Sny o jižních mořích v dokonale
zastřešeném bazénu
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Uskutečnění snu o bazénu –
na to se specializuje společnost
Artner Handels GmbH. Na
ochranu plaveckých bazénů
proti vnějším vlivům nabízí
tento rakouský podnik nejrůznější zakrytí, od povětrnosti
odolné plachty přes robustní
pojížděcí ochranu až po komfortní zastřešení bazénu.
Přitom v popředí je vždy kvalita. Co se těsnicí a upevňovací
techniky týče, obrátila se
společnost Artner na skupinu
Angst + Pfister. Vysoce jakostní
těsnicí profily od Angst + Pfister
zaručují díky individuálním
konstrukcím optimální stabilitu
a funkčnost.

Kdo při stavbě plaveckého bazénu klade důraz na kompetentnost, ten je u
Pool Partner v těch nejlepších rukou.
Pod touto ochrannou známkou plní ﬁrma Artner od roku 1997 přání na koupaliště v těch nejrůznějších variacích.
V případě potřeby získají zákazníci zároveň příslušenství, například zastřešení z plexiskla v pěkném designu, a
nezáleží na tom, zdali se jedná o bazén kruhový, oválný nebo obdélníkový.
Aby svým výrobkům dodali konečnou
jakost a vzhled, sází experti na koupalištní zařízení znovu a znovu na
prvotřídní speciální proﬁly od ﬁrmy
Angst + Pfister. Plastové součásti zaručují bezpečné usazení skel a hladký
pohyb střešních prvků po hliníkových
pojezdových kolejnicích.
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Těsnicí proﬁly na míru
Spolupráci obou podniků od začátku
charakterizovalo vzájemné doplňování
know how. Firma Artner hledala možnost zdokonalení techniky těsnění u zastřešení plaveckých bazénů a společně
s ﬁrmou Angst + Pﬁster nalezla perfektní
řešení. Byl vyhledán vhodný materiál a
zvoleny správné tvary proﬁlů. Firma
Angst + Pﬁster vyvinula pro různá použití speciálně koncipované díly: U-proﬁly
skýtají skleněným tabulím správné držení, patky slouží k ﬁxaci na podlahu a
úhelníkové styčnicové proﬁly vytvářejí
spojení mezi posuvnými elementy.
Střešní konstrukce tak získá optimální
rám.

Zdařile vyřešené putování hran

Intenzivní vývojářská práce

Příznivý poměr ceny a výkonu

Během používání musí zastřešení bazénu a jeho součásti odolávat rozličným
tvrdým zkouškám: Silně na ně mohou
doléhat vlivy prostředí, například sníh,
déšť, vítr a znečištění, a v případě
chybné volby materiálu mohou způsobit předčasné opotřebení. Těsnění od
ﬁrmy Angst + Pﬁster splňují spolehlivě
všechny požadavky: Odolnost proti
všem formám povětrnostních vlivů a
proti ozónu je samozřejmá. Avšak proﬁlům nedokáže uškodit ani kontakt s
akrylátem. V technickém ohledu ideální
U-proﬁl sice ponechává skleněné tabuli
dostatečnou vůli pro pohyb z titulu teplotní roztažnosti, zároveň však zamezuje klouzání v drážce. Pro montáž je
kromě toho zvlášť zapotřebí mechanické stability, podélná posunutí v drážce
jsou konec konců nezbytná. Jedná se
tedy o skutečné putování hran, které se
díky individuálně vyvinutým proﬁlům
Angst + Pﬁster podařilo vzorným způsobem vyřešit.

Mimořádné přednosti, jež těsnění od
ﬁrmy Angst + Pﬁster poskytují, jsou výsledkem intenzivní vývojářské práce.
Na rozdíl od standardních proﬁlů nejsou proﬁly Angst + Pﬁster příliš malé
nebo příliš velké, jsou prostě přesně dimenzované pro příslušné použití. Takto
je zaručeno, že tabule zůstanou stále
v těsněních a při teplotních změnách
nevyklouznou z drážky.

První zakázka byla vyřízena kompetentně, pružně, rychle a k úplné spokojenosti ﬁrmy Artner. Nyní následují další. Z hlediska stavitele bazénů je nyní
Angst + Pﬁster exkluzivním dodavatelským partnerem všech těsnění. Příznivý
poměr ceny a výkonu se kromě většího
celkového obratu projevuje také úsporami nákladů na administrativu. Z
dobré kooperace v neposlední řadě
proﬁtují zákazníci ﬁrmy Artner, kteří
se díky excelentním těsnicím proﬁlům
Angst + Pﬁster mohou těšit z dlouhé
životnosti svých privátních koupališť.

Partner pro dodávky a servis v
jedné osobě
Ačkoli konstrukci součástí provede
nakonec samotná ﬁrma Angst + Pﬁster,
je při řešení úkolu ve skupině
Angst + Pﬁster podstatným prvkem zapojení zákazníka. Těsný kontakt se zákazníkem udržujeme až po dosažení
bezchybného řešení, neboť především
u nových typů a modelů nebo speciálních, na míru šitých součástí je potenciál pro optimalizaci často už v počáteční fázi. Naše podpora však nekončí
výrobou. Firma Artner se na podporu
svého dodavatelského partnera může
spolehnout i při montáži. Angst + Pﬁster
na místě vyhodnocuje hlášení montérů
a dává tvarovým dílům jejich deﬁnitivní
podobu.

Kontaktní osoba:
Andreas Riegler
Angst + Pfister Ges.m.b.H., 1210 Wien, Rakousko
Telefon: +43 (0)1 258 46 01 44
E-mail: andreas.riegler@angst-pfister.com
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