszerelés:
290 ml
12 egységet tartalmazó doboz

ALSAN BOND POOL SP
Az Alsan Bond POOL SP egy gyorsan száradó, szórható (spray), oldószeralapú ragasztó a geotextília aljzatbetonhoz való 
rögzítésére a bélés telepítése előtt. Bel- és kültéri használatra is alkalmas.

kiszerelés:
500 ml
12 egységet tartalmazó doboz

RAGASzTÓ
Neoprénragasztó a szöveterősített fóliának a medence felületéhez történő, szimpla vagy dupla pontszerű ragasztásához.

kiszerelés:
5 l

PVC FÓLIABáDOG RÖGzÍTŐPROFIL
Profil a szöveterősített fólia függőleges medencefalhoz való hegesztéséhez. 

kiszerelés:  
10 darabos csomag
Méretek:
2 m x 0,05 m

PVC FÓLIABáDOG HAJLATELEM
Profil a szöveterősített fóliának az újonnan épített vagy felújított medencék szegélykövéhez történő rögzítéséhez.

Méretek:
2 m x 5 cm x 5 cm
10 darabos csomag

14
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kiegészítők és tartozékok l SOPREMAPOOL

ALuMÍNIuM RÖGzÍTŐPROFIL
Profil a szöveterősített fólia rögzítéséhez, különösen újonnan épített medencékben alkalmazható.

Méretek:
2 m x 5 cm
10 darabos csomag

PVC-SzALAG
Szalag a szöveterősített fólia széleihez való hegesztéshez, melynek segítségével a fólia beakasztható az aluminíum 
rögzítőprofilba.

kiszerelés:  
2 tekercses csomag
Méretek:
25 m x  9 mm

PVC-kERET
PVC-szalag a rögzítőprofil lezárásához.

Színek:
fehér, középszürke, sötétszürke, kék és bézs 
kiszerelés:
30 ml

FESzÍTŐSzEGEk
Feszítőszegek a rögzítéshez.

kiszerelés:  
100 darab
Méretek:
ø 4,8 mm x 26 mm

PP350 GEOTEXTIL
350 g / m2-es polipropilén geotextília a fólia és a medencehéj elválasztásához.

Méretek:
50 m x 2 m

FOLYÉkONY PVC ADAGOLÓ
Folyékony PVC felvitelére szolgáló eszköz.

SzERkEzET-FERTŐTLENÍTŐ
Termék a medencefelület tisztításához és fertőtlenítéséhez. Használata a szöveterősített fólia telepítése előtt szükséges, 
amely megakadályozza a mikoorganizmusok megtelepedését a talaj és a fólia között.

kiszerelés:
250 ml

HEGESzTŐ SzALAG
Hegesztő szalag a Sopremapool 3D fóliák beépítéséhez.

Méretek:
25 m x 0,15 m

PVC SáVELVáLASzTÓ
Jelölőszalag az úszópályák elválasztásához.

Méretek:
25 m x 0,25 m

LEISTER SzERELŐkÉSzLET MEDENCÉHEz
Teljes szerszámkészlet szintetikus fóliák úszómedencékbe történő telepítéséhez: Leister Triac AT 230V / 1600 W;  
40 mm-es és 20 mm-es szélesrésű és 5 mm-es csőfúvóka hőlégfúvóhoz; 8x2 mm-es lapos gyorshegesztő fúvóka; 
40 mm széles szilikonos lenyomógörgő; 8 mm-es réz lenyomógörgő; szintetikus membránforrasztó páka; 
28 cm széles padlóvéső PVC-fóliákhoz, Taeki vágásálló munkavédelmi kesztyű (5-ös szint, 10-es méret); 
18 mm-es fémbetétes sniccer; fémbetétes sniccer visszahúzható pengével; Spid sárgaréz drótkefe; 
mérőszalag 5 m x 25 mm; Csillagfejű csavarhúzó PH 1x100 mm; szállítási tömeg <30 kg.

15
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SOPREMA csoport
az Ön szolgálatában

SOPREMAPool 
Irány a medence!

www.sopremapool.com

sopremapool@soprema.com


