




INDEX

O FIRMIE
OFERTA
ONYX
OPAL
LAZURITE
JASPER
VACATION EDEN
DIAMOND
SUMMER OASIS
PEARL OF SOUTH
WILD SHORE
KUFRY
NAROŻNIKI
PRZYKRYCIA SOLARNE
PRZYKRYCIA ZIMOWE
LAZURA OLEJNA
AKCESORIA BASENOWE
INNE PRODUKTY

3
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
25
26
26
28
30
32



2



3

DOŚWIADCZENIE, KTÓREMU MOŻNA ZAUFAĆ

Firma Abatec funkcjonuje na rynku od wielu lat, tworząc najlepszej jakości ogrodowe baseny 
drewniane, produkt wykonywany z ogromną starannością i pasją. Budując baseny skupiamy się przede 
wszystkim na potrzebach naszych klientów, dostosowując produkcję do najwyższych oczekiwań                     
w kwestii estetycznej, technologicznej i funkcjonalnej. Stawiamy również na rozwój, inwestując                           
w nowe technologie oraz tworząc nowe modele basenów, podążając za aktualnymi                                   
światowymi trendami. 

Wieloletnie doświadczenie naszej firmy gwarantuje jakość i solidność wykonania. Dzięki temu nasze 
produkty cieszą się ogromną popularnością, nieustannie zdobywając zainteresowanie nowych 
odbiorców.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA, NATURALNE PIĘKNO

Wykorzystywanie drewna w czasach, kiedy świadomość ekologiczna ciągle rośnie, a produkty 
ekologiczne są powszechnie poszukiwane sprawia, że firma Abatec idealnie wpisuje się w aktualne 
trendy. Od lat wiadomo, że drewno jako żywy surowiec jest trwałe i przyjazne dla człowieka. Do 
produkcji basenów wykorzystujemy starannie dobrany surowiec z certyfikowanych lasów 
nadbałtyckich i skandynawskich. Tworzenie trwałych i wysokogatunkowych produktów jest naszym 
głównym priorytetem.

Unikatowa technologia i profesjonalna obróbka drewna gwarantują wysoką jakość wykonania 
finalnego produktu. Dbamy o to, by proces przetwarzania drewna i dalszej produkcji przebiegał 
wzorowo, a ostateczny produkt spełniał wszystkie europejskie normy. Nasze projekty realizowane są 
przez doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę, co przekłada się na najwyższą jakość wszystkich 
naszych wyrobów.  
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Rodzice mogą zdjąć schodki zewnętrzne, przez co uniemożliwiają 
dzieciom dostęp do wody bez ich nadzoru. 

Możliwości jest wiele i zależy to od pomysłu i upodobań klienta. 
Szczegółowa i zrozumiała instrukcja instalacji gwarantuje szybki                     
i bezproblemowy montaż basenu w ciągu dwóch dni. 

W przypadku basenów ośmiokątnych podłużnych i prostokątnych 
niezbędna jest wylewka betonowa.

NASZA OFERTA OBEJMUJE BASENY W KSZTAŁCIE OŚMIOKĄTÓW FOREMNYCH, 
PRZEDŁUŻONYCH ORAZ PROSTOKĄTNE

Podczas instalacji każdego typu basenu używane są wkręty ze stali 
nierdzewnej. Ze względu na bezpieczeństwo przy deskach tarasowych 
wykorzystywany jest specjalny typ wkrętów. 

Stopnie drabinki i deski tarasowe są antypoślizgowe i wykonywane    

z wysokogatunkowych, trwałych materiałów zapewniając 
bezpieczeństwo użytkownikom.

Decydując się na zakup naszego basenu mogą Państwo zdecydować 
się na opcję z wyposażeniem lub bez.

KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE

Dzięki różnorodności kształtów i rozmiarów baseny firmy Abatec 
mogą stanowić wizualne uzupełnienie każdego domu. 

Drewniane baseny ze względu na naturalny surowiec idealnie pasują 
do każdego ogrodu, estetycznie współgrając z naturalnym 
otoczeniem. Baseny można całkowicie lub do połowy zagłębić                        
w podłożu. Można również pozostawić je bez zagłębiania w ziemię                   
i pomalować na dowolny kolor. Ma to duże znaczenie przede 
wszystkim dla rodzin z dziećmi. 
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FILTR PIASKOWY Z POMPĄ 
DOSTOSOWANY DO WIELKOŚCI BASENU

DRABINKA WEWNĘTRZNA 
WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ

SKIMMER - URZĄDZENIE, KTÓREGO 
GŁÓWNYM CELEM JEST USUWANIE 
ZANIECZYSZCZEŃ POWIERZCHNIOWYCH

DYSZA NAPŁYWOWA – W ZALEŻNOŚCI OD 
WYBRANEGO MODELU BASENU MOŻE BYĆ 
TO JEDNA LUB DWIE DYSZE

FOLIA BASENOWA WRAZ Z PROFILAMI 
NIEZBĘDNYMI DO JEJ MONTAŻU

GEOWŁÓKNINA, KTÓRA ODSEPAROWUJE 
FOLIĘ BASENOWĄ OD PODŁOŻA 
I ŚCIAN BASENU

W PODSTAWOWYM WYPOSAŻENIU ZNAJDUJĄ SIĘ:



ONYX
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Obj. wody 9,98 m3

Surowiec: sosna impregnowana do klasy IV

Deski tarasowe o grubości 45 mm

Wkręty ze stali nierdzewnej

Wycięte otwory na dyszę i skimmer

Ruchoma deska ułatwiająca dostęp                      
do skimmera

Dodatkowy wspornik pod schody

Drewniana, zdejmowalna drabinka zewnętrzna 
z antypoślizgowymi stopniami

11
8 

cm

434 cm

401 cm
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OPAL
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Obj. wody 20,07 m3

Surowiec: sosna impregnowana do klasy IV
Deski tarasowe o grubości 45 mm
Wkręty ze stali nierdzewnej
Wycięte otwory na dyszę i skimmer
Ruchoma deska ułatwiająca dostęp                    
do skimmera
Dodatkowy wspornik pod schody oraz 16 
pionowych wsporników ścian
Drewniana, zdejmowalna drabinka zewnętrzna 
z antypoślizgowymi stopniami



LAZURITE
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Obj. wody 19,33 m3

Surowiec: sosna impregnowana do klasy IV
Deski tarasowe o grubości 45 mm
Wkręty ze stali nierdzewnej
Wycięte otwory na dyszę i skimmer
Ruchoma deska ułatwiająca dostęp do skimmera
Dodatkowy wspornik pod schody, 16 drewnianych 
pionowych wsporników ścian                          
oraz 4 wsporniki stalowe
Drewniana, zdejmowalna drabinka zewnętrzna    
z antypoślizgowymi stopniami

607 cm

39
6 

cm

13
1 

cm553 cm



JASPER
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Obj. wody 25,45 m3

Surowiec: sosna impregnowana do klasy IV
Deski tarasowe o grubości 45 mm
Wkręty ze stali nierdzewnej
Wycięte otwory na dyszę i skimmer
Ruchoma deska ułatwiająca dostęp do skimmera
Dodatkowy wspornik pod schody, 16 drewnianych 
pionowych wsporników ścian oraz 6 wsporników 
stalowych
Drewniana, zdejmowalna drabinka zewnętrzna    
z antypoślizgowymi stopniami

39
6 

cm

727 cm

13
8 

cm
643 cm



VACATION
EDEN
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Obj. wody 27,82 m3

Surowiec: sosna impregnowana do klasy IV
Deski tarasowe o grubości 45 mm
Wkręty ze stali nierdzewnej
Wycięte otwory na dyszę i skimmer
Ruchoma deska ułatwiająca dostęp                 
do skimmera
Dodatkowy wspornik pod schody,                      
16 drewnianych pionowych wsporników ścian 
oraz 8 wsporników stalowych
Drewniana, zdejmowalna drabinka zewnętrzna 
z antypoślizgowymi stopniami

698 cm

46
7 

cm 619 cm

13
8 

cm
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DIAMOND
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Obj. wody 34,21 m3

Surowiec: sosna impregnowana do klasy IV
Deski tarasowe o grubości 45 mm
Wkręty ze stali nierdzewnej
Wycięte otwory na dyszę i skimmer
Ruchoma deska ułatwiająca dostęp do skimmera
Dodatkowy wspornik pod schody, 16 
drewnianych pionowych wsporników ścian 
oraz 6 wsporników stalowych
Drewniana, zdejmowalna drabinka zewnętrzna 
z antypoślizgowymi stopniami.

814 cm

46
0 

cm

13
8 

cm729 cm
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SUMMER
OASIS
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Obj. wody 22,51 m3

Surowiec: sosna impregnowana do klasy IV
Deski tarasowe o grubości 45 mm
Wkręty ze stali nierdzewnej
Wycięte otwory na dyszę i skimmer
Ruchoma deska ułatwiająca dostęp do skimmera
Dodatkowy wspornik pod schody, 8 
wsporników drewnianych i 10 wsporników 
metalowych
Drewniana, zdejmowalna drabinka zewnętrzna 
z antypoślizgowymi stopniami

600 cm

41
9 

cm

13
1 

cm

732 cm
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PEARL
OF SOUTH



21

Obj. wody 40,99 m3

Surowiec: sosna impregnowana do klasy IV
Deski tarasowe o grubości 45 mm
Wkręty ze stali nierdzewnej
Wycięte otwory na dyszę i skimmer
Ruchoma deska ułatwiająca dostęp do 
skimmera
Dodatkowy wspornik pod schody, 15 
drewnianych pionowych wsporników ścian 
oraz 18 wsporników stalowych
Drewniana, zdejmowalna drabinka zewnętrzna 
z antypoślizgowymi stopniami

13
8 

cm

834 cm

49
2 

cm

968 cm



WILD
SHORE NOWOŚĆ
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Objętość wody 68,21 m3
Surowiec: sosna impregnowana do klasy IV
Deski tarasowe o grubości 45 mm
Wkręty ze stali nierdzewnej
Wycięte otwory na dyszę i skimmer
Ruchoma deska tarasowa ułatwiająca dostęp 
do skimmera
Dodatkowy wspornik pod schody oraz 16 
pionowych wsporników ścian oraz 20 wsporników 
stalowych
Drewniana, zdejmowalna drabinka zewnętrzna 
z antypoślizgowymi stopniami

1034 cm

63
4 

cm

13
8 

cm

1213 cm
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Kufry basenowe zaprojektowano tak, by harmonizowały z naturalnym 
otoczeniem ogrodu i wizualnie pasowały do basenu. Służą one do 
przechowywania zestawu filtracyjnego. Mają za zadanie zabezpieczyć 
osprzęt przed ewentualnym uszkodzeniem. 

Stanowią także idealną barierę odseparowującą filtr i pompę od zwierząt 
domowych lub dzieci. 

KUFER STANDARDOWY, 
NIEPOSIADAJĄCY TYLNEJ ŚCIANY

W przypadku jakiejkolwiek awarii dzięki otwieranym drzwiczkom i górnej 
pokrywie można łatwo dostać się do filtra, by usunąć usterkę. 

W naszej ofercie znajdują się trzy rodzaje kufrów. Kufer Standardowy                       
i Premium instaluje się przy ścianie basenu, wersja Profesjonalna może  
funkcjonować samodzielnie.  

KUFRY

KUFER PROFESJONALNY LUXKUFER PREMIUM 
NIEPOSIADAJĄCY TYLNEJ ŚCIANY
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NAROŻNIKI

NAROŻNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ NAROŻNIK Z PLASTIKU*

Narożniki basenowe dostępne są w dwóch wariantach: ze stali 
nierdzewnej i plastikowe. Oba rodzaje wizualnie pasują do basenu, 
tworząc estetyczne wykończenie produktu. 

Narożniki zabezpieczają także ostre krawędzie, co jest szczególnie ważne 
w trakcie użytkowania basenu przez dzieci.

Najistotniejszą funkcją narożników jest wzmocnienie korony niecki basenu.

*Dostępne inne kolory
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Wykorzystanie przykryć solarnych hamuje także rozrost glonów. Można 
to osiągnąć dzięki istniejącemu w folii filtrowi UV.

Zakup produktu to bardzo tania i przydatna inwestycja. Folia wykonywana 
jest na wymiar, dzięki czemu mamy pewność, że jest idealnie dopasowana 
do naszego basenu.

Główną zaletą przykryć solarnych, poza podstawową funkcją ochrony 
basenu przed zanieczyszczeniami, jest przyspieszanie nagrzewania 
wody oraz zmniejszenie jej parowania.

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, przede wszystkim 
dużym nasłonecznieniu, zastosowanie przykryć solarnych pozwala                  
na podniesienie temperatury wody o około 6 st. C. 

PRZYKRYCIA SOLARNE
Przykrycia basenowe, wykorzystywane w okresie zimowym to trwały 
materiał, który skutecznie chroni basen przed zanieczyszczeniami                   
i warunkami atmosferycznymi.

JEST TO IDEALNE ZABEZPIECZENIE NA ZIMĘ. 

Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów dopasowanych                 
do basenu są one łatwe w montażu oraz zapewniają dużą 
wytrzymałość w trudnych warunkach zimowych. Aby basen służył 
nam przez wiele lat, zaleca się stosowanie tego rodzaju zabezpieczeń.

PRZYKRYCIA ZIMOWE



27

Naszym celem jest sprzedaż wynikająca z realizacji najbardziej wyrafinowanych potrzeb naszych 
klientów. Naszą misją jest zdobycie pozycji niekwestionowanego lidera.

Umiejętnie łączymy tradycję z nowoczesnością. Rozwijamy nasze umiejętności. Doskonalimy produkt. 
Wieloletnie doświadczenie praktyczne przekładamy na jakość wykonania. Inwestujemy w innowacyjne 
rozwiązania. Podążamy za trendami światowymi zachowując świeżość oferty i konkurencyjność ceny.
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Grunt i Lazura w jednej powłoce!

Produkt opracowany przez Osmo przy współpracy z firmą Abatec               
i specjalnie dopasowany do wyjątkowych potrzeb basenów 
drewnianych impregnowanych ciśnieniowo.

Dekoracyjna, jedwabiście matowa powłoka Lazury na bazie 
naturalnych olejów zapewnia doskonałą ochronę elementów 
drewnianych basenu i wydobywa ich naturalne piękno.  
Mikroporowata powłoka pozwala drewnu swobodnie oddychać, 
redukując pęcznienie, kurczenie się elementów i zapobiegając 
zniekształceniom. Preparat po wyschnięciu nie pęka, nie wybrzusza 
się i nie odpryskuje. Powstała na basenie powłoka jest hydrofobowa           
i uodpornia strukturę basenu na działanie czynników pogodowych. 

W celu  odświeżenia struktury  basenu wystarczy poprzednią warstwę 
przemalować, bez potrzeby szlifowania lub gruntowania powierzchni. 
Niezasychająca podczas nakładania powłoka ułatwia aplikację                      
i sprawia, że  renowacja struktury drewnianej jest wyjątkowo łatwa. 

Produkt zawiera aktywne składniki chroniące strukturę basenu przed 
atakiem pleśni, alg i grzybów.  Preparat sprawdza się również                       
w ekstremalnych warunkach klimatycznych i zabezpiecza basen przed 
starzeniem fotolitycznym.  

ZALECANE ZASTOSOWANIA  

Specjalistyczna Lazura Olejna zalecana jest do corocznej renowacji 
impregnowanych ciśnieniowo struktur basenów drewnianych. 
Receptura stworzona na potrzeby basenów drewnianych może być 
również wykorzystywana do ochrony innych obiektów drewnianych: 
drzwi, okien, okiennic (elementy stabilne wymiarowo), wiat 
garażowych, fasad, balkonów, tarasów, bram, pergoli, mebli 
ogrodowych oraz altanek (elementy niestabilne wymiarowo).

LAZURA OLEJNA 
DO OCHRONY DREWNIANEJ
STRUKTURY BASENU
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Abatec to polska firma rodzinna, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze,  innowacyjnej 
technologii oraz skutecznym metodom zarządzania, buduje modele basenów spełniające najwyższe 
standardy jakości. 

Konkurencyjne ceny połączone z klasą produktów sprawiają, że marka jest rozpoznawalna w kraju                    
i za granicą. Wydajna produkcja i elastyczność logistyczna umożliwiają szybkie i terminowe dostawy.

29
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Nasza oferta bogata jest w różnego rodzaju akcesoria basenowe, oprócz podstawowych elementów tj. lampy czy ogrzewanie basenowe 
proponujemy także akcesoria do czyszczenia, artykuły dmuchane i wiele innych. 

PEŁNĄ OFERTĘ ZNAJDĄ PAŃSTWO W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM: 

AKCESORIA BASENOWE

 WWW.SKLEP.ABATEC.PL 
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INNE PRODUKTY
Oprócz basenów proponujemy także inne nasze produkty.

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA ZAPYTAŃ O: DASZKI, DESKI TARASOWE, DONICE SOSNOWE, LISTEWKI I INNE.






