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www.abora-solar.com/en/ 

Abora Solar – energia słoneczna. Zmaksymalizowanie rentowności dzięki innowacjom technologicznym. 

Opatentowane hybrydowe panele słoneczne wytwarzające jednocześnie energię elektryczną i ciepłą wodę. 

Hybrydowy panel słoneczny Abora Solar w technologii  aHTech® wytwarza taką samą energię, jak 4 panele 

fotowoltaiczne. 

 

Abora Solar to hiszpańska firma stworzona przez zespół zawodowców o gruntownym wykształceniu i 

doświadczeniu w obszarze energetyki słonecznej, specjalizująca się w projektowaniu, rozwoju i produkcji 

hybrydowych modułów słonecznych. Siedziba firmy mieści się w stolicy  Aragonii - Saragossie.  

Założycielem i CEO firmy jest dr Alejandro del Amo, który jest też wykładowcą akademickim w dziedzinie 

energetyki odnawialnej a niedawno znalazł się na liście Forbesa w gronie najbardziej kreatywnych przedstawicieli 

biznesu w Hiszpanii. Moduły produkowane przez jego firmę zdobyły wiele międzynarodowych nagród jako 

najwydajniejsze i najrentowniejsze na świecie.  

 

„W obliczu wzrostów cen i szantażu ze wschodu, korzystanie ze źródeł odnawialnych stanowi nie tylko szansę na 

oszczędność pieniędzy i wkład w poprawę jakości powietrza, ale również jest szansą na aktywne uczestnictwo w 

procesie transformacji energetycznej i światopoglądowej na skalę planetarną. Moduły hybrydowe Abora Solar 

oferują najlepszą istniejącą technologię, ukazującą swoje atuty właśnie dla branży hotelarskiej i basenowej ze 

względu na ogromne zapotrzebowanie na ciepłą wodę i energię elektryczną w Państwa obiektach. Cieszę się że 

będę miał okazję przedstawić je na spotkaniu branżowym w Krakowie”. 

Jacek Rybczyński - Przedstawiciel firmy Abora Solar na Polskę 

http://www.abora-solar.com/en/


 

 

Portal Basenprof/Academy Of Pool Experts - Obowiązki właścicieli/zarządców obiektów Spa wynikające z 

obowiązujących przepisów prawnych. Utrzymanie czystości – systemy zarządzania, harmonogramy i plany 

higieny, stosowanie ciężkiej chemii basenowej, szkolenia załogi i menedżerów.  

 

www.basenprof.pl  

Portal Basenprof to największy w Polsce nośnik informacyjny dla branży pool/spa. 

Czytelnikami są: kadra zarządzająca pływalniami, Aquaparkami, obiektami sportowymi, hotelami Spa, 

wykonawcy, inwestorzy, projektanci i specjaliści z branży. 

Portal skupia najlepszych ekspertów branżowych, oraz czołówkę najlepszych marek gwarantujących 

doświadczenie, jakość i wiedzę. 

Portal Basenprof zajmuje się usługami doradczymi i szkoleniowymi. Prowadzi jedyny w kraju projekt pn. APE. 

 

Academy of Pool Experts - APE to jedyny w Polsce systemowy, certyfikowany program podnoszenia 

kompetencji zawodowych pracowników i kadry menedżerskiej branży pool / spa. Realizowany jest przez kadrę 

wykładowców - ekspertów z wieloletnim praktycznym doświadczeniem branżowym. 

APE to kompleksowy zakres szkoleniowy dla pracowników wszystkich działów obiektu: 

- kadra menedżerska - dział obsługi klienta - dział marketingu - dział technologii - dział utrzymania czystości - 

zespoły ratownicze. 

Portal Basenprof prowadzi także projekty szkoleniowo-doradcze: 

- Zarządzanie utrzymaniem czystości stref basenowych i saunowych 

- Organizacja bezpieczeństwa stref basenowych i saunowych 

- Systemy i narzędzia prawidłowej obsługi w obiektach 

- Audytowanie i doradztwo i.in. 

 

ANCHEM Sp. z o.o. – Znaczne oszczędności na uzdatnianiu wody basenowej, uzyskanie krystalicznie czystej 

wody - System DAISY, wykorzystanie przestrzeni w hali basenowej. Oprócz opłacalności dla hotelu i większego 

komfortu Gości, bardzo istotna jest obecnie ochrona środowiska – dzięki przedstawionym rozwiązaniom obiekt 

zdecydowanie wpisze się w trend, który wyróżni go na tle konkurencji i pozwoli na szeroką promocję w mediach 

(o takich inwestycjach się mówi!).  

 

www.anchem-baseny.pl   

W budowanych oraz modernizowanych przez firmę Anchem stacjach uzdatniania wody basenowej, stosowane 

są własnej produkcji, w pełni zautomatyzowane szafy sterujące, które zarządzają procesami technologicznymi na 

http://www.basenprof.pl/
http://www.anchem-baseny.pl/


basenach. Możliwości tych urządzeń ograniczone są jedynie wyobraźnią inwestora oraz jego możliwościami 

finansowymi. 

Niezawodne działanie urządzeń sprawdzone jest w wielu obiektach m.in. pływalni Akademii Morskiej w Gdyni, 

kompleksie basenów Wodny Świat w Kudowie-Zdroju, pięciogwiazdkowym hotelu Aquarius Spa w Kołobrzegu w 

kompleksie rekreacyjno-sportowym Helios w Ustroniu Morskim, Termach Uniejów, Parku Wodnym Koszalin i in. 

Budowa stacji uzdatniania wody dla basenów i pływalni stała się domeną firmy. Wieloletnie doświadczenie 

pozwala na stosowanie różnych rozwiązań technicznych i technologicznych w zależności od potrzeb i preferencji 

obiektu. 

Firma Anchem stawia na innowacyjne, dobre i oszczędne rozwiązania dla basenów – systemy ultrafiltracji wody 

basenowej, czy zintegrowany system uzdatniania wody DAISY to technologie, które nie tylko powodują duże 

oszczędności w eksploatacji basenów, ale także wpisują się w coraz mocniejszy trend ochrony środowiska i dbania 

o planetę Ziemię. 

 

POL-GLASS Sp. z o.o. - Atrakcje basenowe jako możliwość optymalnego wykorzystania basenów hotelowych. 

Jak uatrakcyjnić ofertę hotelową pod kątem najmłodszych gości? Jak korzystnie zainwestować w wodną 

infrastrukturę? Jakie urządzenia wybrać aby uatrakcyjnić pobyt w hotelu Gościom? – odpowiedzi na stanowisku. 

 

www.pol-glass.com  

Firma Pol-Glass to nie tylko producent szeroko rozumianego wyposażenia Aquaparków, ale przede wszystkim 

nowocześnie zarządzany organizm i zgrany zespół zdolnych i kompetentnych pracowników, którego potencjał 

produkcyjny pozwala sprostać wszelkim wymaganiom i oczekiwaniom zarówno inwestora jak i użytkownika. W 

2003 roku firma wdrożyła systemy zarządzania jakością ISO 9001 i środowiskiem ISO 14001.W roku 2005 kolejny 

raz przyznano firmie nagrodę Lidera Przedsiębiorczości, doceniając jej działanie i innowacyjność przy 

dostosowaniu do standardów Unii Europejskiej. Starania w firmie Pol-Glass docenione zostały również przez 

Kapitułę Godła Promocyjnego “Teraz Polska”, która w XVII edycji konkursu przyznała firmie nagrodę w kategorii 

Produkty i Usługi. 

Nadrzędną zasadą firmy Pol-Glass jest bezpieczeństwo użytkownika, dlatego wykonując zjeżdżalnie wodne 

kieruje się ona europejska normą EN – 1069/1 i EN 1069/2. Przedsiębiorstwo posiada własną wyspecjalizowaną 

grupę inżynierów-projektantów, współpracuje także z wieloma biurami architektonicznymi, które zajmują się 

projektowaniem Aquaparków, basenów i pływalni. Wykorzystując doświadczenia zdobyte na przestrzeni wielu 

lat, Pol-Glass może wykonać kompleksowo całe systemy zjeżdżalni wodnych, odpowiadające oczekiwaniom 

klienta pod względem architektonicznym oraz ekonomicznym. 

 

Wodna Służba Ratownicza - Organizacja służby ratowniczej na basenie to trudne zadanie, zarówno ze 

względów proceduralnych i prawnych, jak i związanych z deficytem wyspecjalizowanych ratowników na rynku 

pracy. Fakty i mity związane z zabezpieczeniem ratowniczym basenów i akwenów otwartych. Praktyczne 

rozwiązania w organizacji służby ratowniczej w hotelach i obiektach spa przedstawi Wodna Służba Ratownicza - 

podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie decyzji Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji nr 29/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. 

http://www.pol-glass.com/


 

www.wodnasluzbaratownicza.pl  

Wodna Służba Ratownicza z siedzibą we Wrocławiu to ogólnopolska organizacja, która zatrudnia kilka tysięcy 

ratowników wodnych i ratowników medycznych, którzy zapewniają bezpieczeństwo użytkowników pływalni, 

Aquaparków, hotelowych basenów, oraz ochraniają akweny otwarte (kąpieliska morskie, jeziora i rzeki) w całym 

kraju. Organizacja szkoli i egzaminuje ratowników wodnych oraz instruktorów ratownictwa wodnego, a także  

płetwonurków i sterników motorowodnych. 
 
W strukturach WSR funkcjonuje Wodna Grupa Szybkiego Reagowania, która skupia ratowników wodnych z 
dużym doświadczeniem. WGSR zajmuje się pełnieniem 24 godzinnych dyżurów ratowniczych, systematycznym 
patrolem rzeki Odry, oraz uczestniczy w akcjach poszukiwawczych na lądzie i na wodzie. Wszystkie te zadania 
realizowane są we współpracy o charakterze profilaktycznym oraz prewencyjnym z Polską Policją, Strażą Pożarną, 
jednostkami Państwowego Ratownictwa Medycznego, MON oraz innymi podmiotami uprawnionymi do 
wykonywania ratownictwa wodnego. Formacja posiada własnym numer alarmowy 786 239 155 oraz działa w 
systemie numeru ratunkowego nad wodą 601 100 100. 

 

ELMARK Automatyka S.A. - Technologie wspomagające oszczędzanie. Automatyka, sterowanie, rozwiązania 

chmurowe oraz optymalizacji kosztów m.in. pracy pomp i wentylatorów poprzez zastosowanie przemienników 

częstotliwości (falowników). 

 

www.elmark.com.pl  

Elmark Automatyka S.A. od blisko 40 lat dostarcza sprawdzone rozwiązania technologiczne dla przemysłu. 

Posiada duże doświadczenie w produkcji i doborze technologii i dedykowanych rozwiązań dla obiektów Spa. 

Zatrudniamy specjalistów – doświadczonych inżynierów, którzy wspierają naszych Klientów na każdym etapie: 

od wyboru rozwiązań, przez ich konfigurację, po rozwiązywanie ewentualnych problemów z użytkowaniem 

zakupionego sprzętu.  

Konsekwentnie inwestujemy w nasz magazyn, dzięki czemu możesz liczyć na dostępność sprzętu zdecydowanie 

lepszą niż średnia w branży. A towar z magazynu wysyłamy najpóźniej następnego dnia roboczego po 

zamówieniu. Własny, autoryzowany serwis pozwala nam skrócić do minimum czas napraw gwarancyjnych. Dzięki 

temu, niezbędną pomoc otrzymasz tak szybko jak to możliwe. Pracujemy z liderami rynku.  

W naszej ofercie znajdziesz produkty najwyższej jakości, które na co dzień dowodzą swojej wartości, pracując w 

milionach instalacji na całym świecie. 

 

OWENS CORNING FOAMGLAS - Technologia spienionego szkła komórkowego jako w pełni szczelny, 

nienasiąkliwy, niepalny materiał termoizolacyjny w konstrukcjach i modernizacji okrywy obiektów spa o 

zwiększonej wilgotności. 

 

www.foamglas.com/pl-pl  

http://www.wodnasluzbaratownicza.pl/
http://www.elmark.com.pl/
http://www.foamglas.com/pl-pl


W Owens Corning FOAMGLAS® wiemy, że to co najcenniejsze, trzeba bezwzględnie chronić. Z tą myślą powstają 

wszystkie nasze produkty i rozwiązania. Płyty spienionego szkła komórkowego FOAMGLAS® to materiał 

termoizolacyjny, który łączy w sobie wiele wyjątkowych właściwości: chroni konstrukcje przed wysokimi 

obciążeniami mechanicznymi, ogniem, gorącem, wodą, korozją i chłodem, gwarantuje 0% deformacji pod 

obciążeniem i nie wydziela też toksycznych związków do atmosfery.  

W naszych zastosowaniach korzystamy wyłącznie z najwyższej jakości materiałów, gwarantujących niezmienność 

formy fizycznej, stałą i niezmienną termikę i szczelność przez cały okres użytkowania obiektu. 

 

BASSAU Sp. z o.o. - Zarządzanie saunarium – pomysły i rozwiązania na zwiększenie atrakcyjności oferty. Rytuał 

saunowy w hotelowym SPA. Produkty i kosmetyki do saun. 

 

www.bassau.pl  

Firma Bassau specjalizuje się w kompleksowym i profesjonalnym doradztwie w zakresie zwiększenia przychodów 

ze stref saun, produkcji kosmetyków do saun, doradztwie techniczno-prawnym dla obiektów Spa. 

W ramach tej usługi doradczej dla saunariów oferuje: 

 szkolenia dla personelu i osób zarządzających strefami saun skierowane do hoteli, Aquaparków i centrów 

Spa&Wellness 

 szkolenia z rytuałów saunowych (seanse aromaterapeutyczne, parowe) 

 długoterminowe doradztwo w zarządzaniu saunarium w ramach współpracy 

 narzędzia pozwalające na zwiększenie frekwencji w strefach saun 

 narzędzia zwiększające długość pobytu klienta w strefie saun 

 narzędzia wpływające na zadowolenie klienta, korzystającego z saunarium i zwiększające 

prawdopodobieństwo ponownego skorzystania z usługi 

 kosmetyki do wykorzystania w saunie jako źródło dodatkowych przychodów 

 aromaterapię do saun suchych, łaźni parowych oraz pomieszczeń Spa&Wellness 

 

Fitnet Sp. z o.o. - Informatyka dla obiektów rekreacyjnych i sportowych: systemy, aplikacje, sterowanie, 

wyposażenie szatni w strefie Spa i fitness, czyli kompleksowe wsparcie sprzedaży usług stref Spa. 

 

www.fitnet.pl  

Fitnet to jedyna firma w Polsce, która działa wyłącznie dla branży sportowo-rekreacyjnej. To gwarancja ciągłego 

rozwoju i doświadczenia. Tworzy małe i duże systemy elektronicznej obsługi klienta, wspomaga zarządzanie 

obiektami każdej wielkości. Poza tym oprogramowanie Fitnet zajmuje się integracją układów kontroli dostępu i 

elektronicznych szatni. Kwintesencją ponad 20-letniej działalności firmy jest cała gama specjalistycznego 

oprogramowania oraz szeroka oferta dedykowanych usług towarzyszących. Dzięki nowatorskiemu podejściu do 

zarządzania obiektem sportowym czy rekreacyjnym oprogramowanie posiada unikalne cechy, a jego ciągły  

http://www.bassau.pl/
http://www.fitnet.pl/


rozwój pozytywnie zaskakuje obecnych klientów. 

Fitnet jest dostawcą kompletnego wyposażenia szatni. W zależności od preferencji klienta oraz charakteru 

obiektu szafki wykonywane sa z następujących materiałów: 

 HPL 

 Metal 

 Metal z frontami wykonanymi z MDF lub HPL 

 Oferowane produkty mogą występować w modułach z frontami o różnych kształtach. 

Firma jest także dystrybutorem zamków do szafek Ojmar, które swoje zastosowanie znajdują w obiektach 

sportowych. W ofercie zamki zbliżeniowe, dotykowe, wrzutowe na monety, na kłódkę oraz tradycyjne zamki 

mechaniczne. 

 

Polor Sp. z o.o. - Profesjonalny sprzęt czyszczący, urządzenia i maszyny sprzątające, środki do sprzątania - dla 

firmy, hotelu, domu. 

 

www.polor.pl  

Polor Sp. z o.o. jest  od 25 lat jednym z liderów polskiego rynku w branży utrzymania czystości. Posiada pełną 

ofertę urządzeń czyszczących, chemii profesjonalnej oraz padów czyszczących. Od początku działalności jest 

wyłącznym dystrybutorem Numatic International w Polsce, oferując najlepszy, profesjonalny sprzęt czyszczący 

wraz z pełną opieką gwarancyjną i serwisową.  

Firma posiada szeroki wachlarz produktów tj. automaty szorująco-zbierające, zamiatarki, środki chemiczne, w 

tym płyny do dezynfekcji, pady czyszczące, urządzenia do czyszczenia wentylacji. Doradcy Polor pomagają w 

wyborze odpowiedniego odkurzacza, czy automatu do mycia posadzek i in. Powierzchni i organizują 

indywidualne pokazy skuteczności oraz sposobu działania sprzętu czyszczącego na teranie całej Polski. Automaty 

czyszczące, odkurzacze, zamiatarki i inne urządzenia objęte są opieką doświadczonych serwisantów w całym 

kraju. Profesjonale produkty czyszczące dedykowane są do użytku obiektowego, a uzupełnieniem oferty 

firmy POLOR Sp. z o.o. jest cała gama produktów do użytku domowego, ze szczególnym uwzględnieniem 

znakomitych odkurzaczy i robotów sprzątających. 

 

Trufle Mozaiki - mozaika basenowa. Niezależnie od tego, czy jest to mały basen, czy duży hotelowy projekt, 

dopasujemy kolorystykę i wzór do Twoich potrzeb. Zależy Ci na oryginalnej mozaice do strefy spa lub hotelowego 

basenu? Nasze mozaiki basenowe są antypoślizgowe i łatwe do utrzymania w czystości. Każdy wzór przygotujemy 

dla Ciebie w dowolnym rozmiarze! 

 

www.trufle.eu  

Trufle -  Mozaika basenowa 

Na potrzeby realizacji obiektów basenowych oraz SPA uruchomiliśmy dedykowany sklep internetowy AQUA by 

Trufle. Znajdziesz tam klasyczną basenową mozaikę, bezpłatne próbki, katalogi, a wszystko w towarzystwie 

naszych indywidualnych projektów. 

http://www.polor.pl/
http://www.trufle.eu/


W Truflach wierzymy, że najlepsze realizacje są owocem współdziałania, dlatego prowadzimy program 

współpracy z architektami i projektantami. Twoje udane realizacje są naszą najlepszą wizytówką. Naszą rolą jest 

wspieranie procesu projektowego tak, abyś za każdym razem mógł zachwycić swoich inwestorów. 

Gwarantujemy najwyższej jakości materiał do kreatywnego tworzenia unikalnych przestrzeni. Do każdego 

projektu dostarczamy render w wysokiej rozdzielczości do użycia w wizualizacjach, oraz Zapewniamy dostęp do 

wzorników i próbek opracowanych wzorów. 

 

GRUPA GANTNER - Systemy kontroli dostępu skracające czas oczekiwania użytkowników stref spa i fitness. 

Automatyzacja szatni i komunikacji sprzedażowej. 

 

www.gantner.com  

Jako pionier w dziedzinie technologii NFC (komunikacja bliskiego zasięgu), innowacje sprzętowe i programowe 

firmy GANTNER zmieniły sposób, w jaki firmy/obiekty wchodzą w interakcje z klientami i pracownikami. 

Bezstykowe systemy NFC GANTNER to wiodące na rynku rozwiązania kontroli dostępu, elektroniczne szafki i 

systemy płatności bezgotówkowych dla globalnego przemysłu rozrywkowego i komercyjnego. 

Na systemach GARTNER pracuje wiele wiodących firm i instytucji w tak różnorodnych dziedzinach, jak rozrywka 

i handel detaliczny, handel, finanse, opieka zdrowotna, edukacja i samorządy lokalne. 

Niezależnie od tego, czy prowadzisz klub fitness, park wodny, obiekt spa lub ośrodek narciarski, GANTNER oferuje 

rozwiązania w zakresie dostępu i technologii płatności, które można całkowicie dostosować do potrzeb każdej 

firmy. 

Systemy GANTNER tworzą środowisko zbliżeniowe, w którym kompleksowo można obsługiwać klientów za 

pomocą jednego poświadczenia NFC: w postaci karty zbliżeniowej, opaski na rękę lub breloka do kluczy itp. 

To uproszczone rozwiązanie typu „wszystko w jednym” zrewolucjonizowało zarówno pobyt klientów, jak i 

działania pracowników, usprawniła całą działalność biznesową i przynosi wiele korzyści w postaci niższych 

kosztów administracyjnych i bieżących, oraz zapewnia zarówno dużym, jak i małym firmom dużą przewagę 

konkurencyjną na rynku. 

 

TKHolding Sp. z o.o. - Dobrze zaprojektowany obiekt definiują nie tylko aspekty architektoniczne, ale 

funkcjonalność i efektywność finansowa dzięki niskim kosztom eksploatacji. Architekci TK Holding bazujący na 

dużym doświadczeniu i praktyce w projektowaniu obiektów spa. 

 

www.tkholding.pl   

TKHolding Truszczyński, Kobierzewski Sp. z o.o. to grupa firm, zrzeszająca najlepszych specjalistów branży 

architektonicznej oraz projektowej. Projekty tworzą korzystając z najnowszych technologii, m.in. BIM [Building 

Information Modeling] czy VR [Virtual Reality]. Indywidualne podejście do każdej planowanej inwestycji pozwala 

architektom na zastosowanie optymalnych rozwiązań w projekcie z naciskiem na funkcjonalność, estetykę oraz 

aspekt ekologiczny. 

PRZESTRZEŃ VR - tak teraz projektuje się na świecie! 

Podczas Konferencji będą Państwo mieli niepowtarzalną możliwość zwiedzenia Fabryki Wody - budowanego 

obecnie w Szczecinie najnowocześniejszego Aquaparku, a także projektowanego Aquaparku w Stalowej Woli. 

http://www.gantner.com/
http://www.tkholding.pl/


Stanowisko VR umożliwi wejście do wnętrza cyfrowej makiety tych Aquaparków i pozwoli na swobodną 

eksplorację wirtualnego świata doświadczając architektury w rzeczywistej skali obiektu!  

Wchodzimy - spacerujemy - rozglądamy się, podskakujemy - tak jakbyśmy tam rzeczywiście byli! 

 

RAKO – Ceramika basenowa do wszystkich typów niecek. Nieograniczone możliwości barw i mozaik. Przykłady 

nowych realizacji, jak i pomysły na zmodernizowanie starej powierzchni. Różne systemy kształtek i przelewów 

dedykowane do konkretnych, wymagających specjalnych zastosowań obiektów, od hoteli spa, po baseny 

rekreacyjne, brodziki dla dzieci, niecki sportowe, hamownie, do rehabilitacyjnych i terapeutycznych, które 

znacznie ułatwiają pracę z pacjentem.  

 

www.rako.eu   

Tradycja RAKO sięga 140 lat! Płytki i kształtki ceramiczne, znane są na całym świecie, produkowane są w Czechach 

od 1883r. Okładziny basenowe znalazły zastosowanie na basenach zewnętrznych i wewnętrznych, w ośrodkach 

Spa, saunariach, łaźniach, oraz szeroko rozumianej strefie mokrej (w ostatnich 5 latach ceramika RAKO została 

zastosowana aż w 72 obiektach w Polsce). Płytki przystosowane są nawet do najbardziej trudnych i 

wymagających miejsc, np. o różnym stopniu zasolenia i temperaturze (baseny termalne i solankowe), czy 

obiektów wymagających specjalnych homologacji (homologacje Międzynarodowej Federacji Pływackiej FINA dla 

basenów sportowych). Rozwiązania RAKO zaspokoją praktycznie wszelkie potrzeby Klientów. 

 

Berndorf Bäderbau Sp. z o.o. - Wyjątkowe, indywidualnie projektowane niecki ze stali nierdzewnej – 

inwestycje „szyte na miarę” od dużych Aquaparków po mniejsze baseny hotelowe. Baseny ze stali nierdzewnej 

to idealnie higieniczne i estetyczne rozwiązanie dla hoteli, które przynosi znaczne oszczędności w procesie 

codziennej eksploatacji. 

                                        www.berndorf.pl  

Berndorf Bäderbau jest wiodącym producentem instalacji basenowej od 1960 roku, posiadającym punkty 

sprzedaży w całej Europie. Baseny ze stali nierdzewnej Berndorf Bäderbau stanowią wizytówkę parków wodnych 

i rekreacyjnych w przestrzeni publicznej, a także hoteli, prywatnych uzdrowisk i rezydencji. Tworząc harmonijne 

i atrakcyjne krajobrazy wodne, producent łączy atmosferę i komfort, funkcjonalność i design, a celem jest 

realizacja marzeń i poprawa jakości życia w oparciu o indywidualne potrzeby i inicjatywy Klientów. 

W Polsce spółka Berndorf działa od 2002r., mając w swoim portfolio ponad 1000 realizacji niecek basenów  

miejskich, hotelowych, terapeutycznych, prywatnych oraz termalnych. 

Dzięki znakomitym materiałom oraz nowoczesnym rozwiązaniom projektowym, firma realizuje zarówno 

standardowe projekty, jak również spełnia unikalne, wyszukane zlecenia. Stal nierdzewna daje nieograniczone 

możliwości kształtowania, oraz znakomitej jakości efekt końcowy, wtapiając baseny harmonijnie w każde 

otoczenie. 

Dlaczego stal nierdzewna? 

 Gładka powierzchnia bez fug 

 Długotrwała szczelność i najwyższa trwałość bez utraty walorów wizualnych 

 Najniższe koszty eksploatacyjne 

http://www.rako.eu/
http://www.berndorf.pl/


 Krótki czas budowy poprzez wcześniejsze przygotowanie elementów w warsztatach firmy 

 Nieograniczona ilość rozwiązań przy budowie nowych i modernizacji istniejących basenów 

 Opatentowany system cyrkulacji wody, zapewniający 100% wymiany wody basenowej 

 Bardzo duża gama różnorodnych atrakcji wodnych. 

 

TT Soft Sp. z o.o. - Proces automatyzacji stref basenowych i wyposażenie infrastruktury spa w nowoczesne 

rozwiązania umożliwiające dopasowanie się do specyfiki każdego obiektu, stając się funkcjonalnym i 

dopasowanym narzędziem do kompleksowego zarządzania sprzedażą. 

 

www.ttsoft.pl  

TT SOFT łączy ze sobą kreatywne idee oraz nowoczesną technologię IT, a wykorzystując zdobyte doświadczenie i 

wiedzę, pomaga swoim Klientom budować ich nowoczesny biznes. Od momentu powstania firma nieprzerwanie  

stawia na innowacje informatyczne. 

Firma TT SOFT powstała w 2000 roku w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie profesjonalnymi oraz 

fachowymi usługami informatycznymi. Kluczem do sukcesu okazało się zaangażowanie młodego i ambitnego  

zespołu specjalistów z branży IT. 
Początkowo, firma zajmowała się sprzedażą Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta ESOK, oraz tworzeniem 
infrastruktury basenowej. Jednak w szybkim czasie oferta firmy wzbogaciła się o zaawansowane rozwiązania 
informatyczne w zakresie środowiska IT. Wieloletnie doświadczenie, szeroka wiedza pracowników i dogłębna 
znajomość tematu, a także wrodzona pasja są dziś największym kapitałem firmy TT SOFT. 
Rozwiązania TT SOFT umożliwiają dopasowanie się do specyfiki każdego obiektu, stając się funkcjonalnym i 
dopasowanym narzędziem do kompleksowego zarządzania sprzedażą i nie tylko. Skorzystaj z możliwości 
dowolnego definiowania i taryfowania stref, przeglądaj wielopoziomowe analizy sprzedaży i wielu innych 
istotnych w codziennej pracy funkcji. 

 

 

Myrtha Pools - Baseny Myrtha są projektowane przy użyciu autorskiego, modułowego systemu, ze stali 

nierdzewnej, PVC i najwyższej jakości wykończeń.  

 

www.myrthapools.com/en 

Założona w 1961 roku firma Myrtha Pools – dzięki nieustannemu zaangażowaniu w badania nad najbardziej 

zaawansowanymi technologiami – dała innowacyjny impuls rynkowi basenów, zarówno w przypadku basenów 

sportowych, jak i rekreacyjnych. Myrtha Pools zainstalowała ponad 10 tysięcy basenów w ponad 70 krajach na 

całym świecie. Partner FINA od 2009 roku i co ciekawe, większość światowych rekordów w pływaniu została 

ustanowiona w basenach zbudowanych w technologii Myrtha. System Myrtha Pools oparty jest na stali 

nierdzewnej, która jest następnie laminowana na gorąco PVC, co gwarantuje trwałość i bardzo skuteczną 

wodoodporność. Wszystkie połączenia, powierzchnia podłogi i przestrzenie między panelami ściennymi są 

uszczelnione, tworząc wodoszczelną nieckę. Dzięki trwałemu laminatowi PCV praktycznie wszystkie rodzaje 

płytek, szkła i kamienia, które są odpowiednie dla środowiska basenowego, mogą być wykorzystane w projekcie. 

http://www.ttsoft.pl/
http://www.myrthapools.com/en


Efekt „wow” można również uzyskać np. za pomocą akrylowych paneli ściennych Myrtha, które przypominając 

szkło, tworzą efektowne wykończenie. Ponadto Myrtha Pools opracowała rozwiązania zmniejszające emisję CO2 

co umożliwia mapowanie produktów Myrtha zgodnie z trzema zielonymi narzędziami oceny (LEED, BREEAM i 

Green Star), które określają, w jaki sposób Myrtha może przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego 

rozwoju. 

 

 

Budmech sp. z o.o. sp. k. - dystrybucja systemów rynnowych i rurowych oraz wykładzin podłogowych z 

polichlorku winylu do obiektów użyteczności publicznej.  

 

  

www.budmech.pl   

Budmech Systemy Rurowe - solidne rozwiązania dla rurociągów technologicznych z tworzyw sztucznych.  

Od ponad 30 lat dostarcza solidne rozwiązania do instalacji z tworzyw sztucznych, oszczędzając czas i pieniądze 

Klientów oraz zapewniając bezpieczne i efektywne rozwiązania. 

• Wspieramy proces projektowania i realizacji rurociągów technologicznych, dzieląc się z naszymi 

Klientami doświadczeniem oraz specjalistyczną wiedzą, 

• Pomagamy wybrać bezpieczne rozwiązania zgodne z normami konkretnej inwestycji, 

• Doradzamy, jak optymalizować koszty związane z eksploatacją instalacji, 

• Posiadamy szeroki zakres produktów z tworzyw sztucznych takich jak PVC-U, PVC-C, PE, PP H. 

Instalacje ciśnieniowe oparte na tworzywach sztucznych są powszechnie stosowanym rozwiązaniem m.in. w 

przemyśle chemicznym, oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, basenach kąpielowych czy w 

chłodnictwie. Zdając sobie sprawę, jak duże znaczenie mają wydajność i niezawodność każdej instalacji, 

wspieramy naszych Klientów w wyborze właściwych rozwiązań, które gwarantują bezpieczne i optymalne 

użytkowanie systemów ciśnieniowych. 

 

 

Base System – producent systemów IT dla branży turystycznej, sportowej i przemysłu. 

                       

                                                                                                                                      www.basesystem.pl  

Base System od ponad 20 lat profesjonalnie zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz wdrażaniem 

elektronicznych systemów obsługi klienta. W szczególności systemów ESOK, systemów biletowania i kontroli 

dostępu oraz systemów parkingowych. Dostarczane przez Base System rozwiązania pozwalają zautomatyzować 

proces sprzedaży i obsługi klienta oraz zagwarantować kontrolę nad przepływem osób. Firma skupia się na 

dostarczaniu kompleksowych rozwiązań obejmujących wyspecjalizowane oprogramowanie oraz dedykowane 

komponenty sprzętowe. 

 

 

http://www.budmech.pl/
http://www.basesystem.pl/


 

 

 

Watermania.pl - Mobilne atrakcje na baseny i akweny otwarte – dmuchane wodne tory przeszkód i place 

zabaw, sprzęt do zajęć w wodzie. 

 

  www.watermania.pl  

Watermania.pl zajmuje się profesjonalnym organizowaniem eventów na wodzie oraz wynajmem wodnych torów 

przeszkód – AQUA TRACK i placów zabaw renomowanej niemieckiej firmy WIBIT. AQUA TRACKI oraz pozostałe 

atrakcję są efektywnym narzędziem do zwiększenia atrakcyjności a zarazem rentowności obiektu. 

AQUA TRACKI są alternatywą dla obiektów, które nie posiadają dodatkowych atrakcji wodnych i nie mogą 

rywalizować z Aquaparkami. Dzięki mobilnym atrakcjom basen odtąd nie będzie kojarzył się tylko z monotonnym 

pływaniem, ale ze świetną rodzinną zabawą. 

 

 

Program Certyfikacji SAFE POOL  jako potwierdzenie wdrożenia najwyższych standardów bezpieczeństwa w 

obiekcie Spa – Agencja Rozwoju Infrastruktury Basenowej Organizacja Pozarządowa. 

 

www.arib.pl  

Agencja Rozwoju Infrastruktury Basenowej jako organizacja opiniuje i certyfikuje bezpieczeństwo w obiektach 

basenowych, oraz hotelowych spa. Konsultuje inwestycje, realizacje branżowe, wspiera branżę sportowo-

rekreacyjną i turystyczną poprzez programy UE. Prowadzi działania eksperckie, doradcze i nadzorujące. 

Agencja Rozwoju Infrastruktury Basenowej zajmuje się: 

 upowszechnianiem, wspieraniem innowacyjnych i nowatorskich technologii oraz wdrażaniem rozwiązań 

systemowych na rzecz wzrostu potencjału obiektów hotelarskich oraz sportowo-rekreacyjnych 

 upowszechnianiem, wspieraniem i wdrażanie najnowszych osiągnięć i dobrych praktyk w dziedzinie 

zarządzania strefami spa, jakością wody basenowej, reżimem sanitarnym w obiektach hotelarskich oraz 

sportowo-rekreacyjnych, 

 wspieraniem rozwoju infrastruktury turystycznej oraz sportowo-rekreacyjnej na terenie całego kraju, 

 podnoszeniem poziomu wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej miejscami wypoczynkowymi, w tym 

obiektami hotelarskimi oraz sportowo-rekreacyjnymi, 

 wspieraniem rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, badaniami rynku oraz badaniami 

na rzecz nauki i rozwoju biznesu, 

 podejmowaniem wszelkich działań profilaktycznych i edukacyjnych związanych z zachowaniem reguł 

sanitarnych i bezpieczeństwa na obszarach wodnych przez społeczeństwo, 

Agencja Rozwoju Infrastruktury Basenowej realizuje swoje cele poprzez: 

 współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, 

ośrodkami edukacyjnymi, środowiskiem biznesu i środkami masowego przekazu  

 organizację szkoleń, konferencji, seminariów, sympozjów, debat, dyskusji i innych form edukacji, 

http://www.watermania.pl/
http://www.arib.pl/


 prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, szkoleniowo- edukacyjnej i doradczej,  

 promowanie polskiego sportu i turystyki w kraju i poza jego granicami, 

 zarządzanie projektami w ramach Funduszy Europejskich w kraju i za granicą  

Nadzór nad działalnością Agencji sprawuje Minister Rozwoju i Technologii. 

 

Euro Team Trader – Ruchome dna i przegrody basenów, stałe wypłycenia, wyposażenie sportowe i rekreacyjne. 

Budowa basenów sportowych, rekreacyjnych i terapeutycznych. 

                                                            

www.euroteamtrader.pl  

Euro Team Trader (ETT) jest firmą od kilkunastu lat operującą w branży basenowej. Dostarcza i instaluje ruchome 

dna i przegrody basenów, stałe wypłycenia, wyposażenie sportowe i rekreacyjne. Ponadto ETT jest oficjalnym 

dystrybutorem włoskiego producenta niecek basenowych Myrtha Pools, buduje baseny sportowe, rekreacyjne, 

hotelowe i terapeutyczne. Na liście inwestycji, w których realizacji uczestniczył Euro Team Trader jest 

kilkadziesiąt pływalni miejskich, obiektów wielofunkcyjnych, basenów sportowych, w tym olimpijskich. Wszystkie 

urządzenia dostarczane i montowane przez ETT są produktami najwyższej jakości, dostosowanymi jednocześnie 

do polskich realiów budżetowych. 

 

Swimstone Sp. z o.o – Wynajem i sprzedaż wodnych torów przeszkód i dmuchanych wodnych placów zabaw 

Aquaglide. Dostawca akcesoriów i wyposażenia sportowego dla basenów. Wyłączny przedstawiciel na Polskę 

szwedzkiej firmy Malmsten. 

                                                                                           

www.swimstone.pl  

Swimstone Sp. z o.o. specjalizuje się w doradztwie i sprzedaży wyposażenia sportowego pływalni na potrzeby 

uprawiania sportów wodnych (m.in. liny torowe, waterpolo, słupki startowe i in.), oraz rekreacji (basenowe 

zabawki piankowe, deski SUP i in.) i organizacji imprez (trampoliny wodne, tory przeszkód, dmuchane place 

zabaw i in.). Jest oficjalnym przedstawicielem na Polskę wiodących na świecie marek Malmsten i Aquaglide. 

Oferuje także atrakcje basenowe na wody otwarte, wśród których znaczącą pozycję zajmują dmuchane parki 

wodne i wodne tory przeszkód.  

 



Konica Minolta – to lider w tworzeniu i dostarczaniu nagradzanych systemów nadzoru oraz 

nowoczesnych technologii IT, takich jak  SwimEye TM – zaawansowany technologicznie automatyczny 

system detekcji i zapobiegania utonięciom.  

 

 www.konicaminolta.pl/pl-pl 

 

SwimEyeTM to komputerowy system detekcji wizyjnej do zapobiegania incydentom utonięcia w 

basenach.  Został stworzony do stosowania w basenach wszystkich typów, rozmiarów i kształtów. 

Głównym celem SwimEye TM jest zapobieganie rozwojowi wypadków utonięcia poprzez skrócenie czasu 

reakcji ratownika.  

SwimEye działa jak „dodatkowy ratownik” pod wodą basenu. Nasze oprogramowanie do 

rozpoznawania obiektów śledzi ruchy wszystkich pływaków w basenie. A w przypadku poważnego 

incydentu utonięcia, SwimEye zapewni alarm ratownikom basenowym. Pomoże to ratownikom skrócić 

czas reakcji podczas inicjowania akcji ratunkowej. 

Zalety systemu SwimEye: 
 

 Pełna automatyzacja 

 Skrócenie czasu reakcji ratowników  

 Działa jak „dodatkowy” ratownik w 
basenie – oczy poniżej poziomu wody 

 Zwiększa poczucie bezpieczeństwa 
zarówno ratowników, jak i pływających 

 
 

 Zapewnia pełny raport sytuacji 
alarmowej – wizualny i pisemny 

 Może być instalowany w basenach już 
napełnionych wodą ( nie ma potrzeby 
opróżniania basenu)  

 Wykorzystuje najbardziej innowacyjną i 
nowoczesną technologię  

 Serwis 24/7    
 

 

 

Mazur Spa – Sauny, wanny Spa i jedyne w Polsce baseny do „cross-training’u”. Realizacje firmy odmienią nawet 

najmniejszą hotelową przestrzeń Spa i sprawią, że obiekt zyska atrakcyjną, dodatkową ofertę dla wymagających 

klientów.  

 



www.mazurspa.pl  

Firma Mazur Spa zajmuje się tworzeniem oraz dostarczaniem najwyższej jakości urządzeń, które odmienią 

domową i hotelową przestrzeń w profesjonalny salon SPA. Jako producent basenów, firma od 40 lat dba o to, by 

odpoczynek i regeneracja w prywatnym Spa spełniły potrzeby i oczekiwania nawet najbardziej wymagających 

klientów. 

Oferta obejmuje m.in.: 

 urządzenia z przeciwprądem oraz treningowe, 

 wanny zewnętrzne SPA, z hydromasażem lub wolnostojące, 

 kabiny prysznicowe z hydromasażem lub sauną, 

 sauny parowe, na podczerwień lub z suchym piecem, 

 niezbędne akcesoria i części zamienne. 

 

 

 

Firma A.R.G. – Bezpieczne place zabaw i siłownie zewnętrzne, urządzenia do surfingu, maty na stoki 

narciarskie, suche stoki, lodowiska syntetyczne, miasteczka ruchu.  

                                       www.firma-arg.pl 

 

Firma A.R.G. od 1993r. realizuje inwestycje związane z atrakcjami dla zróżnicowanych grup społecznych w 

mniejszych i dużych miejscowościach. Ofertę kieruje do jednostek samorządowych i firm. Są to place zabaw, 

siłownie zewnętrzne, maty na stoki, suche stoki, lodowiska syntetyczne, urządzenia do surfingu, miasteczka 

ruchu i wiele innych ciekawych rozwiązań, które uatrakcyjnią ofertę hoteli, oraz obiektów publicznych i 

przyciągną do nich klientów.  

Nie każdy może mieć na swoim terenie zabytki, legendę, czy piękny krajobraz, ale mając odpowiednich ludzi i 

odpowiednie urządzenia, można skutecznie wypromować swój obiekt, lub organizowane wydarzenie. 

Dzięki realizacjom A.R.G. atrakcyjna oferta przekłada się na ilość gości oraz efektywność finansową. 

 

 

 

CN Heliox – Alternatywne czyszczenie niecek basenowych w hotelach, Aquaparkach i pływalniach. 

                           www.czyszczeniebasenow-heliox.pl  

 

http://www.mazurspa.pl/


CN Heliox jest firmą zajmującą się pracami podwodnymi. Od 10 lat specjalizuje się w profesjonalnym czyszczeniu 

różnego rodzaju basenów na terenie całej Polski. Jest to alternatywne do tradycyjnego czyszczenie niecek 

basenowych, które natychmiast przynosi wizualne efekty i wymierne korzyści. 

Profesjonalne, certyfikowane podwodne czyszczenie niecek bez konieczności spuszczania wody i zamykania 

obiektu to prosta i pozwalająca na duże oszczędności metoda, która została już z powodzeniem zastosowana w 

wielu polskich pływalniach i cieszy się – szczególnie w tych trudnych ekonomicznie czasach -  coraz większym 

zainteresowaniem zarządzających. Podwodne czyszczenie przeznaczone jest do wszystkich rodzajów niecek – 

ceramika, stal nierdzewna, tworzywo i wykonywane jest certyfikowanym sprzętem na bazie dedykowanej chemii 

basenowej. Może być wykonywane nocą, dzięki czemu obiekt może bez przeszkód pracować i przyjmować 

klientów. 


