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Νερό… 
Ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά του πλανήτη μας. Σύμβολο ζωής, δύναμης και ευεξίας. 
Ένα αγαθό που οφείλουμε να αξιοποιούμε με σεβασμό και να προστατεύουμε για τις επόμενες γενιές. 
 

Η  angel-POOL  έχοντας μια μεγάλη πείρα πάνω στο χώρο κατασκευής κολυμβητικών δεξαμενών και χώρων Wellness & SPA,  
χρησιμοποιεί υλικά υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας, φιλικά στο περιβάλλον με δυνατότητα παροχής πολυετών εγγυήσεων. 

Άρτια εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι τεχνικοί  με πολυετή πείρα και τεχνογνωσία στο αντικείμενο, αποτελούν την κορυφή στο 
συγκεκριμένο χώρο και αναλαμβάνουν μια κατασκευή από το πρώτο έως το τελευταίο στάδιο. 

Υψηλή αξιοπιστία, συνέπεια, ποιότητα κατασκευής και  ασφάλεια, είναι η αξίες που καθορίζουν την μεταξύ μας σχέση. 
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΕΓΓΥΗΣΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Επιλέγουμε προϊόντα με ασυναγώνιστη ποιότητα, μόνο από μεγάλους οίκους και παγκοσμίως 
αναγνωρισμένες εταιρείες. 

Η κατασκευή πισίνας είναι σύνθετη. 

Απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και καθορίζεται από τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη μας. 

Η τεχνογνωσία και πύρα της angel-POOL καλύπτει την κατασκευή επαγγελματικής και ιδιωτικής πισίνας, καθώς και τη 
δημιουργία κέντρων Wellness & Spa και υδάτινων πάρκων. 

Ήμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε και να υποστηρίξουμε κατασκευαστικά και τεχνολογικά την κάθε αρχιτεκτονική 
πρόταση με μόνο γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη.  
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Επιλογές κατασκευής 
Μοναδική τεχνολογία: 
Με πάνελ σκυρόδεμα και μπετό 
Η angel-POOL επιλέγει τον τρόπο κατασκευής με 
ενεργά καλούπια, οπλισμένο μπετό, σκυρόδεμα και τελική 
επένδυση με μεμβράνη. 
Τα προτερήματα αυτής της τεχνολογίας είναι η απόλυτη 
εξασφάλιση της στατικότητας και αντισεισμικότητας 
(30 χρόνια εγγύηση), καθώς και θεαματική μείωση του 
κόστους κατασκευής σκελετού πισίνας. 
Εγγυάται επίσης, άριστη συμπεριφορά σε προβληματικά 
εδάφη (ύπαρξη υδροφόρου ορίζοντα). 

 

Με μπετό και λάινερ 

Η εφαρμογή του λάινερ είναι εφικτή και σε κατασκευές με 
μπετό. 
Εγγυάται την πιο γρήγορη και σίγουρη επένδυση 
επιφανειών κολυμβητικών δεξαμενών με χαμηλό κόστος 
και σίγουρη στεγάνωση. 
Οι επιλογές χρωμάτων και σχεδίων, σας δίνουν άπειρες 
επιλογές και δυνατότητες. 

 

Με μπετό και επένδυση ψηφίδας 
Μια  απόλυτα κλασσική και διαχρονική επιλογή. 
Εξακολουθεί και δίνει την αίσθηση της πολυτέλειας και 
υψηλής αισθητικής έκφρασης! 
Οι επιλογές συνδυασμών χρωμάτων και υλικών ακολουθούν 
πιστά και αναδεικνύουν την αισθητική άποψη του πελάτη. 

 

Πολυεστερικές 
Μια οικονομική επιλογή με εύκολη τοποθέτηση και 
σύντομο χρόνο αποπεράτωσης. 

Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 
για επαγγελματικές και ιδιωτικές πισίνες. 
Προηγμένη και αξιόπιστη τεχνολογία στην διάθεση του πελάτη μας, υπακούοντας στις δικές του 
αποκλειστικά ανάγκες. 

Μηχανήματα Compact 

Προτερήματα αυτής της προηγμένης τεχνολογίας είναι η εύκολη χρήση, η απόλυτη αξιοπιστία, το 
χαμηλό κόστος λειτουργίας και ότι δεν απαιτούν ενσωματώσεις και και μηχανοστάσια. 

Μηχανοστάσια 

Συμβατικός τρόπος κατασκευής, με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα απολύμανσης και φίλτρανσης του νερού. 
Καλύπτουν απαιτήσεις κατασκευών με υψηλές  προδιαγραφές και εξειδικευμένες απαιτήσεις.  
Έχουν πολλαπλές δυνατότητες αναβάθμισης. 

Φωτισμός LED RGB 
Ο σωστός φωτισμός μιας κατασκευής είναι ένα στοιχείο που θα αναδείξει και θα δημιουργήσει την ατμόσφαιρα που 
απαιτεί ο χώρος σας. 
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ΧΩΡΟΙ  
WELLNESS  
& SPA   

Η όποια αναβάθμιση μιας ξενοδοχειακής 
μονάδας σύγχρονων προδιαγραφών, απαιτεί 
σήμερα την δημιουργία και εξέλιξη ειδικών 
χώρων, που θα προσφέρουν τη δυνατότητα ο 
πελάτης να απολαμβάνει στιγμές απόλυτης 
χαλάρωσης και αναζωογόνησης. 

Sauna 
Εγγυημένη ξυλεία και  τεχνολογία για  επαγγελματική και 
ιδιωτική χρήση. 
Αφήνουμε εσάς να επιλέξετε 
μέσα από μια μεγάλη γκάμα 
σχεδίων ή μπορούμε μαζί να 
αυτοσχεδιάσουμε... 

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ!!! 

Υδροθεραπεία 
Θαλασσοθεραπεία  
Υδρομασάζ 
Για επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους. 
Η απόλυτη μέθοδος χαλάρωσης και ευεξίας. 

Υδάτινες δημιουργίες 
για δημόσιους & ιδιωτικούς χώρους 
Η δημιουργία μιας υδάτινης όασης με βασικό στοιχείο το νερό, πηγάζει από την ενέργεια, την ευεξία και ηρεμία που μας που 
μας προσδίδει.  Η συνεργασία μας με κορυφαίους αρχιτέκτονες και Designer στο χώρο, αποκαλύπτει την απόλυτη 
διαχρονικότητα και αισθητική αυτών των κατασκευών. 

Επεξεργασία νερού 
Η σύσταση και η ποιότητα του νερού επηρεάζει άμεσα την υγεία μας. Οι παράγοντες που καθιστούν την ποιότητα του νερού, είναι η 
κατάσταση των δικτύων υδροδότησης, η μόλυνση υδροφόρων πηγών, οι ανθρώπινες δραστηριότητες και γενικότερα η επεξεργασία 
του νερού. 
Οι κύριες επιβαρύνσεις που συναντούμε στο νερό είναι ανεπιθύμητα στερεά σωματίδια, άλατα, χλώριο, διαλυμένος σίδηρος, 
μικρόβια κ.α. Όλα αυτά επηρεάζουν την υγεία μας, αλλά και ευθύνονται για τις διαβρώσεις στο δίκτυο της κατοικίας μας και όλων 
των οικιακών συσκευών που βρίσκονται σε συνάρτηση με το νερό μας. 
Η επιλογή μιας σωστής και άρτιας εγκατάστασης για την επεξεργασία του νερού σας, γίνεται μετά την λήψη και ανάλυση 
δείγματος χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, όπου επιστημονικό προσωπικό καθορίζει την διαδικασία φίλτρανσης και τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό. 

Επεξεργασία νερού για: Τρόποι επεξεργασίας του νερού: 
Για ιδιωτικές κατοικίες  Αντίστροφη ώσμωση (αφαλάτωση) 
Για κτηριακές μονάδες  Αποσκλήρυνση 
Για νοσοκομεία  Απιονισμός 
Για βιομηχανίες  Απονίτρωση 
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Μπορείτε να επιλέξετε μέσα από μια γκάμα αξιόπιστων 
εταιριών με πολυετή εμπειρία στο χώρο. 

 

•  Υπέργεια ή φορητά 
•  Κατασκευή υδρομασάζ & υδροθεραπείας. 

Αποστείρωση με UV 

Υπηρεσίες 
Παράλληλα, η Angel-POOL παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες:  
 Συντήρησης και καθαρισμού, ανακατασκευής, στεγάνωσης, αντικατάστασης  
 ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και προμήθεια χημικών πισίνας  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιωάννινα  
Σουλίου & Καραολή Δημητρίου γωνία, 453 32  
 τηλ.: 26510 45353 | fax: 26510 45350  
 e-mail: info@angel-pool.com  

Αlbania  
SAVRIKAL, sh.p.k.  

Andresa Rruga Vrion, Sarande  
 
tel:  (+355 895) 2 30137  
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