
KONSEPT HAVUZ WELLNESS TASARIMLARI
CONCEPT POOL WELLNESS DESIGN CATALOGUE

Inspired by Nature*

H2o



BİZ KİMİZ

Firmamızın, ulusal ve uluslararası olmak üzere 30 yıllık yüzme 
havuzları ve wellness merkezleri projelendirme ve imalat geçmişi 

bulunmaktadır.

Türkiye dışında Kıbrıs, Kosova, Tacikistan, Azerbaycan, Gürcistan, 
Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Cezayir’de hizmetlerimiz 

bulunmaktadır.

Kadromuz, minimum 10 yıl olacak şekilde, ulusal ve uluslararası 
tecrübesi olan mühendis, ince inşaat işçileri, hidro-mekanik tesisat 

elemanları ve marangozdan oluşmaktadır.

Our company has nearly 30 years of experience in swimming pool 
construction with both domestic and international references.

We have operations in Turkey, Cyprus, Kosovo, Tajikistan, Azerbaijan, 
Georgia, Turkmenistan, Algeria and Morroco.

We have team that includes many experienced engineers, carpenters, 
electricty technicians and works who at least 10 year working experience 
in Turkey as well as abroad.

Aşağıda belirtili hizmetler için, proje ve her türlü ince işçilikleri anahtar 
teslim yapabilmekteyiz.

* Yüzme Havuzları
* Spa Wellness Merkezleri

* Biyolojik Göletler

We are providing support for any kind of swimming pool in terms of electro 
mechanical and architectural projects including our construction work.

Swimming Pools *
Spa Wellness Centers *
Biological Ponds *

WHO WE ARE

HİZMETLERİMİZ SERVICES

Tüm ekipmanlarımızın CE veya TSE sertifikaları bulunmaktadır.

Bütçeye göre, standartlar içerisinde kalarak farklı çözümler 
sunabilmekteyiz.

Bütün elektro-mekanik işlerimiz TSE 11899, DIN 19463 ve UHE 1 
talimatlarına göre çizilen projelere uyularak yapılmaktadır. 

All the equipments have TSE and CE records.

Various economical solutions can be served to meet every need.

All of our mechanical and electrical jobs are done according to TSE 
11899, DIN 19463 and UHE 1 (Turkey) regulations.

HER İHTİYAÇ İÇİN KALİTE QUALITY FOR EVERY NEED



SATIŞ SONRASI DESTEK

Yaptığımız elektro-mekanik ve ince imalatlar için, yapım sonrası 
müdahale kolaylığı sağlanması açısından detay projeleri teslimi 

yapmaktayız.

Teknik veri ve kullanım kılavuzu dokümanlarını Türkçe, İngilizce veya 
Rusça olarak, kullanılan tüm ekipmanlarda sağlayabilmekteyiz. 

Teknik ekibe bilgisayar destekli sistem eğitimi yapıp, düzenli destek 
sağlamaktayız.

İsteğe bağlı Wi-Fi yardımı ile uzaktan takip veya kontrol sistemleri 
kurabilmekteyiz.

Detailed settlement and plant Project and requirments are prepared for 
our services. 

We are sharing our technical documents in various languages including 
Turkish, English and Russian. 

Modern and computer aided trainings about the equipments that are 
used in the Project are provided to our customers.

We can install tracking systems via Wi-Fi to support our clients from 
abroad.

AFTERSALES SUPPORT

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ - BAYİLİKLERİMİZ PARTNERS - EQUIPMENTS



KONSEPT HAVUZ TASARIMLARI
CONCEPT POOL DESIGN



STANDART TAŞMA
STANDARD OVERFLOW

Klasik taşma detayının, doğal taş görünümlü 
seramik ile kaplanmasıdır. Kanal ızgaraları da 

seramik görünümlüdür. Kişisel ve ortak kullanım 
havuzlarında kullanılabilir.

 
Classical overflow channel detail covered by 

natural stone look ceramics. It has ceramic 
overflow channel covers. Can be used in private 

and commercial pools.



YÜKSELTİLMİŞ TAŞMA
ELEVATED OVERFLOW

Havuzun bütün kenarlarından çevre kotuna göre 
yüksek imal edilmesidir. Havuz içindeki kullanıcı 
için her açıdan sonsuz havuz görünümü 
kazandırır. Havuz dışından süs havuzu 
görünümü sağlanır. Kişisel kullanım ve ortak 
kullanım havuzlarında kullanılabilir.
 
All sides of swimming pool have elevated 
compare to pool surround. It will give an effect of 
infitiy for swimming pool users. It will look like a 
fountain for people in pool surround. Can be 
used in private and commercial pools.



SIFIR TAŞMA
PRIEMETER OVERFLOW

Yüzeyde taşma kanalı ızgarası bulunmayan, 
taşmalı havuz tasarımı tercihidir. Kişisel kullanım 

havuzlarında kullanılabilir.
 

Overflow pool without overflow channel on the 
ground. Can be used in private pools.



WIESBADEN TAŞMA
WIESBADEN OVERFLOW

Taşma kanalı ızgarası, hazır seramik kanal 
üzerine monte edilir. Taşma kanalı başlangıcı 
havuz sınırı ile başlar. Kullanım alanı artar, 
seramik kanallar estetik bir görünüm sağlar. 
Kişisel ve ortak kullanım havuzlarında 
kullanılabilir.
 
Ceramic channel cover will be on the top of 
ceramic overflow channel. Overflow will be start 
on pool border. Pool surround will be increased. 
It will look much more esthetic with ceramic 
channel covers. Can be used in private and 
commercial swimming pools.



WELLNESS TASARIMLARI
WELLNESS DESIGN



Tasarıma göre doğal taş veya büyük ebatlı 
seramiklerle hamam çözümleri.

 
Hammam solutions of specific design can be 
made with both marble and ceramic coating.



Tasarıma göre özel sauna 
dizaynları ve çözümleri.
 
Design and solutions of specific 
design for your saunas.





Wellness mekanlarınız için doğal 
taş görünümlü seramiklerimiz ile 
konsept dizayn.
 
Concept design with natural stone 
look ceramics for wellness areas.





TAŞLAR
STONES



OTEL REFERANSLARIMIZ
HOTEL REFERENCES

REZİDANS - ŞAHIS REFERANSLARIMIZ
RESIDANCE - PRIVATE REFERENCES

Shareton Hotel – Georgia/Batumi
Raddison Blue Hotel – Georgia/Batumi

Port Bakı – Azarbaijan/Bakı
Four Seasons Hotel – Azarbaijan/Bakı

Club Salima – Turkey/Antalya
Hillside Su Hotel – Turkey/Antalya

Gönen Hotel – Turkey/İstanbul
Yeşilköy Holiday Inn – Turkey/İstanbul

Continental Tunel Residance – Turkey/İstanbul
Hilton Bomonti Hotel – Turkey/İstanbul

Private Swimming Pool – Ozbekistan/Tashkent
Private Swimming Pool – Cyprus/Girne

Canan Yapı Bussniess Residance – Turkey/İstanbul
Parkone Villas – Turkey/İstanbul

Safi Espadon Residance – Turkey/İstanbul
Nurollife Residance – Turkey/İstanbul

Nurol Tarabya Villas – Turkey/İstanbul
Hillpark İstinye Residance – Turkey/İstanbul

HIM Residances - Turkey/İstanbul



TESİS REFERANSLARIMIZ
FACILITY REFERENCES

Private Government Facility – Azarbaijan/Qax
Awaza Aquapark (Only Project) – Turkmenistan/Turkmenbasy
State Palace Pool – Tajikistan/Dusanbe
Olympic Pool for Military Facility – Kosova/Xjakova
Aktau Swimming Pool Complex – Kazakhistan/Aktau
Monach Court – Turkey/Bodrum
İstek Vakfı High School Complexes (8 facilities) – Turkey/İstanbul
Yeditepe University Outdoor Swimming Pool – Turkey/İstanbul
Terakki Vakfı/Tepeören School Complex – Turkey/İstanbul
Heybeliada Olympic Swimming Pool – Turkey/İstanbul
Aka Collage – Turkey/İstanbul
Yalıkavak Tepe Group – Turkey/Bodrum



H2o Havuz Sistemleri A.Ş.
 
Turkey Bağdat caddesi 552/1 34846 Cevizli, Maltepe İSTANBUL
T.+90 216 352 06 16  -  F.+90 216 352 78 71

www.h2o-pool.co  -  info@h2o-pool.co


