Οι πισίνες παρουσιάζουν ιδιαίτερους κινδύνους για τους
επισκέπτες σας και υποχρεώσεις για την επιχείρησή σας.
Χρειάζεται η κατάλληλη ενημέρωση για τους πιθανούς
κινδύνους όπως και ο απαραίτητος εξοπλισμός διάσωσης
και πρώτων βοηθειών.
n

Απαραίτητα είναι:

n

ορατός και εύκολα προσβάσιμος εξοπλισμός διάσωσης
και πρώτων βοηθειών

n

τοποθέτηση πινακίδων με τους κανόνες ασφαλείας

n

πινακίδες ένδειξης βάθους πισίνας

n

τακτικός έλεγχος pH και χλωρίου του νερού

POOL RULES

EMERGENCY

No lifeguard on duty - swim at your own risk
Behave responsibly at any time

PROHIBITIONS

112

Use shower and toilet before entering the pool

No running, pushing or
rough play

Children under the age of 13 are only allowed in
attendance of an adult

No food and drink

No alcohol
No pets
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RULES

No diving

No glass, sharp objects or
hazardous items

Pool Safety First

Εξασφαλίστε την ασφάλεια στην πισίνα
σας για τους επισκέπτες...

Use of the pool is limited to the opening hours:
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1,35 m
0,6 m
0,9 m
1,5 m
Maistrali Safety
Νικ. Μανδηλαρά & Άρεως
84100 Ερμούπολη / Σύρος
22810 84727
safety@maistraligroup.gr
maistralisafety.gr
05-2020

facebook.com/MaistraliSafety

Χωρίς αφρό με εσωτερική διάμετρο
40cm και εξωτερική 60cm. Δεμένο
με σχοινί.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία ο
αριθμός των σωσιβίων καθορίζεται
από την περίμετρο της κολυμβητικής
δεξαμενής.
Προαιρετικά διατίθεται Σετ Βάσης
Κουλούρας ανοξείδωτης για την
τοποθέτηση στον τοίχο..

Pool Safety Set

Κυκλικό Σωσίβιο

Ράβδος Διάσωσης
Τηλεσκοπικό κοντάρι με γάντζο ναυαγοσώστη.
Κ.ατασκευασμένο από αλουμίνιο – ανθεκτικό σε βάθος
χρόνου
Μήκος: 1,80 – 3,60 μέτρων

Φαρμακείο Α' Βοηθειών
Ιδανικό για πισίνες εφοδιασμένο με τον απαιτούμενο
εξοπλισμό, σε πλαστικό κουτί με αποσπώμενη βάση για
τοποθέτηση στον τοίχο.
Διαστάσεις: 26.5 x 16.3 x 8.7cm
Περιέχει:
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n

Βάμμα Ιωδίου

n

Αποστειρωμένες γάζες

n

Βαμβάκι

n

Λευκοπλάστη

n

Επιδέσμους γάζας διάφορα μεγέθη

n

Αιμοστατικός επίδεσμος (small-medium)

n

Λαβίδα πλαστική

n

Φάρμακα (καρδιοτονωτικά- αναλγητικά)
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Πινακίδα με βασικές οδηγίες και κανονισμούς για
πισίνες σε plexiglass 3mm
Προτεινόμενη Διάσταση: 30cm x 30cm

EMERGENCY

112

Pool Safety Πινακίδες

Pool Rules

Πινακίδα Βάθος
Πινακίδα ένδειξης βάθους σε plexiglass 3mm.
Προτεινόμενες Διάστασεις:
για πισίνες:
20 cm x 10 cm
για SPA Pool, Jacuzzi και μικρές πισίνες:
12 cm x 6 cm

1,35 m
0,6 m
0,9 m
1,5 m
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Τεστ Κιτ Ελέγχου Νερού

Τεστ Κιτ Ελέγχου Νερού
(pH - Χλωρίου)
Η συντήρηση της πισίνας σας είναι σημαντική και
υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να
προσέξετε. Ωστόσο, ένα από τα πιο σημαντικά
στοιχεία της κανονικής συντήρησης της πισίνας
είναι η διατήρηση ισορροπημένων επιπέδων pH
της πισίνας σας.
Αν αγνοήσετε το επίπεδο pH της πισίνας σας, το
χλώριο θα σταματήσει να λειτουργεί επιτρέποντας στα δυνητικά επικίνδυνα μικρόβια και
βακτήρια να αναπτυχθούν και να εξαπλωθούν.
Το Τεστ Κιτ Ελέγχου Νερού, με φιαλίδια για
καθορισμό pH και χλωρίου, σας επιτρέπει να
διατηρήσετε το σωστό επίπεδο pH διασφαλίζοντας ότι η πισίνα σας θα παραμείνει ασφαλής.
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ιδανικό
επίπεδο pH
pH
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Πλαστικό πτυσσόμενο πτερύγιο τύπου λάμδα με δύο
πλευρές (μπρος / πίσω) για τοποθέτηση πινακίδας.
Διπλώνει ώστε να μεταφέρεται εύκολα. Τοποθετείται σαν
προσωρινή ειδοποίηση σε πισίνες.
Οι πινακίδες μπορούν να αντικατασταθούν σύμφωνα με τις
ανάγκες σας π.χ. με την πινακίδα «Ολίσθηρο Δάπεδο».

Standard:
Με λογότυπο
της επιχείρησής σας:

Πινακίδα Πισίνα Κλειστή

Πινακίδα «Πισίνα Κλειστή»

Ανταλλακτικές πινακίδες:

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΟΛΙΣΘΗΡΟ ΔΑΠΕΔΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΟΛΙΣΘΗΡΟ ΔΑΠΕΔΟ

CAUTION
WET FLOOR

CAUTION
WET FLOOR

CAUTION

WET FLOOR
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Σετ Πισίνας σε Κουτί

Σετ Εξοπλισμού Ασφαλείας
και Διάσωσης Πισίνας σε Κουτί
Αποτελεί ένα πλήρες σετ για την πισίνα σας που καλύπτει
όλες τις πτυχές ασφάλειας.
Το σετ περιλαμβάνει:
Πολυεστερικό κουτί βαμμένο λευκό με γάντζο. Κατάλληλο
για χρήση σε συνθήκες υψηλής διάβρωσης (π.χ. πισίνα,
κοντά σε θάλασσα)
Διαστάσεις Υ x Π x Β:

57,3 x 57,3 x 21,0 εκ.

Το κουτί είναι διαθέσιμο σε δύο σχέδια
Minimal Design λευκό/γκρι:

MaistraliSafety
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POOL SAFETY SET
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Το κουτί περιέχει:
§ Πτυσσόμενη ράβδο διάσωσης 98/68 cm
§ Κυκλικό πλευστικό μέσο ⌀ 45εκ
§ Σχοινί πολυαιθυλένιου 30μ / 8μμ
§ Τεστ Κιτ Ελέγχου Νερού Πισίνας
§ Φαρμακείο Α Βοηθειών για Πισίνες (πλήρες)
§ Πρόσθετος εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στo σετ:
POOL RULES

§ Φορητή Πινακίδα Λάμβδα: Πισίνα κλειστή
§ Πινακίδες Πισίνας: Ένδειξη Βάθους
§ Πινακίδα: Pool Rules

EMERGENCY

No lifeguard on duty - swim at your own risk
Behave responsibly at any time

112

2,4 m
1,2 m
PROHIBITIONS

RULES

No diving

Use shower and toilet before entering the pool

No running, pushing or
rough play

Children under the age of 13 are only allowed in
attendance of an adult

No food and drink

05-2020

No alcohol
Tel.: 22810.84727
http://maistraligroup.gr

First Aid Kit
Pool

No glass, sharp objects or
hazardous items

Use of the pool is limited to the opening hours:

_____ : ____ - _____ : _____

No pets
POO-401-ΕΝ

maistralisafety.gr
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