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Katowicka spółka Intem specjalizuje się w projektowaniu i budowie jak również remontowaniu basenów.
Budowy pływalni są realizowane na terenie całej Polski. Bardzo dobrą sławę swoich konsumentów
zawdzięcza długoletniemu stażowi w branży, pierwszorzędnej jakości realizacji czy wszechstronności
proponowanej oferty. Dużym uznaniem darzone są technologiczne koncepcje jak również predyspozycje
kompetentnych wykonawców. Zaprojektowane oraz wykonane poprzez Firmę Wellpool pływalnie, jak:
obiekty basenowe ze stali, baseny plastikowe, baseny tradycyjne z żelbetu, pływalnie biologiczne bez chemii,
baseny skimmerowe oraz pływalnie rynnowe, pływalnie przydomowe, baseny hotelowe, obiekty basenowe
lecznicze; parowe łaźnie między innymi łaźnie rzymskie parowe, łaźnie hammam, sauna rosyjska; sauny:
suche, sanarium, sauny ir na podczerwień; fontanny wodne w tym: fontanny ogrodowe betonowe, fontanny do
domu jak również pomieszczenia Wellness w tym: prysznic wrażeń, jaskinie solne, Laconium, wanny spa z
hydromasażem, balie drewniane oraz wyposażenie SPA & Wellness, są bez ustanku bezusterkowe. Ich bardzo
wysoka jakość idzie w parze z funkcjonalnością oraz wytwornością, a także nieprzeciętnym klimatem jaką
komponują. Ugruntowane jest to troskliwością o wdrażanie wiążących norm budowlanych, wymaganych
procedur oraz używanie posiadających odpowiednie atesty tworzyw. Bezpieczeństwo osób korzystających z
obiektów sportowych jest dla katowickiego Wellpool bardzo ważne. O wiarygodności spółki świadczy rodzaj
wykonywania budowy, a także projektowania obiektów wodnych. Klient otrzymuje projekt graficzny oraz
kosztowe zestawienia finansowe. W następstwie tego jeszcze przed zaakceptowaniem rozstrzygającej decyzji
o budowie i wykonaniu konkretnego obiektu rekreacyjnego, można uniknąć błędów. Po wykonaniu
zamówienia Grupa Wellpool z Katowic świadczy ponadto dużo wariantów usług serwisowo naprawczych.
Zapewnia to bezpieczeństwo jak również wymagane działanie wybudowanego obiekty.
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