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Różnorodność to nasza specjalność
W epoce efektywności oraz presji czasu tworzymy przestrzeń oraz miejsca dla poprawy jakości życia.
Dzięki naszym produktom, my – firma Berndorf Bäderbau – dbamy o przestrzeganie zasad ekologii oraz wymagań w zakresie infrastruktury w obiektach publicznych,
hotelach oraz rezydencjach prywatnych.
Spełnienie wymagań w zakresie rekreacji oraz spędzania wolnego czasu wszystkich pokoleń stanowi istotny czynnik w naszych rozważaniach oraz planach.
Zrównoważony rozwój jest naszym podstawowym celem.
Jako klient firmy Berndorf Bäderbau odniosą Państwo korzyści płynące z ogromnego zaangażowania oraz poczucia odpowiedzialności naszych pracowników.
Naszym nadrzędnym celem jest zadowolenie klientów i do tego dążymy każdego dnia. Od wielu lat stawiamy czoła wyzwaniom.
Jesteśmy otwarci na nowe perspektywy oraz spełniamy specjalne życzenia naszych klientów.
Jesteśmy partnerem, z którym możecie tworzyć fascynujący oraz atrakcyjny wodny świat dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb.
Dążymy do realizacji „szytych na miarę” indywidualnych planów basenowych w sposób ekonomiczny.
Generujemy witalność dzięki inicjatywie oraz kreatywnym rozwiązaniom.

Zapraszamy do zanurzenia się w świecie firmy Berndorf Bäderbau!
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Nasza filozofia
Generujemy witalność dzięki inicjatywie oraz kreatywnym rozwiązaniom.
Naszym celem jest klient.
Pragniemy spełniać wymagania naszych klientów oraz zagwarantować im najlepszą opiekę. Wspólnie z
naszymi klientami oraz z partnerami tworzymy rozwiązania w zakresie kąpielisk oraz obiektów
rekreacyjnych. Naszym celem jest tworzenie optymalnych możliwości rekreacji oraz doskonalenie jakości
życia, w postaci basenów ze stali nierdzewnej.
Szanujemy naszych klientów oraz dostawców.
Naszych klientów oraz dostawców traktujemy jako partnerów w perspektywie długoterminowej. Wspólnie
tworzymy odpowiednie rozwiązania.
Zapewniamy przewidzianą efektywność oraz wymaganą jakość.
W szerokim zakresie prowadzimy badania jakości w celu zapewnienia zgodności naszych produktów z
obowiązującymi wymaganiami oraz standardami.
Inwestycje oraz innowacje są zabezpieczeniem naszej przyszłości.
Jako stabilna firma jesteśmy niezawodnym partnerem dla naszych klientów. Stale dążymy do poprawy oraz
odnowy naszych metod oraz technologii produkcji w celu doskonalenia jakości naszych wyrobów oraz
usług. Jesteśmy przekonani, że te środki stanowią trwałe zabezpieczenie naszej przyszłości oraz
konkurencyjności – także z korzyścią dla naszych klientów.
Rozwój pracowników jest dla nas bardzo ważny.
Nasi pracownicy stanowią fundament oraz najcenniejszy filar naszej firmy. Obustronne zaufanie stwarza
atrakcyjne środowisko pracy, które stanowi idealną podstawę dla zaangażowanych oraz godnych zaufania
pracowników.
Pragniemy stworzyć klimat, w którym osobista odpowiedzialność stanowi normę.
Chcemy, aby każdy z naszych pracowników odpowiedzialnie wykonywał swoje zadania.
Intensywna praca zespołowa we wszystkich działach jest również częścią tej odpowiedzialności.
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Kompleksy basenów publicznych
Nawiązywanie kontaktów.
Firma Berndorf Bäderbau przygotowuje indywidualne koncepcje basenów krytych i odkrytych z nieckami
basenowymi ze stali nierdzewnej. Dotyczy to zarówno nowo projektowanych obiektów basenowych, jak
również modernizacji obiektów istniejących. Nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenie w tej branży jest do
Państwa dyspozycji.
Pomysły klientów są przenoszone do szkiców, wersji roboczych oraz projektów opracowanych przez firmę
Berndorf Bäderbau oraz jej partnerów. Klient otrzymuje szczegółową ofertę cenową na podstawie
precyzyjnego planu inwestycji.
Najbardziej ekonomiczne i optymalne rozwiązanie jest wybierane wspólnie przez klienta oraz firmę
Berndorf Bäderbau. Jako usługę dodatkową firma oferuje modele finansowania oraz leasing.
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Kompleksy basenów publicznych
Oferujemy nasze usługi w następującym zakresie:
Jako generalny wykonawca:
• Kompleksy basenów krytych i odkrytych pod klucz
Jako generalny wykonawca techniczny:
• Uzdatnianie wody
• Ogrzewanie basenu (systemy solarne itp.)
• Zjeżdżalnie wodne
• Baseny do nurkowania
• Wyposażenie basenu
Jako producent basenów ze stali nierdzewnej:
• Projektowanie
• Prefabrykacja konstrukcji niecek
• Montaż
• Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Jako Państwa partner jesteśmy zawsze do dyspozycji na każdym etapie realizacji inwestycji.
Rekreacja, sport, przygoda oraz zabawa – pod każdym względem!
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Generalny wykonawca
Jeden za wszystkich – Berndorf Bäderbau.
Wykonawstwo w zakresie budowy pod klucz funkcjonalnych kompleksów basenowych dostosowanych do
potrzeb użytkownika wymaga doświadczonego oraz niezawodnego partnera o dużych możliwościach. Nasz
doświadczony zespół kierowników, spełnia takie wymagania oraz gwarantuje pomyślną realizację
inwestycji.
Zalety firmy Berndorf Bäderbau jako generalnego wykonawcy:
• Wykorzystanie efektu synergii
• Szybka oraz sprawna realizacja
• Udział regionalnych firm
• Najwyższy poziom fachowej wiedzy
• Terminowość realizacji
• Cała odpowiedzialność w jednym ręku
• Zarządzanie budową w zakresie wszystkich branż
• Bezpośredni kontakt z klientem
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Baseny pływackie Berndorf
Ruch to zdrowie i my o tym wiemy!
Nowoczesny, funkcjonalny i trwały – taki jest właśnie basen realizowany z firmą Berndorf Baderbau, co w
całym kraju potwierdzają nasze liczne realizacje obiektów krytych i odkrytych. Chlubą naszej firmy jest
przyczynianie się do rozwoju sportu i aktywnej rekreacji wodnej Polaków poprzez rozbudowę infrastruktury
sportowej.
Sport - zabawa - zdrowie - rekreacja - dobry humor! Ich połączenie to klucz do sukcesu.
Intensywna praca, presja czasu oraz stres stanowią część naszego życia. Zapomnij na chwilę o codziennych
obowiązkach, zanurz się i naładuj baterie. Sam albo z całą rodziną – wypróbuj szeroki zakres możliwości.
Nasze pływalnie gwarantują w pełni odświeżający dzień relaksu - w sposób całkowicie zgodny z Twoimi
preferencjami.
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Baseny hotelowe
Zatrzymaj czas i znajdź równowagę.

Baseny kąpielowe firmy Berndorf Bäderbau podkreślają styl Twojego obiektu.
Baseny kąpielowe ze stali nierdzewnej tworzą jedyne w swoim rodzaju przestrzenie wodne oraz są cennym
źródłem zdrowia i odnowy.
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom projektowym, nieograniczonym możliwościom kształtowania oraz
znakomitej jakości w zakresie wykonawstwa, nasze baseny wtapiają się harmonijnie w każde otoczenie.
Proponujemy idealne rozwiązanie na każde życzenie, niezależnie od tego, czy chodzi o sport, relaks, czy też
brodzik dla dzieci. Nasze baseny to wytrzymałe uniwersalne rozwiązania o wspaniałej konstrukcji.
Należy czerpać inspirację ze spektrum kombinacji materiałowych oraz tworzyć efekty wizualne za pomocą
stylowej ekspozycji koloru oraz światła.
Baseny kąpielowe firmy Berndorf Bäderbau umożliwiają Twoim gościom zrelaksowanie się, doznanie wielu
przyjemności, a także ucieczkę od prozy życia codziennego.

Więcej inspiracji można znaleźć w naszym folderze poświęconym basenom hotelowym.

17 | www.berndorf.pl

18 | www.berndorf.pl

Baseny prywatne
Styl życia, sprawność oraz dobre samopoczucie.

Dążymy do tego, aby klienci mogli spełniać swoje potrzeby w każdej chwili.
Twórz swój własny świat dobrego samopoczucia, Twoją strefę relaksu.
Firma Berndorf Bäderbau umożliwia stylową jedność natury z techniką.
Połączenie funkcjonalności z aranżacją projektu sprawia, że prywatne baseny ze stali nierdzewnej zyskują
całkowicie nowy wymiar. Dzięki znakomitym materiałom realizujemy zarówno standardowe projekty, jak i
również spełniamy bardziej unikalne, wyszukane życzenia.
Sporty wodne stanowią wyzwanie dla ducha i dla ciała, a pływanie od zawsze było klasycznym składnikiem
zdrowego stylu życia.

Nasze baseny podkreślają Twoją osobowość, są ekskluzywne, stylowe oraz najwyższej jakości.
Więcej inspiracji można znaleźć w naszym folderze poświęconym basenom prywatnym.
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Rehabilitacja
Na rzecz nowoczesnej terapii.

Wysoki standard w zakresie funkcjonalności oraz projektowania.
Uzdrawiająca moc wody jest znana od czasów starożytnych oraz stanowi ważną część terapii dla osób o
specjalnych potrzebach, bądź różnych rodzajach niepełnosprawności.
Dzięki współpracy z doświadczonymi fizjoterapeutami firma Berndorf Bäderbau projektuje baseny
kąpielowe wyposażone w urządzenia, które są specjalnie dostosowane do wymagań w zakresie leczenia
terapeutycznego.
Firma Berndorf Bäderbau, poprzez znajomość wymogów klinik oraz centrów rehabilitacji i sportu w
zakresie terapii ruchem oraz hydroterapii wyposaża baseny w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny.
Z uwagi na gładką powierzchnię pozbawioną szczelin oraz porów stal nierdzewna nie tylko umożliwia
szybkie oraz łatwe mycie, ale także ze względu na brak możliwości tworzenia się siedlisk bakterii i
mikroorganizmów, doskonale sprawdza się w branży medycznej.
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Wanny z hydromasażem
Projekt godny polecenia, optymalne parametry.

Po wysiłku fizycznym odpocznij i zrelaksuj się w wannie Berndorf.
Firma Berndorf proponuje bardzo popularne wanny z masażem wodno-powietrznym, potocznie zwane
„jacuzzi”. Dzięki wykonaniu w konstrukcji ze stali nierdzewnej istnieje możliwość zaprojektowania
przeróżnych kształtów. Produkujemy wanny przystosowane do użytku nawet przez 14 osób jednocześnie.
Wanny Berndorf wyposażone są w zintegrowane ze ścianą niecki masaże wodno-powietrzne, dzięki czemu
dysze są w pełni schowane i nie przeszkadzają w relaksie. W naszej ofercie znajdują się masaże: pleców,
pośladków, stóp i łydek. Istnieje również możliwość usytuowania gejzera w centralnym punkcie wanny
dający efekt bulgotania oraz poprawiający cyrkulację wody. Ciekawym dodatkiem są reflektory LED RGB,
pozwalające całkowicie zmienić doznania w trakcie użytkowania.
W kwestii technicznej, klient ma również do wyboru rodzaj przelewu wody z niecki wanny:
• Rynna przelewowa z rusztem
• Przelew skimmerowy
• Bądź obniżoną rynnę, tzw. przelew infinity
Nasz klient otrzymuje produkt idealnie dopasowany do swoich potrzeb.
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I wiele więcej…
Pasjonaci wyjątkowości.

Atrakcje oraz niecki dopełniające obiekt, perfekcyjne w każdym szczególe.
Szeroki zakres atrakcji stanowi uzupełnienie basenu, zwiększając możliwości relaksu, sportu i rekreacji.
Oferujemy naszym klientom prawie nieskończoną ilość atrakcji wodnych - każda z nich jest jedyna w swoim
rodzaju.
Dzięki nieckom basenowym firmy Berndorf Bäderbau posiadany przez klienta kompleks pływalni będzie
lśnił pełnym blaskiem. Wanna z hydromasażem, brodzik dla dzieci lub basen schładzający po saunie proponujemy idealne rozwiązanie dla wszystkich wymagań.
Nowoczesne podwodne oświetlenie LED RGB gwarantuje spektakularny oraz zachwycający pokaz
zmieniających się kolorów i świateł.
Można wybierać spośród niemal nieskończonego zakresu możliwych rozwiązań projektowych.
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Szlachetna Stal Nierdzewna
Piękna – stylowa – ekskluzywna.
Inteligentna wartość dodana: wielofunkcyjność, niewielka pracochłonność konserwacji, ekonomiczność
oraz wysoka trwałość.
Firma Berndorf Bäderbau wyznacza standardy w zakresie jakości produktu. Długowieczność naszych
basenów kąpielowych – dotychczas nawet 50 lat bez utraty wartości użytkowo funkcjonalnych, została
potwierdzona przez liczne kąpieliska na terenie całej Europy. Jest to możliwe dzięki atrakcyjności używanych
materiałów oraz jakości produkcji.
Zalety basenów kąpielowych firmy Berndorf Bäderbau wykonanych ze stali nierdzewnej:
• Krótki czas budowy w wyniku prefabrykacji przemysłowej
• Lekka konstrukcja, optymalny efekt wymiany wody w obiegu zamkniętym
• Konstrukcja samonośna umożliwia korzystanie z basenu przed całkowitym zakończeniem prac
budowlanych
• Przetłoczone, antypoślizgowe dno basenu wytwarza jaskrawe efekty świetlne w turkusowej wodzie
• Krawędź przelewowa z uchwytem na obwodzie zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo
Zalety stali nierdzewnej:
• Długi okres eksploatacji bez utraty jakości estetycznej
• Optymalne warunki higieniczne, gładka, bezfugowa powierzchnia
• Trwała i gwarantowana szczelność niecki
• Ekonomiczność eksploatacji (minimalne wymogi w zakresie czyszczenia)
• Brak uszkodzeń pod wpływem mrozu
• Odporność na promieniowanie UV
• Łatwość rozbudowy / modyfikacji również po wielu latach użytkowania
• Wysoka elastyczność adaptacji materiału do różnych warunków realizacji
…oraz wiele więcej innych zalet.
Przekonajcie się Państwo sami! Z przyjemnością udzielimy porady!
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Serwis i inne usługi
Przyjemność kąpieli przez całe życie.

Pełna radość kąpieli poprzez proaktywną pielęgnację.
Niecki basenowe ze stali nierdzewnej nie wymagają wielu zabiegów konserwacyjnych, a ich łatwa obsługa
jest jednocześnie gwarancją praktycznie nieograniczonej żywotności.
Decydując się na niecki basenowe ze stali nierdzewnej firmy Berndorf Bäderbau, nasi klienci świadomie
wybierają najwyższą, gwarantowaną jakość. Również w zakresie wyposażenia czy też części zamiennych.
Dzięki nim Wasz basen zachowa swoją długotrwałą wartość oraz zagwarantuje beztroskie kąpiele.
Oferujemy także nasze usługi w zakresie przygotowania i konserwacji basenów krytych i odkrytych np. na
okres zimowy, jak również uruchomienie ich przed sezonem letnim.
Każdy użytkownik niecek basenowych ze stali nierdzewnej firmy Berndorf Bäderbau przechodzi
wszechstronne szkolenie oraz otrzymuje wytyczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i pielęgnacji.
Oczywiście nasze usługi dotyczą również okresu pogwarancyjnego.
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Produkcja i montaż
Sukces dzięki stali nierdzewnej.
Produkcja.
Firma Berndorf Bäderbau, od lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku, jest wiodącym producentem
basenów kąpielowych. Na początku lat siedemdziesiątych miała miejsce znacząca nowelizacja produkcji.
Zaprzestano wówczas produkcji basenów aluminiowych na rzecz przemysłowej produkcji basenów
kąpielowych ze stali nierdzewnej.
Działania te były poparte wieloletnimi doświadczeniami, w których opracowano specjalną metodę
produkcji i montażu niecek basenowych ze stali nierdzewnej. Charakteryzuje się ona w szczególności
elastycznością adaptacji do każdych warunków realizacji. Celem strategicznym jest przemysłowa
prefabrykacja komponentów niecek w zakładach firmy. W konsekwencji zostaje maksymalnie
zoptymalizowany czas montażu, co odpowiednio przekłada się na szybkość realizacji.
W przypadku modernizacji istniejących basenów kąpielowych możliwe są wszelkiego rodzaju warianty: od
prostej wymiany okładziny do zastosowania bardziej zaawansowanych rozwiązań konstrukcyjnych
uwzględniających warunki miejscowe. Wszystkie modernizacje mogą być również realizowane zgodnie z
wymogami przepisów o zachowaniu zabytków.
W przypadku budowy nowych basenów odkrytych siły wywołane naporem wody są przenoszone na system
podpór ukośnych. W basenach krytych siły te są przenoszone przez elementy konstrukcyjne rynny
przelewowej bezpośrednio na płytę plaży basenu.
Montaż.
Dzięki budowie modułowej oraz prostym fundamentom istnieje możliwość wymiany lub montażu
kompletnego obiektu basenowego w bardzo krótkim czasie. Wszystkie elementy konstrukcyjne są ze sobą
szczelnie spawane na placu budowy. Elementy wyposażenia są wkomponowane w ściany niecki już w
warsztatach firmy. Reflektory podwodne, dysze do masażu, a także różne urządzenia ssące oraz
przepływowe są szczelnie wspawane w warsztatach firmy. Umożliwia to bezusterkowy montaż na miejscu
budowy.
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Partnerstwo publiczno-prywatne
Berndorf Bäderbau – Twój silny partner.
Inwestycje w zakresie kąpielisk oznaczają spore obciążenie dla budżetu władz samorządowych,
stanowiąc bezpośrednią konkurencję dla innych kluczowych inwestycji. Realizacja w ramach projektu
PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego) jest rozwiązaniem alternatywnym.
Modele tego typu (finansowane poza budżetem inwestycji samorządowych) umożliwiają uzyskanie
dużych oszczędności w wyniku koncentracji interesów oraz uczciwego podziału ryzyka.
Dzięki rozległej wiedzy fachowej firma Berndorf Bäderbau jest niezawodnym partnerem dla swoich
klientów realizujących projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
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Twój partner
Maksimum kompetencji oraz doświadczenia.
Koncentrując się na wszelkiego rodzaju rozwiązaniach funkcjonalno-technicznych, współpracujemy z
naszym klientem w celu zaprojektowania kompleksu basenowego dostosowanego do jego indywidualnych
potrzeb.
Nasza oferta obejmuje odpowiednio zaprojektowany basen wraz z atrakcjami oraz elementami hydrauliki
basenowej. Zawiera koncepcję wyposażenia w atrakcje, odpowiednie oświetlenie, przykrycie roletą itp.
Niecki basenowe ze stali nierdzewnej można planować nie tylko na etapie tworzenia nowego projektu
basenu. Można je również zaprojektować w istniejących obiektach tworząc jednocześnie harmonijną
całość. W każdym przypadku naszym nadrzędnym celem jest efektywność projektu.
Sieć sprzedaży firmy Berndorf Bäderbau gwarantuje dbałość o interesy klienta na terenie całej Europy.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji na każdym etapie realizacji obiektu basenowego.

Skorzystajcie z naszego bogatego doświadczenia!
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Historia firmy Berndorf Bäderbau
Stały rozwój oraz spójne zarządzanie jakością stanowią gwarancję sukcesu oraz zadowolenia
klientów.
1960

Firma Vereinigte Metallwerke Ranshofen Berndorf specjalizuje się w budowie basenów
kąpielowych oraz zbiorników wytwarzanych z aluminium.

1970

Pierwsza niecka basenowa wykonana ze stali nierdzewnej.

1977

Pierwszy raz w roli generalnego wykonawcy projektu kąpieliska pod klucz.

1984

Pierwsze wydanie certyfikatu kwalifikacyjnego zgodnie z DIN 188000 część 7.
Zastosowanie barwienia elektrochemicznego.

1985

Założenie firmy Berndorf Bäderbau Deutschland GmbH (wcześniej Berndorf
Metallwarengesellschaft m.b.H).

1988

Zaprojektowanie basenów z rynną przelewową w dowolnym kształcie. Opatentowany system
kanału dennego odprowadzenia wody do niecki. Opracowanie własnego procesu wytłaczania
dna w celu uzyskania powierzchni antypoślizgowych.

1992

Pierwszy basen termalny z materiału wysokostopowego.

1993

Pierwszy basen z solanką z materiału wysokostopowego. Opracowanie własnej kratki rynny
przelewowej z polipropylenu.

1994

Założenie Berndorf Bäderbau Schweiz AG (wcześniej Berndorf Metall-und Bäderbau AG).

1995

Pierwszy certyfikowany budowniczy niecek basenowych ze stali nierdzewnej według
ISO 9001: 1994.
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1998

Certyfikacja zgodnie ze standardem jakości w zakresie spawania EN 729. Firma Berndorf
Bäderbau znalazła się wśród pierwszych firm w Europie zapewniających zgodność z tym
standardem.

2000

Założenie firmy Berndorf Bäderbau s.r.o. w Republice Czeskiej.
Założenie firmy Berndorf Bäderbau s.r.o. na Słowacji.

2001

Przejście na system zarządzania jakością ISO 9001:2000.

2002

Założenie firmy Berndorf Bäderbau Sp. z o.o. w Polsce.

2005

Zwiększenie mocy produkcyjnych w zakładzie produkcyjnym w Republice Czeskiej.

2008

Założenie firmy Berndorf Bäderbau srl w Rumunii.

2010

Pierwszy projekt typu PPP w Niemczech - kompleks basenowy odkrytych Sübad Trier.
Modernizacja zakładów produkcyjnych w siedzibie głównej w Berndorf w Austrii.

2010

Drugi projekt typu PPP w Niemczech – KOI Bad und Sauna.

2013

Rozbudowa oraz modernizacja zakładu produkcyjnego w Republice Czeskiej.

2015

W Czechach powstał pierwszy basen solankowy wykonany z tytanu.

2017

15-lecie założenia firmy Berndorf Bäderbau Sp. z o.o. w Polsce.

2018

175 rocznica powstania Berndorf AG w Austrii.

2019

Pierwsze w Polsce ruchome dno basenu w systemie Berndorf.
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Berndorf AG
BERNDORF AG skupia podmioty, które prowadzą działalność w dziedzinie obróbki metali, produkcji narzędzi oraz budowy maszyn. W skład założonej w roku 1843 w Berndorf
firmy, obecnie pod nazwą Berndorf Group, wchodzi ponad 60 podmiotów posiadających zakłady produkcyjne oraz spółki serwisowe w ponad 20 krajach.
Podmioty należące do Berndorf Group zajmują silną pozycję na rynkach niszowych oraz należą do „ukrytych championów” w przemyśle eksportowym
Austrii oraz Niemiec. Po wykupie menedżerskim państwowej firmy Berndorf AG, firma ta po przeprowadzonej restrukturyzacji i modernizacji
przekształciła się w stabilne, rentowne przedsiębiorstwo z solidną strukturą finansową.
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Berndorf Bäderbau s.r.o.
Bystřice 1312,
739 95 Bystřice,
Czechy

Berndorf Bazény s.r.o.
Bystrická 1571,
966 81 Žarnovica,
Słowacja

www.berndorf.pl
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Berndorf Metall und Bäderbau GmbH
Leoberndorfer Straße 26,
A-2560 Berndorf,
Austria
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Berndorf Baderbau sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 78,
43-384 Jaworze,
Polska
T. +48 33 82 89 700
F. +48 33 82 89 701
biuro@berndorf.pl

