
Her aile için
bir yüzme havuzu !

Desjoyaux avantajlari...



Güvenil ir
   yapilar

Kurulumu kolay havuzlar

Havuzunuz ömürlük kullanıma sahiptir. Mümkün olan 
en iyi sonucu almanız için, pazar liderinin gücünden 
tam anlamıyla faydalandığınıza emin olmalısınız. 
Yapısal paneller, merdivenler ve döşeme 
havuzunuzun farklı bileşenlerinin tamamı Fransa’da 
Piscines Desjoyaux grubunun kendi üretim tesisinde tasar-
lanıp üretilmiştir. 
Gördüğünüz gibi, seçiminizi yaparken akılda tutulması 
gereken kaliteyi çok ciddiye alıyoruz.

Havuzunuzun tamamı, Desjoyaux teknikleri 
konusunda eğitilmiş gerçek profesyoneller 
tarafından kurulacak. Yapı ve montaj konusunda 
10 yıllık bir garantiden faydalanacaksınız.

GÜVENİLİR YAPILAR



Vakit kaybetmeden evde tatilin keyfine varin!
Hizl i
   kurulum
Desjoyaux gövde yapısı konsepti, havuzunuzun 
şeklini ve boyutunu seçebilmeniz açısından tam bir 
özgürlük sağlarken güvenilirliğini hızlı kurulum 
özelliği ile birleştiriyor. Uygulama personelleri, panelleri 
yerinde monte ettikten sonra, takviye çubuklarını 
yerinde sabitleyecektir. Temel döşemesi, üst ve alt 
bağlantı kirişleri için beton dökülecektir. Ayrıca tüm 
bunlar tek bir işlemle gerçekleştirilecektir. 
Sonuç olarak; kurulum aşamasında önemli ölçüde 
zaman tasarrufu sağlanırken bağımsız ve tek birimden 
oluşan yapı, çürümeye karşı dayanıklıdır. Evde tatilin 
keyfine sürmek için vakit kaybetmeyin.

(1) Bu, ayrılmış evsel ve endüstriyel atıklardan elde edilen 135 kg 
HDPE’yi (yüksek yoğunluklu polietilen) veya PP’yi (polipropilen)
temsil eder. Bu plastikler daha sonra geri dönüştürülür ve
Desjoyaux’un 8 x 4 m oval havuzunun aktif daimi gövdesinin
yapısını oluşturmak üzere enjekte edilir..

 

100%100 geri dönüştürülmüş
malzemelerden üretilen yapısal
paneller(1)

– çevreyi korumaya yardımcı oluyoruz!
Peki, havuzunuz sadece yaşam alanınızı
iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda çevre
dostu olsaydı?
Drenajsız filtrasyon ünitesi ile havuzunuz 
sadece daha yeşil olmakla kalmaz, 
aynı zamanda ana kanalizasyona su 
gönderilmemesini sağlar. 
Bu yüzden her şeyden önce çevre için
Desjoyaux’u tercih etmelisiniz.
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Kolay
   bakim

Desjoyaux: Borusuz filtrasyon sistemi

GRI 181

PFI 181

JET SET

Teknik bölme yok, kaçak riski yok ... Kapsamlı Desjoyaux borusuz 
filtrasyon ünitelerinden birini seçmeniz Desjoyaux havuzunuzun tüm 
ihtiyaçlarınıza ve isteklerinize göre uyarlanabilmesi anlamına gelir. 
İster duvara dayalı bir ünite üzerine monte edilmiş ister bir panel 

olarak yapıya entegre edilmiş olsun 
Desjoyaux sistemi, modele bağlı olarak 
6 ila 30 mikron arasında ultra-filtre 
süzme sayesinde mükemmel suyun 
keyfini çıkarmanızı sağlar. 

Sertifikalı

KOLAY BAKIM



Filtrasyon mucidi
Benzersiz Keyif ve Kal ite, f iyatina kiyasla yüksek deger-

Desjoyaux havuzlarinin 
basari sirrini 
ögrenmek ister misiniz?--

Hâlihazirda dünya çapinda 
220.000’den fazla havuz
kurulmustur.

Desjoyaux havuzları satın alımdan
bakımına kadar oldukça erişilebilir bir fiyatla, 
sanayileşmeyi kalite taahhüdüyle 
birleştiren bir kombinasyon. 
Borusuz olması, ısıtma konusunda 
enerji tasarrufu sağlıyor. 
Desjoyaux’da, havuz yapımı çok ciddi bir iştir.
Bu nedenle yüksek kalite ve konfordan 
şaşmamız mümkün değil.

Desjoyaux, yıllar geçtikçe özgünlüğü ve 
güvenilirliği ile tüm dünyaya başarısını 
kanıtladı. Tüm dünyanın kabul ettiği 
bir marka haline gelen Desjoyaux 
yenilik yapma kabiliyeti, ürün kalitesi 
ve sunduğu hizmet yelpazesiyle 
beş kıtada bulunuyor. 
Peki, bütün dünya Desjoyaux’u 
seçiyorsa siz neden seçmeyesiniz?

KALİTE VE KEYİF BAKIMINDAN FİYATINA KIYASLA YÜKSEK DEĞER

-



Sonsuz seçenekler ile hayallerinizin çözümü Desjoyaux’da

Havuzunuzun kalitesini ancak günlük kullanım ile zaman 
içerisinde anlamanız mümkündür. Tek başınıza 
huzurlu ve sessiz bir şekilde veya çift olarak arkadaşlarınızla 
ya da ailenizle keyif sürmeniz için Desjoyaux olarak, 
havuz sektöründe 52 yıldan fazla deneyim sahibiyiz! 
Desjoyaux, havuzunuzu farklı model örtüler ile 
gerçek bir yaşam alanına dönüştürerek, yatırımınızdan en iyi şekilde 
yararlanmanızı sağlayan bir dizi ekipman sunar. 
Desjoyaux, ısıyı muhafaza eder, havuzunuz 
perdeler ve örtülerle kirden ve dış etkiden korunur. 
Ayrıca ısıtma, tuz elektrolizi özelliğiyle konforu arttırır. 
Desjoyaux,  havuzlarınızı hayatı kolaylaştıran bir yer haline 
getirmek için ihtiyacınız olan her imkânı sunar.

SONSUZ SEÇENEKLE İSTEĞE UYARLANABİLİR



Dünyanin en büyük havuz üreticisinin
uzmanl igindan yararlanin
Uluslararası patentlere sahip, 52 yıllık tecrübe ile dünya çapında 
üretilen ve kurulan 150.000 Desjoyaux havuzları, 80 ülkede uluslararası bir 
marka ve zemin havuz üreticisinin en büyük ulusal ağı konumunda. 
Desjoyaux’u seçtiğinizde piyasada lider olan öncü bir markanın 
taahhüdünü de seçmiş olursunuz.
Unutmayın; havuz bir ömürlüktür, dolayısıyla keyfinizin 
Piscine Desjoyaux grubunun sağlam temelleri üzerine kurulduğundan 
emin olun.

Bugün Desjoyaux’un dünya çapındaki 
aileler tarafından havuzda en sevilen 
markalardan biri olması tesadüf değil. 
Çok uzun süre dayanacak şekilde 
tasarlanmış, fikirleriniz kadar yenilikçi 
ve yaratıcı, ekonomik, çevre dostu, 
kullanımı kolay ve bakımı kolay, sonsuza 
kadar özelleştirilebilir... Desjoyaux 
havuzları, genç ve yaşlı
herkesi heyecanlandırmak için gereken 
tüm özelliklere sahiptir !
Daha ne bekliyorsunuz ?

ALANINDA 1 NUMARALI HİZMETLER

Her yil 220.000 aile gibi,
siz de Desjoyaux havuzuna atlayin!

-

Yaygin hizmet agi-

Alaninda 1 numaral i hizmetler



Bölge Temsilcilikleri

MARMARA BÖLGE BAYİİ
marmara@desjoyaux.com.tr

EGE BÖLGE BAYİİ
ege@desjoyaux.com.tr

KARADENİZ BÖLGE BAYİİ
karadeniz@desjoyaux.com.tr

AKDENİZ BÖLGE BAYİİ
akdeniz@desjoyaux.com.tr

DOĞU VE G.DOĞU ANADOLU BAYİİ
guneydogu@desjoyaux.com.tr

Türkiye / ARMADA GROUPE
Doğu Sanayi Sitesi 2.Blok No:11/A Yenibosna
Bahçelievler / İSTANBUL
Tel:+90 212 452 20 60   Faks:+90 212 452 20 27
info@desjoyaux.com.tr
www.desjoyaux.com.tr

52 Yill ik Tecrübe


