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2

Kocham   mój nowy salon
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Marzysz o nowym basenie: wyobrażasz sobie jego brzeg, taflę wody... 
Ale basen Desjoyaux sprawi, że tak naprawdę zmieni się cały dom!
Nowa przestrzeń uszlachetni ogród, stanie się on wyjątkowy i jednocześnie wielofunkcyjny. W dzień będzie czytelnią 
albo miejscem zabaw, a wieczorem jego otoczenie zmieni się w wymarzone miejsce na grilla albo leniwe rozmowy 
przy muzyce. Następnego dnia stanie się gabinetem masażu, siłownią, a może nawet jadalnią.
W Desjoyaux właśnie tak projektujemy baseny! Całą swoją wiedzę, doświadczenie, pomysły na urządzenie, akcesoria, 
wystrój – wszystko wykorzystujemy do realizacji tej wizji.
Oto Twój nowy salon, w którym możesz wypocząć, odprężyć się, wyszaleć… 
Ledwie zanurzysz stopy w wodzie, a już poczujesz się jak na wakacjach!

Kocham   mój nowy salon
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Historia Desjoyaux to przede wszystkim 
historia rodzinna, która rozpoczęła się w 1966 
r. Jean Desjoyaux zapragnął, żeby jego rodzina 
miała basen i postanowił sam go zbudować. 
Wraz z basenem pojawiły się wybuchy śmiechu, 
radość, wspomnienia, a także przyjaciele i 
sąsiedzi, atmosfera dobrej zabawy niczym 
podczas najlepszych wakacji…  
Jean Desjoyaux zrozumiał, że dzięki 
basenowi atmosfera ta udzielała się 
wszystkim. I dlatego uznał, że każda 
rodzina powinna mieć prawo do 
basenu!

Catherine, Pierre-Louis i Jean-Louis Desjoyaux w 
pierwszym basenie Desjoyaux.

Kazdy ma prawo
do wlasnego basenu!

Desjoyaux-  rodzinna atmosfera
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Aby także inne rodziny mogły się cieszyć takim szczęściem, 
Jean Desjoyaux postanowił stworzyć produkt prosty i dostępny dla wszystkich:
nowy rodzaj basenu, którego koncepcja opiera się na dwóch wyjątkowych 
podstawach, jakimi są monolityczna konstrukcja i filtrowanie wody 
bez systemu rur.
I tak powstał basen Desjoyaux.
Prostota i rzemieślnicza jakość wykonania w połączeniu z produkcją na skalę 
przemysłową, a także nieskończone możliwości pod względem wyboru kształtu, 
wykończenia i wyposażenia zapewniają mu stałe powodzenie wśród nabywców.

Desjoyaux zajmuje obecnie pierwsze miejsce na świecie w kategorii 
producentów basenów zagłębionych dzięki ponad 14 tysiącom* projektów 
realizowanych corocznie na 5 kontynentach. 
Firma Desjoyaux to wielka rodzina, która składa się z dzieci i wnuków założyciela, 
a także z całego zespołu: dealerów, wykonawców, pracowników. 
Wszystkie te osoby łączy jedna pasja.

* Dane z 2007 r

Basen dla   
kazdej rodziny…

Jedna rodzina, 14 000 tysiecy basenów!

Desjoyaux-  rodzinna atmosfera
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Firma Desjoyaux realizuje 
wszystkie rodzaje basenów: 
naziemne i zagłębione, 
wewnętrzne i zewnętrzne, 
niezależnie od ukształtowania 
terenu i projektu. Ponadto 
oferowane rozwiązania zawsze 
są dokładnie dostosowane do 
potrzeb klienta. Dostosowujemy 
kształt basenu, jego konstrukcję 
i styl oraz nasze naszą wiedzę 
do gustu klienta, jego potrzeb i 
warunków, a nie odwrotnie!

Marzysz o strefie relaksu wewnątrz domu lub na zewnątrz? 
Dla dwóch, trzech, sześciu osób? Odprężenie, rodzinnie spędzany czas, 
niezapomniane wieczory - szeroki wybór minibasenów spa oferowany 
przez Desjoyaux spełni wszelkie Twoje wymagania.
Zaprojektowane z dbałością o estetykę i ergonomię, łączą w sobie 
komfort pod wszystkimi postaciami.

Baseny Desjoyaux-do wyboru, do koloru!

Wlasnie tak, jak sobie   wymarzysz!

Spa Desjoyaux-  
         Twoje dobre samopoczucie przynosi nam radosc!
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Odpowiednio wykonany basen jest łatwy w 
obsłudze i zapewnia komfort. Dlatego też 
ważny jest każdy szczegół, a firma 
Desjoyaux zapewnia wszechstronne 
rozwiązania: zabezpieczenie basenu przed 
dziećmi i zwierzętami, zapewnienie 
czystości wody, jej optymalnej temperatury itp.

Pompa ciepła
Jeżeli chcesz zapewnić przyjemną 
temperaturę wody przez cały sezon, zdecyduj
się na zakup pompy ciepła.

Wysokie zadaszenie
Zamknięte zimą, otwarte latem 
- wysokie zadaszenie pozwala 
korzystać z basenu przez cały rok.

Niskie zadaszenie
Przyjemność z pływania niezależnie 
od pogody, bezpieczeństwo, a także 
minimalna ingerencja w krajobraz.

Automatyczne rolety
Wykonane ze sztywnych, unoszących się 
na wodzie listewek rolety umożliwiają 
odkrywanie i zakrywanie basenu jednym 
przekręceniem klucza.

Wszystko, co potrzebne jest do wyposazenia basenu!  

Wlasnie tak, jak sobie   wymarzysz!



Uwielbiam  mo a nowa czytelnie !



Uwielbiam  mo a nowa czytelnie !
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Pokrycie obrzeża wykonane 
z drewna tekowego: 
elegancki akcent, dzięki 
któremu basen nabiera 
klasy.
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Przykrycie z 
rozmieszczonymi w nim 
prętami to rozwiązanie 
praktyczne, tanie i 
bezpieczne. 
Zgodne z francuskimi 
normami.

Nie fzawsze potrzebna jest ogromna przestrzen, 
aby móc milo spedzic czas w rodzinnym gronie!
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Roleta podwodna odznacza 
się komfortem i dyskrecją, 
umożliwiając utrzymanie 
temperatury wody, 
ochronę jej czystości i 
zapewnienie maksymalnego 
bezpieczeństwa.
Rozwiązanie zgodne z 
francuskimi normami.

Szary, beżowy, terakota… 
Ty decydujesz o stylu wykończenia.

Narożne, murowane schody 
umożliwiają komfortowe korzystanie z 
basenu.

Doskonale dopasowanie do otoczenia to
sekret harmonii Twojego nowego salonu
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Rozkoszuje sie swo a   wielka kuchnia !



Rozkoszuje sie swo a   wielka kuchnia !
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Pełna oferta rozwiązań 
umożliwiających wygodne 
czyszczenie basenu - 
począwszy od odkurzacza 
podłączanego do filtra, po 
robota, którego można 
zaprogramować.
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Nie ma to jak zrelaksowac sie po wysilku 
i odzyskac sily w minibasenie spa Desjoyaux!
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Basen w stylu „zen”, uzyskanym dzięki czarnemu 
linerowi wybranemu z szerokiej palety kolorów.
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Schody to zaleta i konieczność 
– trzeba je wybrać już na etapie 
projektowania basenu.



20

Linia wykończenia „Tradycja” 
to płytki, dzięki którym basen 
zyska klasę. Dostępne są trzy 
odcienie, tutaj – terakota.
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Nowoczesny i wygodny, z odrobina finezji i duza doza 
naturalnosci - to wcale nie musza byc sprzecznosci
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Ty marzysz o basenie łatwym do zbudowania i wysokiej 
jakości, a my wiemy jak to zrobić!

Możliwość dostosowania, 
szybki montaż i długi okres 
użytkowania: 
szalunek aktywny Desjoyaux
Aktywne deskowanie tracone zostało 
opatentowane przez Desjoyaux w 1978 r.  
i stanowi osiągnięcie techniczne, które łączy 
szybkość montażu, długotrwałe użytkowanie i 
swobodę pod względem kształtu. Zasada realizacji: 
panele wykonane z pochodzącego z recyklingu 
polipropylenu z dodatkiem wypełniacza mineralnego 
są łączone w takie rozmiary i kształty, jakie klient 
pragnie nadać swojemu basenowi. Następnie 
deskowanie jest montowane w ramach jednej 
operacji, w sposób zapewniający odpowiednią jakość 
konstrukcji basenu. To jedyna w swoim rodzaju 
technika, gwarantująca wytrzymałość konstrukcji przy 
jednoczesnym umożliwieniu dużej kreatywności na 
etapie projektowania. Dzięki naszemu wyjątkowemu 
know-how basen Desjoyaux wykazuje się trzema 
zaletami: nie ulega gniciu, stanowi monolit, a jego 
konstrukcja jest samonośna.

Postaw na prostotę, nie tracąc 
wcale na wydajności: 
liner Desjoyaux
Liner Desjoyaux zapewnia długotrwałą 
szczelność basenu. Łatwo jest go zamocować 
na konstrukcji basenu za pomocą profilu 
montażowego, co sprawia, że równie łatwo jest go 
wymienić bez konieczności ingerencji w obrzeże lub 
nieckę. W przypadku renowacji liner jest zgrzewany 
na miejscu, a jego kształt jest dostosowany do 
basenu. To liner nadaje ton basenowi. W ofercie 
Desjoyaux dostępne są różne kolory linera.
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Prostsze, a jednocześnie tak samo 
skuteczne: filtrowanie bez systemu rur: 
autorska koncepcja Desjoyaux
Silniki przyczepne w łodziach motorowych 
zainspirowały Desjoyaux do stworzenia i 
opatentowania w 1983 r. wyjątkowego rozwiązania, 
które nie wykorzystuje systemu rur. Dzięki temu unika się 
długich i kosztownych robót związanych z zakopywaniem rur. 
Zmniejsza to jednocześnie ryzyko przeciekania basenu.
System może zostać zamontowany na brzegu niecki bądź 
wbudowany w ścianę basenu albo też jako grupa filtrująca 
wbudowana w schody.

Obrzeże basenu Desjoyaux - 
wykończenie to podstawa
W celu zapewnienia jak najlepszej jakości 
obrzeża wytwarzane są przez firmę 
Desjoyaux.  
Każde obrzeże współgra z konkretnym rodzajem płytek. 
Obrzeże montowane jest na wieńcu w górnej części 
niecki, tak by można swobodnie założyć liner. Zapewnia 
to jednocześnie możliwość wymiany obrzeża bez 
ingerencji w pozostałe elementy basenu.

Certyfikaty
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Główne zasady budowy basenu Desjoyaux

Wybór terenu to pierwszy i 
podstawowy etap.

Wykop jest odpowiedni do 
kształtu i wymiarów basenu.

Rozmieszczenie bloczków 
betonowych, a następnie 
montaż konstrukcji z 
prefabrykatów.
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Zbrojenie i wylewanie betonu

Wykończenie i napełnienie wodą

Podłączenie grupy 
filtrującej.

Wykończenie: 
układanie 
obrzeża i 
linera

Betonowanie ciągłe jest wykonywane za pomocą pompy do betonu, 
po uprzednim zazbrojeniu dna, żeber pionowych, wieńca w górnej i 
dolnej części ściany basenu, tak by konstrukcja była samonośna.

Dno jest wyrównywane za pomocą specjalnej warstwy 
wykończeniowej.
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Szlachetne wykończenie 
brzegu basenu – płytki 
„Travertin”.
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Jedno z rozwiązań firmy 
Desjoyaux zapewniające 
zgodność z przepisami prawa: 
alarm „JD Alarme +” jest 
bezpieczny i dostępny dla 
wszystkich.

Marzenia maja rózne formy, a 
wszystkie z nich sa w zasiegu reki !
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Pokrycie z drewna kompozytowego stanowi 
alternatywę dla płytek: designerski, ale także 
naturalny styl wykończenia basenu.

Gdy architektura domu jest 
oryginalna, basen Desjoyaux 
dorównuje jej stylem



Wlasnie taki  est   mój wymarzony pokój!



Wlasnie taki  est   mój wymarzony pokój!



32

Plaża zanurzona w wodzie: 
2-metrowa strefa pozwalająca 
na leniwy odpoczynek, 
podczas gdy dzieci bawią się 
w płytkiej wodzie.
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Materialy, ksztalty, wymiary...
Wszystko jest kwestia równowagi, która 
umozliwia zycie w harmonii z otoczeniem
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Roleta podwodna: 
elegancka, gdyż nie wystaje nad 
powierzchnię basenu, a ponadto 
łatwa i szybka w obsłudze. 
Pozwala również utrzymać 
temperaturę wody i zapewnia 
doskonałe bezpieczeństwo.

Basen sprawia, ze czujesz sie jak na wakacjach,
nie opuszczajac domu



 ak przyjemnie   jest w salonie !



 ak przyjemnie   jest w salonie !
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Meble, akcesoria, tkaniny… 
Desjoyaux oferuje szeroki 
wybór dodatków do 
dekoracji wymarzonego 
salonu.
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Czy masz problem z przeciekającym basenem? 
Zamiast łatać lub burzyć swój basen wybierz łatwe rozwiązanie o gwarantowanej skuteczności:
renowację metodą Desjoyaux. 
Nasz jedyny w swoim rodzaju, innowacyjny system ma tę zaletę, że można go zamontować we 
wszystkich nieckach niezależnie od marki. Po usunięciu starego systemu filtrowania ekipa Desjoyaux 
instaluje nową folię zapewniającą szczelność basenu, a następnie montuje system filtrowania w 
pełni niezależny od poprzedniego. Po włączeniu nowego systemu filtrowania można korzystać z 
basenu, który działa i wygląda jak nowy.

PRZED

PO

Koniec z przeciekaniem i 
peknieciami, czas na spokój!

A gdyby tak znów wyglada wasz basen   jak nowy?
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Firma Desjoyaux oferuje liczne możliwości, jak np. upiększenie basenu w celu jego 
„odmłodzenia” czy zwiększenie komfortu użytkowania.
Nowe płytki wywołują olśniewający efekt. Desjoyaux oferuje szeroki wybór materiałów, które 
można zastosować zarówno w przypadku dużej, jak i mniejszej przestrzeni przy basenie.
Nowe schody od razu zwiększają wygodę korzystania z basenu. Schody narożne, schody 
zanurzone typu „amerykańska plaża” czy „ławeczka” – każde z rozwiązań może stać się zaletą 
basenu, docenianą przez dzieci i dorosłych.

Pragnienie nowoczesnosci

A gdyby tak znów wyglada wasz basen   jak nowy?
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Zabawa w basenie daje dużo 
radości, szczególnie gdy nie 
musimy się niczym martwić. 
Konstrukcja basenów Desjoyaux 
jest wykonana z materiałów 
pochodzących z recyklingu, czyli w 
trosce o środowisko naturalne.

BA
RD

ZIE
J EKOLOGIC

ZN
E

Szczescie to takze troska o srodowisko   naturalne !

Desjoyaux zobowiazuje
            sie chronic srodowisko
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W trosce o to, by baseny nie szkodziły środowisku 
naturalnemu, firma Desjoyaux wprowadziła proces 
umożliwiający większą oszczędność podczas filtrowania. 
Jest to system bez kanalizacji, który pozwala uniknąć 
powszechnie stosowanej metody „back wash”*. Dzięki 
temu basen jest bardziej ekologiczny: chlorowana woda 
nie trafia w ogóle do kanalizacji. Ponadto pozwala lepiej 
kontrolować zużycie wody.

*  Odwrócenie kierunku przepływu wody w obiegu filtracyjnym, 
umożliwiające czyszczenie filtra.

Szczescie to takze troska o srodowisko   naturalne !
Firma Desjoyaux 
dysponuje rozwiazaniami, 
które pozwalaja 
oszczedzac wode
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Pierwsze czyszczenie basenu na początku 
sezonu jest najtrudniejsze. Jednocześnie 
jest ono konieczne, aby przez całe 
lato woda w basenie była błękitna i 
krystalicznie czysta!

Pakiet usługowy „Uruchomienia po zimie” 
obejmuje:
  Zdjęcie przykrycia zimowego
  Czyszczenie basenu
  Dostosowanie poziomu pH
  Chlorowanie szokowe* 

  Dezynfekcję

Zastosowanie środków chemicznych 
w basenie oraz częstość ich 
dawkowania zależy od samego basenu, 
sposobu jego wykorzystania oraz od 
jakości wody w danej okolicy. 
Dealer Desjoyaux przeprowadza 
analizę wody i zaleca środki 
odpowiednie do sytuacji.

Od prawidłowego przygotowania basenu do zimy 
zależy późniejsze uruchomienie go na początku 
sezonu kąpielowego - warto o tym pamiętać!

Pakiet usługowy „Przygotowanie do zimy” obejmuje:
  Chlorowanie szokowe* 
  Zastosowanie środków do zimowania
  Zabezpieczenie przed zamarzaniem instalacji (system 
  filtracyjny) i ewentualnie urządzeń do elektrolizy soli
  Założenie pływaków i przykrycia zimowego

Firma Desjoyaux oferuje liczne usługi, które 
ułatwiają życie właściciela basenu. 
Sześć pakietów dostępnych podczas 
zakupu basenu zapewni Ci spokojny 
wypoczynek.

* Chlorowanie szokowe to dodanie do wody w basenie „szokowej” dawki chloru. Chlor bardzo szybko rozpuszcza się w
  wodzie i likwiduje algi oraz mikroorganizmy. 

Pakiet uslugowy
”Uruchomienie po zimie”

Pakiet uslugowy  
Analiza wody”

Pakiet uslugowy 
Przygotowanie do zimy”

Sama przyjemnosc,
a reszta zajmie sie   Desjoyaux!
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Środki do utrzymania basenu z dostawą do domu 
i pewność, że nigdy żadnego nie zabraknie!

Dowiedz się, czy Twój dealer Desjoyaux oferuje 
tę usługę.

Wyjeżdżasz na wakacje? Masz basen przy 
domku letniskowym?
Basenu napełnionego wodą nie można 
pozostawiać zbyt długo bez nadzoru.
Dzięki usłudze bieżącego utrzymania basen 
jest regularnie kontrolowany, a sama usługa 
obejmuje:
  Czyszczenie linii wody
  Czyszczenie za pomocą podbieraka
  Czyszczenie odkurzaczem
  Dostosowanie poziomu wody
  Uzupełnienie poziomu środków
  uzdatniających wodę

Analizę cieplną może wykonać dealer 
Desjoyaux, który udzieli porad co do 
najlepszego sposobu podwyższenia 
temperatury wody w basenie o kilka 
stopni, a co za tym idzie, wydłużenia 
sezonu kąpielowego.

Zwróć się do dealera Desjoyaux w celu 
uzyskania dokładniejszych informacji na 
temat analizy cieplnej.

Pakiet uslugowy 
Dostawa do domu”

Pakiet uslugowy 
Biezace utrzymanie 
i swoboda”

Pakiet uslugowy  
Analiza cieplna” 

Sama przyjemnosc,
a reszta zajmie sie   Desjoyaux!
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150 tysięcy rodzin projekt swojego nowego salonu zamówiło w Desjoyaux. 
Desjoyaux jest światowym liderem w dziedzinie basenów zagłębionych, symbolem zaufania do jakości usług już od ponad 45 lat.

Szczescie to móc wskoczyc do wody z   zamknietymi oczami

Wybierajac Desjoyaux, wybierasz symbol jakosci !
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Pierwszeństwo dla rodzin, z ułatwieniami w dziedzinie płatności – aby 
każdego było stać na wakacje we własnym domu.

Dzięki sieci dealerów, liczącej 160 placówek we 
Francji i w 80 innych krajach, firma Desjoyaux jest 
zawsze blisko swoich klientów. Zespół Desjoyaux wspiera 
Cię w realizacji planów: od projektu po uruchomienie 
basenu, a następnie w jego utrzymaniu.

Szczescie to móc wskoczyc do wody z   zamknietymi oczami

Dzieki Desjoyaux latwiej spelnisz swoje marzenie

Siec dealerów Desjoyaux to zespól,
na który mozna zawsze liczyc

... na konstrukcje, a takze na instalacje !

W spokoju korzystaj z basenu 
dzieki 10-letniej gwarancji



www.desjoyaux.eu Uwaga! Od 2003 r. przepisy prawa wymagają montowania systemu zabezpieczeń zgodnego z normami. Jednak 
nic nie zastąpi obecności dorosłej osoby w pobliżu bawiących się dzieci. Prosimy o zachowanie ostrożności.
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„Z całego serca dziękujemy naszym klientom. Ich 
dyspozycyjność, uprzejmość, cierpliwość i sposób, w jaki 
nas przyjmują u siebie znajdują odzwierciedlenie w jakości i 
elegancji wykonania basenów.
Jeszcze raz dziękujemy i gratulujemy wyboru!”


