




     Artes Havuzculuk ve Arıtma Tesisleri San.Tic.Ltd.Şti. 1986 yılında kurulmuş 
olup; mühendis ve teknisyen kadrosu ile dünya teknolojisini yakından takip 
etmektedir.

Her türlü yüzme havuzu, süs havuzu, jakuzi, sauna, havuz kimyasalları, taahhüt 
ve malzeme satışı konusunda faaliyet gösteren firmamız; bu konuda tecrübe ve 
birikimini uzmanlaşmış elemanlardan kurulu ekiplerle siz değerli müşterilerimize 
aktarmayı amaç edinmiştir. Bu hizmeti verirken yüzme havuzlarının insan ve 
çevre sağlığı açısından önemli olduğu ve uzmanlık gerektirdiğinin bilincindeyiz. 

Firmamız yapılan hizmetin tarafınıza sağlıklı, sorunsuz ve kaliteli ulaşması için 
faaliyet sahalarında uzmanlaşmayı ve tüketiciyi korumayı temel ilke edinmiştir.Bu 
sebeple proje, tasarım ve yapım aşamasında ulusal ve uluslararası standartları 
yakından izlemekte ve uygulamaktayız.

Tasarımdan sistem seçimine kadar her türlü konuda ücretsiz danışmanlık hizmeti 
veren firmamız; 31 yıllık deneyimi ve genişlemekte olan referansları ile sizlere 
hizmet vermeye devam etmektedir. Bu maksatla siz saygı değer müşterilerle 
çalışmak en büyük temenni ve dileğimizdir.

Firmamız; 1986 yılından bu yana, yurt içinde ve yurt dışında önemli projeleri 
gerçekleştirirken bu alanda ilkelere de imza atmıştır. Sektördeki çalışmalarını 
edindiği birikim ile sürdürürken bu alanda dünya liderleri ile proje malzeme ve 
ekipman bazında çözüm ortaklığı yapmaktadır. Ayrıca Projenin özelliğine göre 
uzmanlaşmış yurt dışı imalatçı firmalar ile işbirliği yapmaktayız.

Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Gürcistan, Türkmenistan, Çeçenistan ve 
Rusya'da prestijli projeleri gerçekleştiren firmamızın halen diğer ülkelerde ve 
Türkiye'de devam eden şantiyeleri bulunmaktadır.



Firmamız 1986 yılından bu yana yüzme havuzları, sauna
ve buhar odaları, masaj havuzları ve süs havuzları ile ilgili 
yapmış olduğu hizmetlerini deneyimli personel kadrosu 
ile aynı titizlik ve hizmet anlayışıyla faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 

Faaliyet Konuları
* YÜZME HAVUZU FiLTRASYON, DEZENFEKSiYON TESiSATI VE
iNSAATI
* YÜZME HAVUZLARI YERLi VE iTHAL MALZEME SATISI
* iTHAL VE YERLi HAZIR HAVUZLAR
* SAUNA VE AKSESUARLARI SATISI VE TAAHHÜDÜ
* OLiMPiK YÜZME HAVUZLARI
* ÖZEL AMAÇLI HAVUZLAR
* TERAPi HAVUZLARI
* HAVUZ iÇi KAPLAMA VE iZOLASYON iSLERi
* YÜZME HAVUZU PROJELENDiRME VE TASARIM
* HAVUZ ÜSTÜ KAPAMA iSLERi
* SÜS HAVUZLARI
* SÜS HAVUZU FISKIYE MALZEMELERI SATISI VE MONTAJI
* TATLI VE DENIZ SUYU AKVARYUMU YAPIM iSLERi
* AQUAPARK PROJELENDIRME VE YAPIMI
* DALGA HAVUZLARI
* GOSTERi HAVUZLARI
* HAVUZ KENARI TUTAMAK VE KAYMAZLARI
* HAVUZ KiMYASALLARI SATISI
Taahhüdünü yapmış olduğumuz tüm işleri projelendirme 
aşamasından anahtar teslimine kadar zamanında bitirmeyi ilke 
edindik.

Bugüne kadar Olimpik Yüzme Havuzları, Saunalar, Süs 
Havuzları, Koopetartif ve Site Havuzları, Müstakil Villa 
Havuzları gibi çeşitli ve büyük bir çok projeleri gerçekleştiren 
firmamız projelerini başarıyla tamamlamıştır.



     Görselliğinin yanında su ayrıca zarafettir.  
Hafif bir su sesi aynı zamanda dinlendiricidir. 

Su hayattır. Suyun rahatlatıcı ve terapi özelliği 
vardır. İstediğiniz her mekana hayal 
edebileceğiniz boyutta ve görsellikte süs 
havuzlarını yapabilmekteyiz. Geçmiş 
zamanlardan günümüze insanlar su ile iç içe 
yaşamış ve su ile hayat bulmuşlardır.

     Süs havuzuna karar vermeden önce iyi 
bir planlama yapılmalıdır. Farklı büyüklüklerde 
olabildiği gibi, çok çeşitli ve değişik amaçlar 
içinde olabilir. Önce nasıl süs havuzu 
yaptıracağınıza tabiî ki bütçenizle doğru orantılı 
olarak karar vermeniz gerekmektedir. Bunun 
için de iyi bir ön araştırma yapmanız; hatta 
tecrübesine ve bilgisine güvenebileceğiniz 
profesyonel destek almanız en doğru yaklaşım 
olacaktır.  



Süs Havuzları 

www.arteshavuzculuk.com

Süs Havuzu Çeşitleri..

Müzikli dans sistemli havuzlar..
Fıskıye sistemli havuzlar..
Kuru havuz sistemleri..
Misina sistem duvar şelalesi..
Yapay kaya ve şelale sistemleri..
İç mekan süs havuzları..
Digital yazı su duvarı..
İç mekan su perdesi..
Yüzer tip fıskıye sistemleri..
Değişik tip belediye havuzları..
Yansıma süs havuzları..
Jumping jet atlayan süs sistemleri.. 



Süs Havuzları 





Süs havuzları ve bahçe aydınlatmalarında kullanılmaktadır. Suyu takip eden en iyi led olan yüksek 
verimli lümene sahip Power Ledler kullanılarak tasarlanmaştır. IP68 koruma sınıfında yüksek verimli, 
makul fiyatlı bir üründür. Farklı renk seçenekleri mevcuttur.
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