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Společnost, která stojí za každou vyrobenou
vířivkou Hydropool

Firma Hydropool založená v roce 1980
začala jako jedna z prvních vyrábět a prodávat
vířivé vany a plavecké bazénky swimspa. Ať už
jsou to naše produkty, profesionální poradenství
a nebo záruční a pozáruční servis, náš tým
nenabízí jen výborné služby, ale to nejlepší
z celého oboru.
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FIRMA VYBUDOVÁNA NA
RODINNÝCH HODNOTÁCH
Naším cílem je stát se
absolutně nejlepším
výrobcem v oboru. Naši
zaměstnanci mají vizi a
zkušenosti k tomu, aby byli
schopni uspokojit ty
nejnáročnější požadavky
zákazníků.

JSME SVĚTOVĚ UZNÁVANÍ PRO
DOKONALOST A INOVACI
Již 30 let jsou vířivé vany a swimspa firmy Hydropool
celosvětově uznávány jako výrobky, které určují
standardy v designu a inovaci. Naše výrobky obdržely nejvíce certifikátů a ocenění z celého oboru.

Recognized for
Excellence by:

MODELOVÉ ŘADY
Hydropool produkuje nejširší řadu výrobků, které
nenabízí žádný jednotlivý výrobce v oboru. Rodina
našich produktů obsahuje:

PRODÁVÁME V 60TI ZEMÍCH SVĚTA
Naše výrobky splňují nebo předčí všechny
mezinárodní normy. Náš unikátní samočistící
systém s technologií dvojitého tepelného
štítu nám umožňuje splnit nejpřísnější
energetické normy včetně norem
Kalifornského energetického úřadu C.E.C.
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NAŠÍM CÍLEM ČÍSLO 1 JE SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA
Firma, které můžete věřit. Stojíme za každou prodanou vanou a swimspa od roku
1980, jsme společnost s 30 letou tradicí služby zákazníkovi. Spokojenost našich
zákazníků dosáhla takového stupně, že jejich doporučení nám vytvářejí
neuvěřitelných 25% celkové produkce. To znamená, že čtvrtina naší výroby je
založena na referencích našich klientů.

ZÁRUKY NA NAŠE VÝROBKY
Vířivé vany firmy Hydropool jsou vyrobeny
tak, aby vám sloužily řadu let, proto
můžeme nabídnout jedny z nejdelších
záruk v oboru. Pro konkrétní informace
k jednotlivým řadám nebo produktům
kontaktujte svého prodejce.

VÝROBCE, KTERÝ MINIMALIZUJE EMISE
SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ
Hydropool se zavázal minimalizovat a neutralizovat
množství skleníkových plynů, které vznikají při
každém výrobním procesu.
Naše výrobní iniciativa neustále a konstantně snižuje
velikost uhlíkové stopy výrobního procesu.

www.hydropoolhottubs.com

