Aquadeck

®

Priceless pool protection

Aquadeck®
PRICELESS POOL PROTECTION

Kwaliteit & Innovatie
Sinds 1999 is Aquadeck® fabrikant van lamellen
afdeksystemen voor uw zwembad. Met zorg produceren
wij in eigen huis lamellenafdekkingen van topkwaliteit.
Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen en de
vele toepassingsmogelijkheden, vinden onze producten
in toenemende mate afname in Europa.
Ook door te blijven investeren in knowhow en een
geavanceerd productieproces, garandeert Aquadeck®
een constante kwaliteit. Klasse verdient zekerheid
en daarom geven wij ijzersterke garanties op onze
producten.
Het innovatief streven naar kwaliteitsverbetering resulteert
onder andere in een krachtige buismotor en een slagvaste
polycarbonaat lamel van Aquadeck® met een aantoonbaar
langere levensduur dan bijvoorbeeld een pvc lamel.

Veilige en energiebesparende
zwembadafdekking
Naast het schoonhouden van uw zwembad en de
kostenbesparing op energie, zorgt een Aquadeck® voor
iets dat onbetaalbaar is: veiligheid. Met een Aquadeck®
kunt u heerlijk onbezorgd genieten van het buitenleven met
het hele gezin. Pure klasse!
Een Aquadeck® heeft namelijk een scala aan
veiligheidsvoorzieningen op haar lamellensysteem
toegepast. Zo vergroot een driekamercompartimentering
het drijfvermogen van de lamellen. Daarbij biedt een
Aquadeck® u de keuze voor het mechanisch of elektrisch
openen en sluiten van de lamellenafdekking. De montage
van een grijpstang vlak onder de waterlijn, creëert
nog meer veiligheid.
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Aquadeck®
PRICELESS POOL PROTECTION

Betrouwbare voorsprong in techniek
De modernste technieken en innovatieve materialen zorgen ervoor dat uw bad met één druk op de knop volautomatisch
opent en sluit. Vanwege de nieuwste, optioneel te bestellen buismotor, is het systeem nog gebruiksvriendelijker. Dankzij
de ontwikkeling van deze ijzersterke motor is het namelijk niet nodig om een motorput buiten het bad te maken. Comfort
en uitstraling krijgen zo nog meer ruimte.
Een Aquadeck® is altijd maatwerk. Zowel qua vorm en afmetingen, als qua montageprincipe. Met enthousiast
vakmanschap denken wij graag met u mee in maatwerkoplossingen. Ook dat vinden wij bij kwaliteit horen. In een
handomdraai genieten van een frisse duik in uw zwembad, begint dan ook met een betrouwbare voorsprong in techniek!
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1. Opbouw

4. Inbouw in nis

2. Inbouw in bad

5. Inbouw met hoekkap

3. Inbouw in bad met afwerkplaat

6. Inbouw in bodem met beweegbare of vaste klep
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Maatwerk en snelle productietijden:
een sterke achterban
De afdekking kan pas worden ingemeten op het moment dat uw
zwembad bijna of helemaal klaar is. Bij de meeste fabrikanten van
zwembadafdekkingen moet u vervolgens zo’n vijf tot zes weken
wachten. Niet bij ons. Continue innovaties hebben geresulteerd in
de juiste combinatie van techniek en logistiek. Achter een sterk merk
staat dan ook een sterke achterban. Aquadeck® is een familiebedrijf
dat garant staat voor excellente service en continuïteit in kwaliteit,
maatwerk en snelle productietijden.
Het resultaat: perfect maatwerk met een productietijd van circa
14 werkdagen. De prijs-kwaliteitverhouding van een Aquadeck®
zwembadafdekking is bovendien zeer aantrekkelijk. De enige taak
die u nog heeft? Zorgeloos genieten van de mooie dingen in het
leven!
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Aquadeck®
INBOUW BUISMOTOR

Elektrisch bedienbaar systeem
inclusief:
• Lamellen kleur wit
• Aandrijfmotor 24V, 250 Nm buismotor, voorzien van 5 meter kabel.
• Elektronische besturing 220/24V
• Sleutel schakelaar opbouw
• RVS opwikkelbuis 316
• Elektronische eindafstelling
• Kabelgoot of standaard wanddoorvoer
• Verpakking *
* Beperkte verpakking voor vervoer met Aquadeck transport (Benelux) of
afhaal. Voor alle andere transporten zijn er transportkisten (zie pagina 10)
Prijsberekening zie Matrix blz.8

Motor ingebouwd in buis. 100% WATERDICHT!

BUISMOTOR STANDAARD KABELGOOT
OMSCHRIJVING
Bekabeling binnenzijde badwand

€
Geen meerprijs

LET OP! Er is meer ruimte tussen lamel en badwand i.v.m. kabelgoot op de wand (totaal 4 cm)

BUISMOTOR MET WANDDOORVOER
Standaard wanddoorvoer, 320 mm

Geen meerprijs

Set instortdelen t.b.v. foliebaden

€ 148

Set voormontagedelen t.b.v. foliebaden Ø 35 mm

€ 148

BUISMOTOR MET INHANGSYSTEEM 500 MM
Meerprijs op standaard systeem

€ 315

LET OP! Er is meer ruimte tussen lamel en badwand i.v.m. kabelgoot op de wand (totaal 4 cm)

BUIS IN KUNSTSTOF UITVOERING
(t.b.v. zoutelectrolyse)

€ 500

TERRASPOT *
Terraspot

€ 165

* De garantie komt te vervallen indien de bekabeling niet wordt afgegoten met bijgeleverde
afgiethars. Alle systemen moeten vrij uit te bouwen zijn i.v.m. eventueel uitwisselen van de
buismotor.
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Aquadeck®
INBOUW EXTERNE MOTOR

Elektrisch bedienbaar systeem
inclusief:
• Lamellen kleur wit
• Aandrijfmotor 24V
• Elektronische besturing 220/24V
• RVS opwikkelbuis 316
• Wanddoorvoer incl. aandrijfas
• Elektronische eindafstelling
• Sleutel schakelaar opbouw
• Verpakking *
* Beperkte verpakking voor vervoer met Aquadeck transport (Benelux) of
afhaal. Voor alle andere transporten zijn er transportkisten (zie pagina 10)
Prijsberekening zie Matrix blz.8

Motor extern. Let op! NIET WATERDICHT!
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Aquadeck®
OPBOUW

Elektrisch bedienbaar systeem inclusief:
• Lamellen kleur wit
• Aandrijfmotor 24V
• Elektronische besturing 220/24V
• Sleutel schakelaar opbouw
• 2 consoles met RVS 316 opwikkelbuis *
• Elektronische eindafstelling
• Verpakking **
*

Let op! Bij overloopbaden zijn hogere consoles vereist.
Meldt dit bij uw bestelling. Meerprijs € 125,- netto per set.

**

Beperkte verpakking voor vervoer met Aquadeck transport (Benelux) of afhaal.

Optioneel
Zelfdragende aluminium beschermkap*** (555 x 550 mm) uitgevoerd in
poedercoating kleur wit (RAL 9010).
Esthetische vormgeving voor een minimale verstoring van de omgeving.
*** Maximaal 12 meter badlengte mogelijk onder standaard beschermkap. 		
Langere lengte op aanvraag.
Prijsberekening zie Matrix blz. 8

ZITBANKAFWERKING
Polyester zitbankplaat - Lengte plaat = 1900 mm
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€ 283/STUK

Aquadeck®
AFWERKING CONSTRUCTIE

HOEKKAP (AFRONDEN OP 0,5 METER NAAR BOVEN)
Kleur kap wit RAL 9010. PVC beschermkap gemonteerd op een
RVS 316 constructie incl. ophangbeugel
OMSCHRIJVING

€
€ 624/M

STANDAARD geschikt tot 12 meter lengte bad

€ 945/M

LARGE geschikt tot 17 meter lengte bad
Voormontageplaten hoekkap t.b.v. foliebaden

€ 95/M NETTO

Bekleden hoekkap met folie*

AFSCHERMPLAAT

€ 300/SET NETTO

(AFRONDEN OP 0,5 METER NAAR BOVEN)

PVC afschermplaat gemonteerd op een RVS 316 constructie
incl. ophangbeugel
OMSCHRIJVING

€

Hoogte plaat 750 mm, kleur wit

€ 395/M

Hoogte plaat 1400 mm, kleur wit

€ 524/M
€ 95/M NETTO

Bekleden afschermplaat met folie*

VASTE KLEP

(AFRONDEN OP 0,5 METER NAAR BOVEN)

Uitgevoerd in RVS 316 met PVC plaat 10 mm, kleur wit.
Geschikt voor bodem inbouw. In beweegbare of vaste uitvoering
OMSCHRIJVING

€

STANDAARD geschikt tot max. putmaat 700 mm

€ 425/M

LARGE geschikt tot max. putmaat 1000 mm

€ 571/M

Bekleden vaste klep met folie

€ 95/M NETTO

AUTOMATISCH KLEPSYSTEEM
OMSCHRIJVING
Automatisch klepsysteem

OPLEGBALK RVS 100 X 100 MM

€
Op aanvraag

(AFRONDEN OP 0,5 METER NAAR BOVEN)

OMSCHRIJVING

€

Uitgevoerd in RVS 304

€ 250/M

Uitgevoerd in RVS 316

€ 349/M

INLEGBALK RVS 100 X 100 MM
OMSCHRIJVING

(AFRONDEN OP 0,5 METER NAAR BOVEN)

€

Uitgevoerd in RVS 304

€ 250/M

Uitgevoerd in RVS 316

€ 349/M

* folie dient aangeleverd te worden
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Aquadeck®
VERKOOPPRIJZEN MATRIX AQUADECK LAMELLENAFDEKKINGEN

PRODUCT

BXL

TYPE MONTAGE

MÉÉRPRIJS KLEUROPTIES

OPBOUW
ZONDER
BESCHERMKAP

OPBOUW
MET
BESCHERMKAP

INBOUW
EXTERNE
MOTOR

INBOUW
BUISMOTOR

PVC
SOLAR*

PVC
TRANSPARANT*

PVC
GRIJS/
BLAUW/
CRÈME

POLYCARBONAAT
SOLAR/
TRANS.*

POLYCARBONAAT
METALLIC
SOLAR*

3,00 x 6,00

€3.621,50

€4.881,50

€4.180,50

€5.745,00

€468,00

€396,00

€180,00

€1.224,00

€1.386,00

Aquadeck Wit

3,00 x 7,00

€3.768,50

€5.028,50

€4.327,50

€5.892,00

€546,00

€462,00

€210,00

€1.428,00

€1.617,00

Aquadeck Wit

3,00 x 8,00

€3.915,50

€5.175,50

€4.474,50

€6.039,00

€624,00

€528,00

€240,00

€1.632,00

€1.848,00

Aquadeck Wit

3,00 x 9,00

€4.062,50

€5.322,50

€4.621,50

€6.186,00

€702,00

€594,00

€270,00

€1.836,00

€2.079,00

Aquadeck Wit

3,50 x 6,00

€3.810,50

€5.227,50

€4.427,50

€5.992,00

€546,00

€462,00

€210,00

€1.428,00

€1.617,00

Aquadeck Wit

3,50 x 7,00

€3.982,00

€5.399,00

€4.599,00

€6.163,50

€637,00

€539,00

€245,00

€1.666,00

€1.886,50

Aquadeck Wit

Aquadeck Wit

3,50 x 8,00

€4.153,50

€5.570,50

€4.770,50

€6.335,00

€728,00

€616,00

€280,00

€1.904,00

€2.156,00

Aquadeck Wit

3,50 x 9,00

€4.325,00

€5.742,00

€4.942,00

€6.506,50

€819,00

€693,00

€315,00

€2.142,00

€2.425,50

Aquadeck Wit

4,00 x 6,00

€3.999,50

€5.416,50

€4.674,00

€6.239,00

€624,00

€528,00

€240,00

€1.632,00

€1.848,00

Aquadeck Wit

4,00 x 7,00

€4.195,50

€5.612,50

€4.870,00

€6.435,00

€728,00

€616,00

€280,00

€1.904,00

€2.156,00

Aquadeck Wit

4,00 x 8,00

€4.391,50

€5.808,50

€5.066,00

€6.631,00

€832,00

€704,00

€320,00

€2.176,00

€2.464,00

Aquadeck Wit

4,00 x 9,00

€4.587,50

€6.004,50

€5.262,00

€6.827,00

€936,00

€792,00

€360,00

€2.448,00

€2.772,00

Aquadeck Wit

4,00 x 10,00

€4.783,50

€6.200,50

€5.458,00

€7.023,00

€1.040,00

€880,00

€400,00

€2.720,00

€3.080,00

Aquadeck Wit

4,00 x 11,00

€4.979,50

€6.396,50

€5.654,00

€7.219,00

€1.144,00

€968,00

€440,00

€2.992,00

€3.388,00

Aquadeck Wit

4,00 x 12,00

€5.175,50

€6.592,50

€5.850,00

€7.415,00

€1.248,00

€1.056,00

€480,00

€3.264,00

€3.696,00

Aquadeck Wit

4,50 x 8,00

€4.629,50

€6.204,50

€5.362,00

€6.926,50

€936,00

€792,00

€360,00

€2.448,00

€2.772,00

Aquadeck Wit

4,50 x 9,00

€4.850,00

€6.425,00

€5.582,50

€7.147,00

€1.053,00

€891,00

€405,00

€2.754,00

€3.118,50

Aquadeck Wit

4,50 x 10,00

€5.070,50

€6.645,50

€5.803,00

€7.367,50

€1.170,00

€990,00

€450,00

€3.060,00

€3.465,00

Aquadeck Wit

4,50 x 11,00

€5.291,00

€6.866,00

€6.023,50

€7.588,00

€1.287,00

€1.089,00

€495,00

€3.366,00

€3.811,50

Aquadeck Wit

4,50 x 12,00

€5.511,50

€7.086,50

€6.244,00

€7.808,50

€1.404,00

€1.188,00

€540,00

€3.672,00

€4.158,00

Aquadeck Wit

5,00 x 8,00

€4.867,50

€6.442,50

€5.658,00

€7.222,00

€1.040,00

€880,00

€400,00

€2.720,00

€3.080,00

Aquadeck Wit

5,00 x 9,00

€5.112,50

€6.687,50

€5.903,00

€7.467,00

€1.170,00

€990,00

€450,00

€3.060,00

€3.465,00

Aquadeck Wit

5,00 x 10,00

€5.357,50

€6.932,50

€6.148,00

€7.712,00

€1.300,00

€1.100,00

€500,00

€3.400,00

€3.850,00

Aquadeck Wit

5,00 x 11,00

€5.602,50

€7.177,50

€6.393,00

€7.957,00

€1.430,00

€1.210,00

€550,00

€3.740,00

€4.235,00

Aquadeck Wit

5,00 x 12,00

€5.847,50

€7.422,50

€6.638,00

€8.202,00

€1.560,00

€1.320,00

€600,00

€4.080,00

€4.620,00

Aquadeck Wit

5,50 x 9,00

€5.375,00

€7.307,00

€6.223,00

€7.787,50

€1.287,00

€1.089,00

€495,00

€3.366,00

€3.811,50

Aquadeck Wit

5,50 x 10,00

€5.644,50

€7.576,50

€6.492,50

€8.057,00

€1.430,00

€1.210,00

€550,00

€3.740,00

€4.235,00

Aquadeck Wit

5,50 x 11,00

€5.914,00

€7.846,00

€6.762,00

€8.326,50

€1.573,00

€1.331,00

€605,00

€4.114,00

€4.658,50

Aquadeck Wit

5,50 x 12,00

€6.183,50

€8.115,50

€7.031,50

€8.596,00

€1.716,00

€1.452,00

€660,00

€4.488,00

€5.082,00

Aquadeck Wit

6,00 x 9,00

€5.637,50

€7.569,50

€6.543,00

€8.108,00

€1.404,00

€1.188,00

€540,00

€3.672,00

€4.158,00

Aquadeck Wit

6,00 x 10,00

€5.931,50

€7.863,50

€6.837,00

€8.402,00

€1.560,00

€1.320,00

€600,00

€4.080,00

€4.620,00

Aquadeck Wit

6,00 x 11,00

€6.225,50

€8.157,50

€7.131,00

€8.696,00

€1.716,00

€1.452,00

€660,00

€4.488,00

€5.082,00

Aquadeck Wit

6,00 x 12,00

€6.519,50

€8.451,50

€7.425,00

€8.990,00

€1.872,00

€1.584,00

€720,00

€4.896,00

€5.544,00

* Bij solar en/of transparante lamellen kan in de profielen condensatie ontstaan.
Bij afmetingen buiten de opgegeven maten, geldt de eerstvolgende lengte- en/of breedtemaat.
Bij afmetingen breder dan 6 m dient een langere levertijd in acht genomen te worden en gelden afwijkende condities.
Bij nalevering van lamellen kunnen kleurverschillen ontstaan.
Deze catalogus moet worden beschouwd als louter informatief. Alle illustraties en foto’s zijn louter indicatief en kunnen afwijken van het product waarnaar wordt verwezen. De prijzen en specificaties
gelden onder alle voorbehoud, onder meer voor drukfouten. Pollet Pool Group houdt zich het recht voor om op elk moment de prijzen of specificaties in deze catalogus te wijzigen zonder
voorafgaandelijke verwittiging.
Pollet Pool Group kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen aan de producten die door de fabrikant worden doorgevoerd.
Alle prijzen zijn geldig vanaf 1 februari 2016, excl. BTW, AF fabriek. Transport Nederland en België € 190, - Netto
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Aquadeck®
VARIATIE IN AQUADECK LAMELLEN

LAMELLEN
OMSCHRIJVING

€/M2

Lamellen PVC wit*

€ 49

Lamellen PVC grijs

€ 59

Lamellen PVC transparant*

€ 71

Lamellen PVC solar*

€ 75

Lamellen polycarbonaat solar/transparant*

€ 117

Lamellen polycarbonaat metallic solar*

€ 126

*Let op! Bij nalevering van lamellen kunnen kleurverschillen ontstaan. Bij solar
en/of transparante lamellen kan in de profielen condensatie ontstaan.

INLOOPTRAP
Maximale breedte 4 en maximale lengte 1,5 meter
OMSCHRIJVING

€/STUK

Wit

€ 369

Grijs/blauw/crème

€ 455

Transparant PVC

€ 534

Solar PVC

€ 554

Polycarbonaat solar/transparant

€ 822

Polycarbonaat metallic solar

€ 895

Bij ronde hoeken en uitsparingen voor inhangtrap worden geen extra kosten berekend.

ANTIALG
Door toepassing van een
innovatieve sleuventechniek in
de anti-alg zwembadafdekking
ontstaat verversing en
doorstroming in de lamel,
waardoor we onder invloed
van de waterbehandeling algen
afbreken en afvoeren.

NEW

Bij het openen en sluiten van de
afdekking stroomt water via de
sleuven in roterende beweging
door de koppelkamer van de
lamel. Het water tilt het vuil op en
voert het af. Een slimme oplossing
op basis van zelfreinigend
vermogen.
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Aquadeck®
ACCESSOIRES

RVS PERRONBEUGEL DELUXE
RVS constructiebeugel, verstelbaar
Max. 700 mm inclusief hoeklijn

€ 279/STUK

Advies montageafstand: 1 perronbeugel per 700mm

GELEIDINGSROLLEN T.B.V. GELEIDING VAN DE LAMELLEN
Lengte 700 mm (polycarbonaat)

€ 75/STUK

Lengte 1000 mm (RVS)

€ 95/STUK

Advies montageafstand: 1 perronbeugel per 700mm

RVS KETTING OVERBRENGING IN MOTORPUT
Bij hoge grondwaterstand t.b.v. externe motoren

€ 605/SET

AFSTANDSBEDIENING
Afstandsbediening t.b.v. dek (A+B)
Extra ontvanger t.b.v. verlichting (C)

€ 290/SET
€ 145/STUK

SLEUTELSCHAKELAAR
Inbouw sleutelschakelaar Incl. reservesleutel

€ 197/STUK

Opbouw sleutelschakelaar Incl. reservesleutel

€ 147/STUK

SET LINTEN
Linten standaard tot 1500 mm

€ 35/SET

Linten large tot 3000 mm

€ 55/SET

(Kleur: wit, grijs, blauw en zwart)

TRANSPORT / VERPAKKING
Kist 4,5 meter

NETTO € 180

Kist 5,5 meter

NETTO € 200

Kist 6,5 meter

NETTO € 240

Koker karton, max. 24 lamellen per koker

op aanvraag

Gebruik van koker alleen voor verzending binnen Nederland

LAMELLEN ONTKALKER
Lamellen ontkalker 5 L
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€ 66/STUK

A+B

C

Aquadeck®
MOTOREN EN TOEBEHOREN

AQUA - JUNIOR 120
OMSCHRIJVING
Asgat Ø 30 mm
Voedingspanning 24V - DC
Vermogen 120 Nm.
5 omw / min
Programmeerbare eindafstelling

€
€ 1.182/STUK

AQUAMAT 250
OMSCHRIJVING
Asgat Ø 30 mm
Voedingspanning 24V - DC
Vermogen 250 Nm.
3,5 omw / min
Programmeerbare eindafstelling

€
€ 1.787/STUK

AQUA ECB
OMSCHRIJVING
Elektronische besturing
Incl. trafo 230/24V
t.b.v. AQUA-JUNIOR, AQUAMAT 250 en AQUA
BUISMOTOR

€
€ 728/STUK

AQUA BUISMOTOR PVC
OMSCHRIJVING
Voedingspanning 24V - DC
5 meter kabel
Vermogen 250 Nm.
3,5 omw / min
Programmeerbare eindafstelling
Meerprijs 10 meter kabel

€
€ 2.390/STUK

NETTO € 50

OMBOUWSET EXTERNE MOTOR NAAR BUISMOTOR
OMSCHRIJVING
Ophangbeugel + koppelstuk t.b.v. 30 mm. as

€
NETTO € 159

Als er geen Aqua-CTS/ECB ter plaatse gemonteerd is, dient
men deze er extra bij te bestellen.
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POLLET POOL GROUP EUROPE
Textielstraat 13 - 8790 Waregem
BELGIUM
+32 56 78 20 57
info@polletpoolgroup.com

POLLET POOL GROUP BELGIUM
Ambachtenlaan 32 - 3001 Leuven
BELGIUM
+32 16 40 02 21
info@polletpoolgroup.com

POLLET POOL GROUP UK/IRELAND
41 Bone Lane - Newbury, Berkshire,
RG 14 5 SH
UNITED KINGDOM
+44 1635 234038
sales@polletpoolgroup.co.uk

POLLET POOL GROUP SPAIN
Avda. del Vallés, 728 - Poligono Industrial Can
Petit - 08227 Terrassa (Barcelona)
SPAIN
+34 902 462 464
info@insolpwg.com

POLLET POOL GROUP PORTUGAL

POLLET POOL GROUP ANGOLA

Centro Empresarial Sintra Estoril V
Armazém B21 - Capa Rota
Albarraque - 2710-090 Sintra
PORTUGAL
+35 121 910 85 70
pwg@pwgportugal.com

Zona Verde, Junto à Via Expresso
Benfica - Luanda
ANGOLA
+244 927 031 502
geral@bluetide-ao.com

POLLET POOL GROUP SWITZERLAND
POLLET POOL GROUP FRANCE
28 bd de Beaubourg
77314 Marne la Vallée cedex 2
+33 1 60 95 43 74
contact@ewt.fr

IGZ Grausacher 6
3213 Liebistorf
SWITZERLAND
+41 266 84 87 87
info@watertec.ch

POLLET POOL GROUP TURKEY

POLLET POOL GROUP POLAND

Karsiyaka Mahallesi - Süleyman Demirel
Bulvari No 138
07210 Kepez / Antalya
TURKEY
+90 242 417 76 20
esli@esli.com.tr

ul. Warszawska 293
Zielonki Parcele
05-082 Stare Babice
POLAND
+48 22 733 07 68
alamo@alamowaterpoland.com

www.polletpoolgroup.com

AQUADECK
De la Minestraat 2
6021 PJ Budel
T +31 (0)495 430 317
info@aquadeck.nl
www.aquadeck.nl
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