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Havuz Savak Izgaraları ve Köşe Parçaları

ü Kir tutmayan parlak ve ergonomik yüzey
    
ü Güneş ışınlarına karşı dayanıklı
    ü Sağlam, estetik ve uzun ömürlü

ü Kaymayı önleyen özel desen

Süs Havuzu Fıskiyeleri

ü İstenen görüntüye göre zengin çeşit
    
ü Uzun ömürlü ve estetik

ü Paslanmaz çelik, bronz ve plastikten mamul

Aydınlatma Ekipmanları

ü 12 Volltta çalışma
    
ü Yüksek kalite A.B.S malzemeden mamul
    ü Sağlam, estetik ve uzun ömürlü

ü Kolay montaj

Yüzme Havuzu Dip Süzgeçleri ve Kare Dip Izgaraları

ü Güneş ışınlarına karşı dayanıklı
    
ü Yüksek kalite A.B.S malzemeden mamul
    ü Sağlam, estetik ve uzun ömürlü

ü Kolay montaj

Havuzu Ekipmanları

ü Kullanışlı ve sağlam
    
ü Her ihtiyaç için ayrı bir çözüm

ü Estetik dayanıklı havuz ekipmanları

Arıtma Ekipmanları

ü Çapaksız eşit yarıklar
    
ü Sağlam ve estetik dizayn

ü Tam ve rahat  geçiş

ü Arıtma
    
ü Absorbsiyon
    ü Soğutma kuleleri için ideal çözüm
ü Çürümez ve paslanmaz

ü Koku giderme

ü Mükemmel kabarcık üretimi
    
ü Balık çifliği ve biyolojik arıtma

ü Gazları sıvılarda çözme

PLASTİK VE MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ



PLASTİK VE MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ PLASTİK VE MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ü Yüksek mukavemet
    
ü Hassas imalat, kaliteli işçilik
    ü 4 Bar test basıncı
ü Estetik görünüm, şık dizayn

ü Düşük direnç, rahat geçiş

 Kum Filtreleri
Polyester ve Polyvinilester (Ozon)

Yeni EDE Tipi U-PVC ve PPRC Küresel
 Su ve Asit Vanaları

DİM Tipi Yüksek Mukavemetli
U-PVC ve PPRC Kelebek Vanalar

U-PVC ve PPRC
Dört Ayaklı Eteksiz Çekvalf

ü Kesin sızdırmazlık
    
ü U-PVC ve PPRC’den mamul
    ü Deneyim, kalite ve estetik.

ü Sorunsuz ve rahat kullanım

ü Sağlam ve güçlü yapı
    
ü Akışkanın metal aksama temas etmediği özel dizayn
    ü Korozyona dayanıklı
ü Yüksek verim, sürekli çalışma

ü Kesin sızdırmazlık
ü 
    
ü Dirençsiz, mükemmel geçiş
    ü Ø 20 - 110 mm'ye kadar her ebatta tam geçişli
ü Ortam koşullarına ve mekanik etkilere üstün dayanım

Dikey, yatay tüm yönlerde kullanılmaya uygun
ü U-PVC yada PPRC yüksek kaliteli malzeme

1/2 - 3/4 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4,5 - 5,5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 HP 
Yüksek Verimli Termoplastik Santrifüj Su Pompaları

ü Kendinden emişli
    ü İleri teknoloji ürünü
ü Bakım istemeyen
    ü Korozyona dayanıklı
ü Yüksek verim, sürekli çalışma

1 - 1,5 - 2 HP 
Termoplastik Santrifüj Asit Pompaları

Dezenfeksiyon Sistemleri

U-PVC ve PPRC Rakorlar

ü 
    
ü Kaynak, yapıştırma veya dişli bağlantı
    ü Kolay sökülüp takılma

U-PVC ve PPRC’den mamul
ü Yüksek kalitede malzeme

Üstün Kaliteli U-PVC Fittingsler

ü Yüksek kaliteli U-PVC’den mamul
    
ü Yüksek mukavemetli, sağlam ve uzun ömürlü
ü Standart tüm ebatlarda

U-PVC ve PPRC 
Tak - Çıkar Çekvalfler

ü 
    
ü Dikey ve yatay çalışma olanağı
    ü Akışkanın hiçbir metale temas etmediği korozyonsuz dizayn
ü Piton civatası ile rahat montaj ve merkezleme olanağı

Kalın ve yüksek mukavemetli gövde ve kapak
ü Ø 90 - 315 mm her ebatta tam geçiş

Havuz Linerleri

ü Alman ELBTAL -PLASTICS üretimi
    ü Sağlam, estetik ve uzun ömürlü
ü Açık - Koyu Mavi (Mühtelif Renkli)
    ü Kenar detayı için özel çözüm

ü Kendinden emişli
    ü İleri teknoloji ürünü
ü Bakım istemeyen
    ü Korozyona dayanıklı
ü Yüksek verim, sürekli çalışma

Gölet İçme Suyu ve Koruyucu Linerler

ü Alman ELBTAL -PLASTICS üretimi
    ü Sağlam, estetik ve uzun ömürlü
ü Balık ve bitkilere uygun
    ü Geri dönüşüme uygun

ü Otomatik kontrol sistemleri
    
ü Pislik tutucu ön filtre, elektrot akış hücresi
ü Panel üzerinde bağlantı elamanları monte edilmiş halde
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