
1  

METODA POLA               

EKO-AQUA-JACK 

                                          Konferencja Lidzbark Warmiński 

                        Jacek Pyżewicz Węgrowo 4 B 86-302 Grudziądz  
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        Konferencja Lidzbark Warmiński –   2018

     SPA   ----- „sanus  per  aquam“  ----- 

                  "zdrowie przez wodę"
• Zdrowie i dobre samopoczucie poprzez pływanie  i 

kąpiel w higienicznej czystej wodzie basenowej.

• Co jest ważne w oczyszczaniu  i dezynfekcji wody 
basenowej.

       

„
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HIGIENA WODY =

             OCHRONA ZDROWIA

 "Współczesne oczyszczanie i 
dezynfekcja wody w basenach 
publicznych"
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HIGIENA WODY = OCHRONA ZDROWIA

Wymagania dla wody basenowej
 Cel:

 
 

Wymagania
Uzasadnienie Cele

1.1. Zabijanie mikroorganizmów
(Szczególnie patogennych zarazków) Zdrowie

Ochrona przed 
infekcjami

 2. Zmniejszenie chemicznych 
substancji obciążających

(produkty zastępcze chloru)
Zdrowie Zabezpieczenie

3. Wysoki komfort kąpieli
(Brak podrażnienia oczu i błony śluzowej, 

brak zanieczyszczenia powietrza)
Dobre 

samopoczucie Zadowolenie

4.
Rentowność

(technologie metody) koszty Oszczędność
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         Normy, ustawy, regulacje UE
 
 
 

• Niemcy: DIN 19643 --- Zalecenie - Ustawa o ochronie 
przed infekcjami (podstawa)

• Austria: Ustawa o higienie kąpielisk 
Rozporządzenie dotyczące realizacji ustawy

• Szwajcaria: norma SIA
• Polska : Nowe regulacje prawne

  

W innych krajach są różne regulacje i zalecenia.
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Nowe przepisy i parametry dla 
wody w basenach i kąpieliskach 
w Polsce.

 
 

•W jaki sposób mogą one zostać 
spełnione, aby nie mieć problemów z 
higieną wody i instytucjami 
kontrolującymi!
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Jakość wody w kąpieliskach oraz kontrola, nadzór, 
optymalizacja systemów oczyszczania i dezynfekcji

    Pseudomonas aeruginosa

Zasada minimalizacji produktów ubocznych dezynfekcji 
(podejrzenie o właściwości rakotwórcze / mutagenne)

 Chloraminy (podrażnienia, "zapach krytego 
basenu")

  Trihalogenometany (m.in. chloroform)

 Legionella

 Wzmożona ochrona zdrowia!

 Wirulentne problematyczne 
bakterie

Albert Leissner
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 od basenów zorientowanych "jedynie na sport" do 
rekreacyjnych "oaz wellness" 

 zmienione przyzwyczajenia jeśli chodzi o używanie 
(cieplej, wilgotniej, dłuższy pobyt)

 skomplikowane wodne atrakcje: zwiększone ryzyko 
infekcji przez aerozole i osady, jak również wyższa 
temperatura wody 

  Niemcy: Niemiecka ustawa o ochronie przed 
zakażeniami ( DIN 19634)
Austria:austriacka ustawa o higienie pływalni –                   
 Baderhygiene    VO  

Zmiana krajobrazu basenów

Podstawy prawne oraz podstawy 
wydawania opinii

Albert Leissner
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 Złożone problemy dot. środowiska "chemizacja" 
 

 Zmienione spektrum patogenów 
(Odporność pseudomonas, enterokoki, candida, 
pneumokoki, E-coli (EHEC!) legionelle)

 
 Liczne drogi zakażenia (przenoszenie pomiedzy 

kontynentami, żywność, turystyka)
 Profilaktyka zdrowia 

Dla użytkowników i personelu kąpielisk 
(mikroorganizmy, wtórne i końcowe produkty reakcji 
chlorowania)

Podstawy higieny

Albert Leissner
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 Produkty reakcji chloru również 
nazywane produktami ubocznymi 
dezynfekcji (DNP)
•  

- ze względu na ich właściwości 
niebezpieczne dla zdrowia -

stały się w ostatnich latach w 
różnych krajach coraz częściej 
przedmiotem dyskusji.
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Tabela 1: Obecnie stosowane kombinacje procedur przy oczyszczaniu wody w basenach i kąpieliskach

  Kombinacje procedur geregelt in
1.

flokulacja - filtracja - chlorowanie DIN 19643/4/97

2.
adsorpcja - flokulacja - filtracja - chlorowanie DIN 19643/4/97 Teil 2

3. flokulacja - filtracja - ozonowanie - filtracja węglem 
aktywowanym - chlorowanie

DIN 19643/4/97 Teil 3

4. flokulacja - ozonowanie - filtracja wielowarstwowa - 
chlorowanie

DIN 19643/4/97 Teil 4

5. flokulacja - filtracja - aktywny węgiel granulowany - 
chlorowanie

DIN 19643/4/97 Teil 5

6. Anschwemmfiltration
  filtracja sedymentacyjna 

 w żadnej własnej części normy                 
DIN19643/4/97, ale wspomniany w części 

1/10.2.3

7.

Rozszerzenie procedury standardowej (punkcie1.):
Poszerzone uzdatnianie i dezynfekcja Procedura Pola 

jako zgodna z normą DIN
22. 12.2000 element austriackiego rozporządzenia w 
sprawiehigieny w basenach, notyfikowanego w UE. 

Kwas krzemowy- aluminium i stabilizowany
roztwór chlorynu

Obserwacja obecnie stosowanej procedury oczyszczania wody w basenach i 
kąpieliskach w NIEMCZECH
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Tabela 2: Obecnie dopuszczone kombinacje procedur przy oczyszczaniu wody w basenach i kąpieliskach

  Kombinacja procedur uregulowane w
1.

Flokulacja - filtracja ES lub MS - chlorowanie
   Rozporządzenie w sprawie higieny 

basenów
.

2. Flokulacja - filtracja - ozonowanie -- Filtracja 
węglem aktywnym - chlorowanie

3.

.

     od 22. 12.2000 element austriackiego.
    Rozporządzenie w sprawie higieny w     
     kąpieliskach,,
                    
Kwas krzemowy- aluminium i stabilizowany 

roztwór chlorynu 

Obserwacja obecnie stosowanej procedury oczyszczania wody w basenach i 
kąpieliskach w AUSTRII

Bäderhygieneverordnung

Flokulacja-filtracja – stabilizowany roztwór 
                    = Pola - metoda
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  " nierozłączne 3"

 Hydraulika

    Oczyszczenie

Dezynfekcja
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        Podstawowe pojęcia dotyczące
•  

           "nierozłącznej 3"
•  
•  
•  
•  

 

• HYDRAULIKA- systemy instalacyjne 
• OCZYSZCZANIE – flokulacja i filtracja 
• DEZYNFEKCJA - chlor i alternatywy
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• Jeśli istnieją "słabe punkty" na basenie, to problemy te ...

   są "wcześniej zaprogramowane" !!

• Istotne jest, aby rozpoznać, gdzie one są i jak można je 
wyeliminować !!
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                           "Nierozłączna 3"
   

                             1.

            HYDRAULIKA       
                    Systemy instalacyjne
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Einfärbung:     <  20 Minuten
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                 Einfärbung:          >  90 Min.
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                  Einfärbung:        < 8 Min.
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                   "nierozłączne 3"

   

                             2.

         OCZYSZCZANIE:       

                        1Filtracja
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Verunreinigungen und Belastungsstoffe
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Porównanie publicznego / prywatnego basenu:    Ø 
dane przypadające na użytkownika pływalni

• mocz 50ml

 

• pot 300ml

 

• substancje organiczne 4g
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Biomasse Mensch

• Trillionen Bakterien
• 1 Trillion = 1 Million Billion (10

18
) 

                   = 1.000.000.000.000.000.000
Albert Leissner
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Ile patogenów?

Liczba użytkowników pływalni

1 200 1000

Bez mycia ciała 500 Mio. 100 Mia. 500 Mia.

Z / po myciu ciała 50 Mio. 10 Mia. 50 Mia.
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    Substancje i zanieczyszczenia w wodzie basenowej 
mają następujący skład:

około 35% roztworu koloidalnego 
• Redukcja, usuwanie przez flokulację i następnie 

filtrację.  (Koloidy są widoczne poprzez efekt Tyndalla).

około 65% roztworu właściwego lub molekularnego
• Redukcja, usuwanie przez adsorpcję, utlenianie O3UV 

O3 połączenie   CL2 / CIO2, wytrącanie się (P) i 
ewentualne rozcieńczanie.(Substancje nie są widoczne)
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Przyjęty przykład:

Chloramina wynosi 0,6 mg / l

Obniżenie przez:
• Optymalizacja flokulacji 0,10 mg / l
• Poziom adsorpcji 0,20 mg / l
• Cl2 -ClO2 Mieszanina 0,10 mg / l

• Obniżanie biofilmu w systemie 0,05 mg / l

     W sumie - zmniejszenie o 0,45 mg / l    
     Chloramina wynosi z powodu przeprowadzanych działań 0,15 mg / l    

              

Stopień usuwania lub nietworzenia sie produktów ubocznych 
dezynfekcji poprzez poszczególne kroki z pewnością jest zawsze 
inny! Nie jest to aż tak istotne. Ważne jest, aby zawartość 
produktów ubocznych dezynfekcji, o ile jest to tylko technicznie 
możliwe, zmniejszyć!
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Przegląd wielkości cząstek przy filtracji flokulacyjnej. Porównanie wielkości / Selektywność

Obraz ten ma na celu pokazać, że selektywność 1µm = [wielkość zielonych bakterii ropnych (Pseudomonas aeruginosa)] jest 

wystarczająca, aby uzyskać pod względem higienicznym bez zarzutu wodę basenową, gdy są przestrzegane warunki 
przeprowadzania procesu i właśnie dokładnie tutaj znajdują się znaczne rezerwy , w celu optymalizacji kosztów eksploatacyjnych.

Molekularny Makromolekularny Mikrocząsteczki Mikrocząsteczki

Mikroskop elektronowy
Mikroskop optyczny powiększenie 1000
Niebieskie światło Ludzkie oko

Cukier Żelatyna

Bakterie

Wirusy Czerwone krwinki

Mąka zbożowa

Ludzkie włosy

Pyłki

Węgiel aktywny

Piasek filtrujący

Filtr piaskowy z flokulacją
Oddzielenie cząsteczek do

Filtr sitkowy

Nanofiltracja

Ultrfiltracja
Wirusy

Mikrofiltracja
Bakterie
Najmniejsza forma
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      Richtig spülbarer Filter :  drucklos – „abspiegeln“
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Carbon cranes

Makropores: >25 nm
Mesopores:  2-25 nm
Mikropores:  < 2 nm

Granulated activated carbon Anthracite-N-carbon

homogen
outer layer inner layer

>900 m /g
2
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Frequenzregler
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                         "nierozłączne 3"

   

                             2.

         OCZYSZCZANIE:       

                        2 flokulacja
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Odpowiednim uzdatnianiem 
wody jest

Usuwanie zanieczyszczeń organicznych 
          przed dezynfekcją poprzez 
           FLOKULACJĘ i FILTRACJĘ

 
 
 

Jest to WAŻNE dla WSZYSTKICH procedur dezynfekcji!
 
 

 

WAŻNE: Uzyskanie najlepszego filtratu!
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Destilliertes Wasser        Beckenwasser
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Tyndall- Effekt
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                      Kein Tyndall –Effekt 
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        Optimale Aufbereitung und Desinfektion
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       “Opaleszenz” (Ag- Chlorid)
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Reinheitsproblematik  FB Fliesenbecken    GM- IL - 2011
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Reinheitsproblematik  FB Fliesenbecken    GM- IL - 2011
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    Aldest – Canada - Perlite u. Cetta-Vf.
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Model tworzenia się 
mostków i adsorpcji

Model tworzenia się żelu

Dr. H. Burkert, BASF

  Modele flokulacji
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Potencjał ZETA

Naturalne koloidy kwasów 
krzemowych zmieszane z  
rosnącymi ilościami 
siarczanu glinu (50-krotne 
powiększenie w oryginale 
zgodnie z RIDDICK)

Nat. Silicia
ZP – 30 mv

Nat. Silicia
ZP – 14 mv

Nat. Silicia
ZP – 6 mv

Nat. Silicia
ZP zero

A B

C D
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   Flokulant i dodatek uszlachetniający flokulant
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Institut für Wasser- und Umweltanalytik GmbH Luisenthal 
[Instytut Analiz Wody i Środowiska GmbH Luisenthal]

 Wpływ warunków przepływu

30 m/h

1,5 m/s

Doprowadzanie wody surowej w filtrze 
piaskowym ciśnieniowym przez lejki lub 
podobne systemy doprowadzania

Zmniejszenie prędkości o czynnik 180 !!! 

W przypadku złego wykonania technicznego:
 niekorzystne warunki przepływu

 Zakłócenia w filtrze

 Nierównomierne prędkości filtrów
 Gorsza jakość filtratów
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    Flockung mit Al+++   --- stark pH abhängig
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   Flokulanty i cząstki

• Piasek filtracyjny, cząsteczki brudu i mikroorganizmy 
są elektrycznie negatywnie naładowane i odpychają 
się!

• Bez flokulacji - jako ważnego etapu oczyszczania -  
filtracja jest  niedostateczna.
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Odpowiednim 
uzdatnianiem wody jest

usuwanie zanieczyszczeń organicznych przed 
dezynfekcją poprzez FLOKULACJĘ i 

FILTRACJĘ
 
 
 

Jest to WAŻNE dla WSZYSTKICH procedur 
dezynfekcji!
 
 
 
 

 

WAŻNE: Uzyskanie najlepszego filtratu!
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obniżenie poziomu

 chloroformu (Trihalogenometanu)
 organicznych związków halogenowych 

(AOX)
 chloraminy
 utlenialności
 fosforanu

Skutecznym oczyszczeniem wody 
jest
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                        „nierozłączna 3“
   

                           3.

          DEZYNFEKCJA       
                Chlor i jego alternatywy







Aufereitung und Desinfektin
Standardverfahren gem. DIN 19643

Schwallwasser-
behälter

DesinfektionAufbereitung Schwimm- und
BadebeckenFüllwasser
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(oczyszczanie i dezynfekcja)
Zaawansowane oczyszczanie i dezynfekcja zgodnie z austriackim rozporządzeniem o higienie basenów

Woda do napełniania basenu Zbiornik na wodę zużytą Oczyszczanie Dezynfekcja Basen

Schwallwasser-
behälter

DesinfektionAufbereitung Schwimm- und
BadebeckenFüllwasser
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.

                   METODA POSTĘPOWANIA:

1. Faktyczna analiza całego obiektu pod kątem wody 
basenowej, sporządzona przez członka (członków) 
zespołu ekspertów w celu "wydobycia" słabych 
punktów.

2. Zostaną opracowane i przedstawione 
administratorowi obiektu propozycje udoskonalenia 
i optymalizacji z możliwymi oszczędnościami pod 
względem kosztów eksploatacyjnych. 

3.  Początek próbnej eksploatacji  



93  

                 Produkty  „Mosslein“ 
                             

                    METODA POLA

1.    PolaClear           Promotor floculanta

2.    PolaFloc             Floculant PAC >50g Al+++

3. PolaActiv   Środek utleniający i czyszczący wodę

4.    PolaCarb             Specjalny aktywny węgiel







                               Spülwasserablaufeitung 











O3 - UV - OH 
Kombinationsverfahren
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.

                   Dezynfekcja UV:
Promienie UV zabijają w ciągu kilku sekund chorobotwórcze 
mikroorganizmy  i tym samym zapobiegają ich dalszemu 
rozprzestrzenianiu się. Pierwotne uszkodzenie mikroorganizmów 
przez promieniowanie UV opiera się  na fotochemicznej przemianie 
kwasów nukleinowych (DNA), które zapobiega podziale komórek.

Przez to uzyskuje się bardzo dobrą dezynfekcję.  

Najskuteczniejszą dezynfekcję osiąga się promieniami 
ultrafioletowymi o długości fali 254 nm (niskociśnieniowe świetlówki).

Kluczowe znaczenie dla skuteczności: czas naświetlania i dawka
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.

    Choroba- obraz choroby

    Dawka zarazków do napromieniowania 
UV (DIN 19643)

• Legionella pneumophila

    Legionelloza, gorączka Pontiac ..........160 J/m2

• Pseudomonas aeruginosa Zakażenie rany, 
zapalenie ... ...105 J/m2

• Escherichia coli Choroby jelit, zakażenie 
rany ....66 J/m2

• MAVOX istotne informacje
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.

Naświetlanie powietrza przy pomocy światła 
UV   - 185 nm długości fali:

Przez takie napromieniowanie, obecny w powietrzu tlen przekształca się 
w ozon. Ta mieszanina ozonu i  powietrza jest wprowadzana przez 
system Venturiego do wody. Ozon powoduje utlenianie znajdujących się 
 w wodzie zakłócających jej skład składników, takich jak Węgiel- C i  
związki azotu N  a ponadto służy do dezynfekcji zarazków (bakterii, 

wirusów i glonów).   

Kluczowe znaczenie dla skuteczności: powstawanie ozonu, funkcja 

naświetlania                                   
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.

                Naświetlanie wody 
                  (UV - 254 nm):

Wymieszany i rozpuszczony w wodzie ozon rozpada  się  w  
komorze reakcyjnej UV jest przetworzony w krótkotrwałe   
rodniki OH z bardzo wysokim  potencjałem oksydacyjnym. 

Pozostałość cząstki ozonu ulega rozkładowi
Promieniowanie UV zabija  aż do  99,99%, obecnych w wodzie 
bakterii, wirusów i glonów
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.
     Hydroksylowerodniki (rodniki OH)

Jest on wytwarzany w atmosferze z OZONU i 
CZĄSTECZEK WODY podczas uderzania promieni UV.

Składa się z atomu wodoru i  atomu tlenu.

Odgrywa istotna rolę w usuwaniu
zanieczyszczeń powietrza = detergenty chemiczne
w atmosferze  
Potencjał redoks: chlor ---- 1360 mV
                                Ozon ---- 2070 mV
                              Rodniki OH  ---- 2800 mV
 



109  

                   Öffentliches  WSB
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• Szczególnie w mniejszych, silnie 
zanieczyszczonych obiegach wodnych takich 
jak: wanny z hydromasażem, wanny gorącą 
wodą, baseny terpeutyczne, przestrzenie dla 
matki z dzieckiem w basenach rekreacyjnych 
itp., mogą wystąpić problemy w kwestii higieny 
wody.

• Właśnie przy zastosowaniu filtrów 
wielowarstwowych z adsorpcyjnymi materiałami 
filtracyjnymi należy zapewnić najlepsze, 
profesjonalne zarządzanie!
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     WSB – Hotel  8 Sitzplätze  60 -100 P/ Tag
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MAVOX – UV- OZON ANLAGE ab 10/2015
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        MAVOX    Ozon- Luftgemisch - Vermischung
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                 MAVOX – horizontal  eingebaut    
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Aquaparki i Baseny gdzie zamontowana    jest   METODA  POLA
• Park Wodny Octopus Suchy Las
• ICDS Łomianki basen rekreacyjny i sportowy
• OSIR Bemowo b. rekreacyjny i wanna
• MOSIR Knurów Kopalniana b. Sportowy
• MOSIR knurow Szpitalna wanna
• MOSIR Ostrów Wielkopolski wanny
• AQUA Bielsko Biała b. sportowy i rekreacyjny
• Kraków AGH b. rekreacyjny
• Centrum Kultury Fizycznej Brzeziny b. rekreacyjny 
• Kryty Basen Sucha Beskidzka b. sportowy, rekreacja, wanna
• Kryta Pływalnia  Bohnia,  b. rekreacyjny, sportowy, wanna
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie b. sportowy, rekreacja, wanna
• Dom Pomocy Społecznej Białystok
• Ośrodek Sportu i Rekreacji Białystok
• Międzyszkolny Ośrodek Sportu Białystok
• Szkoła podstawowa nr.32 Białystok
• Szkoła prywatna w Lublinie
• Szkoła Specjalna w Grudziądzu              
• Wiele basenów prywatnych z zastosowaniem Mavox  UV OZON
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Analiza porównawcza zużycia wody (w m3) dla techologii basenowej
w I-kw. 2016 r.  i   I-kw. 2017 r.

            
 

  STARA TECHNOLOGIA m3   NOWA TECHNOLOGIA m3    

Treść
2016 rok   2017 rok   %

styczeń luty marzec Razem kwartał  styczeń luty marzec
Razem 
kwartał

  oszczędności

Basen sportowy 790 865 840 2 495  698 660 756 2 114  15,27%
Basen rekreacyjny 558 655 581 1 794  448 340 375 1 163  35,17%

Brodzik 83 73 68 224  42 45 41 128  42,86%
Wanna jacuzzi 135 136 131 402  107 70 73 250  37,81%

Suma 1 566 1 729 1 620 4 915 1 295 1 115 1 245 3 655 25,64%

Frekfencja (osobo wejścia) 25 515 28 973 28 039 82 527  29 176 28 262 31 563 89 001  7,84%

Woda w  dm3/os 61,3 59,7 57,8 59,6  44,4 39,5 39,4 41,1  31,04%
                       

Jakie oszczędności kosztów wody ? 4915-3655=1260 m3          

     
1260 
m3x10,93zł=13771,80 zł              

    -15%

1071 m3 
 x  8,36 
zł =  
8953,56 
zł                

        22 725,40 zł oszczędności wody w I-kw. 2017  

Zużycie wody:
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Porównanie średniego zużycia wody do płukania  (jednego filtra)

w I-kwartale 2016 r.  i   I-kwartale 2017 r.
               

Treść
I-kw. 2016 r.  I-kw. 2017 r.  % zmian

m3/filtr m3/m2  m3/filtr m3/m2  % 2017/2016
               

Basen sportowy 16,50 6,50   13,10 5,16   79,40

Basen rekreacyjny 14,80 5,81   9,90 3,91   66,90

Wanna jacuzzi 4,19 3,35   3,66 2,90   87,40

Brodzik 2,39 2,88   2,08 2,51   87,00

               

Częstotliwość płukania filtrów:    
norma DIN 4-
6m3/m2pow 

filtra
   

               

Przed zmianą tech: Basen Sportowy co drugi dzień  ( 2 filtry )    
  Basen Rekreacyjny co trzeci dzień ( 3 filtry )
               
Po zmianie tech: Basen Sportowy co 5 dni ( 2 filtry )    
  Basen Rekreacyjny co 5 dni ( 3 filtry )    

Zużycie wody do płukania filtra
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Rachunek poniesionych kosztów instalacji 
nowej technologii wody basenowej oraz 

uzyskane efekty
I. Koszty:
      Koszty inwestycji w tym falowniki i MAVOX       197000

       Koszty amortyzacji od kwoty 146126 (rocznie)    20875
       Koszty chemii – dodatkowe (rocznie)                 69750
       Koszty uzupełniania węgla aktywnego (rocznie)    1500
       Razem koszty roczne                                        92125

KOSZTY KWARTALNE                                23031
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II. Oszczędności uzyskane w I-szym kwartale 2017 r.:

   woda wraz z kosztami jej podgrzania       22725
   oszczędności en. Elektrycznej (falowniki)   9843
   Lampy UV wraz z serwisem                      8275
Razem oszczędności                          40843

Netto oszczędności I-kw.2017r:
                          40843 – 23031  =  17812 zł
Oszczędności roczne:  4 X 17812   =  71248 zł

Amortyzacja inwestycji 2lata i 9 m-cy
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III. Wzrost przychodów w I-szym kw.
 2017r. W stosunku do I-ego kw. 2016r = 68042 
zł

Planowane roczne przychody x3 (8%)  =204000 
zł

Przewidywane  roczne dochody (- 32%) 
                                                      = 138720 
zł

Przewidywany łączny efekt finansowy 
związany ze zmianą technologii wody

71248 + 138720 = 209968 zł              
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                            Naszymi partnerami w Pilsce są:
 
 
Transcom Sp. z o.o.                                                             FLOREXPOL BIS Sp. z o.o.
Władysław Sobiech                                                             Dariusz Wnuk
ul. Józefowska 81                                                                ul. Dębówka 17A
40-145 Katowice                                                                20-823 Lublin,
tel. (032) 204 18 87;fax.(032) 201 65 36                           tel. 0-502 235 202, 0-81 746 79 40

e-mail: sobiechw@transcom.pl                                          e-mail:info@basen.com.pl

www.transcom.pl                                                                www.basen.com.pl
 
 
BasenComplex                                                                   BLUE POINT Inżyniera Basenowa
Łukasz Adamski                                                                  Zbigniew Jaśkiewicz 
ul.Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4                          ul. Wiewiórcza 66
45-828 Opole                                                                     15-532 Białystok
tel. stacj.:+48 77 47 00 210; 47 00 212                             tel. 85 740 69 69, 502 545 763                          
e-mail : biuro@basencomplex.pl                                       e-mail: bluepoint1@home.pl
www.basencomplex.pl                                                       bluepoint.biz.pl/
 
Basentech S.C Technika Basenowa                                 Budmix – 3 sp.zo.o                      
Paweł Torbe                                                                      Tomasz Świtała
ul. Piramowicza 11 B                                                          ul. Rybacka 1d/6
71-157 Szczecin                                                                 80-340 Gdańsk
tel. 602 625 424                                                                 tel. 602450336
e-mail : biuro@basentech.com.pl                                     e-mail :biuro@basen.gda.pl
www.technikabasenowa.com                                            www.basen.gda.pl

 
 

GRANIMEX  W. Granops sp.j                                           Tech-Port 
Jacek Granops                                                                 Tomasz Kornacki
ul. Trąbczyńskiego 18                                                      Wałdowo Szlacheckie 42
61-414 Poznań                                                                 86-302 Grudziądz
Tel. +48 61 8307 309, 660 423 282                                Tel. 507449314

e-mail:jacekgranops@granimex.pl                                 e-mail:tomekornacki@gmail.com

www.granimex.com.pl

mailto:sobiechw@transcom.pl
http://www.transcom.pl/
http://www.basen.com.pl/
mailto:biuro@basencomplex.pl
http://www.basencomplex.pl/
http://bluepoint.biz.pl/
mailto:biuro@basentech.com.pl
http://www.technikabasenowa.com/
http://www.basen.gda.pl/
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