Producent Basenów Kąpielowych ze stali
nierdzewnej
Lepsod posiada ponad 40-sto letnie doświadczenie w tworzeniu konstrukcji ze stali
nierdzewnej. W ofercie znajdują się między innymi Baseny ze stali nierdzewnej, Wanny
Spa oraz rozmaite akcesoria do Basenów. Każdy projekt realizowany jest z
indywidualnym podejściem do klienta oraz uwzględnieniem każdej jego uwagi. Lepsod jest
producentem autorskiego basenu Compact, który jest jednym z najmniejszych
basenów na świecie, nadającym się idealnie do niewielkich domów jednorodzinnych. Jest
to basen typu All-In-One oraz Ready-To-Use – zaraz po dostarczeniu i podłączeniu jest
gotowy do użytku.
Lepsod to producent basenów kąpielowych i jest liderem w tworzeniu nowoczesnych
basenów ze stali nierdzewnej, dodatkowo dysponuje parkiem maszyn do wycinania
laserowego oraz plazmowego, jak również ponad 4000m2 powierzchni hali, gwarantując
obecnym i przyszłym partnerom nieograniczone możliwości współpracy i rozwoju.

Nowoczesny Design Basenów
Design basenów ze stali nierdzewnej zadowoli nawet najbardziej wymagające osoby. Jest to
prawdziwa gratka dla tych, którzy cenią sobie nowoczesny wygląd. Warto również
wspomnieć, że konstrukcja może zostać zaprojektowana na podstawie
indywidualnych potrzeb i preferencji. Baseny produkowane z najwyższej klasy stali
nierdzewnej cechują się wyjątkową żywotnością. Ich ponadprzeciętna trwałość sprawia, że
pozostaną w nienaruszonym stanie długie lata. Klasyczny basen służy do relaksującego
pływania, może on jednak zostać wyposażony w rozmaite akcesoria. Wielką popularnością
cieszą się baseny z przeciwprądem, które sprawdzają się nie tylko podczas odpoczynku, ale
również treningów jako tak zwane baseny treningowe.

Wanny Spa z Hydromasażem
W ostatnich latach popularne jest instalowanie wanien spa w przydomowym ogrodzie – są to
urządzenia wykonane z wysokojakościowej stali nierdzewnej, odpornej na wiele czynników
zewnętrznych, trwałej i wizualnie eleganckiej. Posiadają siedziska, dysze masujące oraz
wygodne schodki z poręczami ułatwiającymi zejście do urządzenia. Mogą być używane w
każdej porze roku, ponieważ woda w jacuzzi jest podgrzewana do dowolnie wysokiej
temperatury, a doskonale izolowane ścianki wanny nie pozwalają na jej zamarzanie nawet
podczas dość niskich temperatur zimą.
By uniknąć nadmiernych strat wody, wokół wanny montowana jest kratka, kryjąca rynnę
przelewową za pomocą której wylewana woda trafia do zbiornika skąd jest zasysana pompą
i filtrowana. Po oczyszczeniu trafia z powrotem do wanny.

Kontakt
Nasze oferty obejmują działania, które możemy realizować z pasją, entuzjazmem i z pełnym
zaangażowaniem. Każde zapytanie, zlecenie traktujemy bardzo indywidualnie. Zachęcamy
do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

