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wate
water νερό

Το νερό, το πλέον πολύτιμο αγαθό στον πλανήτη 
μας, αποτελεί βασικό συστατικό εκπληκτικών τοπίων 
μοναδικής ομορφιάς.
Οι άνθρωποι της Master Pool, με τις γνώσεις και 
τη συσσωρευμένη εμπειρία τους, για πάνω από 20 
χρόνια, διαχειρίζονται το νερό με τον ιδανικότερο 
τρόπο, δημιουργώντας για εσάς οάσεις υδάτινης 
απόλαυσης. 
Από ιδιωτικές πισίνες μοναδικής αισθητικής, μέχρι 
lagoon με καταρράκτες και spa, οι συνεργάτες 
της master pool, μπορούν να μεταμορφώσουν 
οποιοδήποτε χώρο σε έναν τόπο ομορφιάς, χαράς 
και ευεξίας με αξία στο χρόνο. 

Water, the most precious resource on our planet, 
is key ingredient to stunning landscapes of  
unique beauty.
The people of Master Pool, with the accumulated 
knowledge and experience for over 20 years,  
manage water in the most ideal way for you,  
creating joyful water oases. From private pools  
of unique aesthetic to lagoon with waterfalls  
and spa, the business partners of Master Pool,  
can transform any space into a place of beauty,
joy and wellness with timeless value.

Ο φυσικός μας χώρος 

Our Natural Space

πισίνες
pools
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poo
the masterpool 
experience

Σκέφτεστε να φτιάξετε τη δική σας πισίνα ή 
να ανακαινίσετε την ήδη υπάρχουσα?
Πρώτη σας επιλογή είναι να βρείτε τον 
κατασκευαστή που σας ταιριάζει.
Επιλέγοντας έναν από τους συνεργάτες της Master 
pool στην Ελλάδα, έχετε δίπλα σας μία εταιρία ικανή 
να υλοποιήσει τα όνειρά σας, με επαγγελματισμό, 
υψηλή ποιότητα κατασκευής, προσοχή στη 
λεπτομέρεια και προηγμένο design. 
Στη Master pool συνεργαζόμαστε με τους 
κορυφαίους οίκους κατασκευής εξοπλισμού πισίνας, 
αξιοποιούμε καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογία 
και προσφέρουμε στις καλύτερες τιμές, πλήρη 
γκάμα πιστοποιημένων και ποιοτικών προϊόντων, 
φιλικών προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. 

Thinking to build your own pool or renovate  
your existing?
Then your first option is to find the manufacturer 
that suits you.
By choosing one of Master Pool’s affiliates in 
Greece, you have next to you one company capable 
of realizing your dreams, with professionalism,  
high quality construction, attention to detail  
and advanced design.
Master Pool, cooperating with leading companies 
manufacturing pool equipment, utilize innovative 
methods and technology and offer at best price,  
a full range of certified quality products, friendly  
to the environment.

πισίνες
pools
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private Η Master pool σας προσφέρει άμεσα και οικονομικά  
μία πισίνα στο χώρο σας, εξασφαλίζοντας για  
εσάς την οικογένειά σας και τους φίλους σας, 
ανέμελες στιγμές παιχνιδιού, χαράς και άθλησης.
Η ευεργετική υδάτινη δύναμη σας χαλαρώνει από  
το άγχος και την κούραση, προσφέροντάς σας  
στιγμές ηρεμίας και ευεξίας.

Master Pool offers, quickly and at a low cost,  
a swimming pool in your area, provating you, your  
family and friends, carefree moments of gameplay,  
fun and sports. Water’s beneficial power relaxes you  
from stress and fatigue, giving you moments  
of calmness and well-being.ιδιωτικές πισίνες private pools

ιδιωτικές
private pools
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private

ιδιωτικές
private pools
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Η Masterpool, με σύγχρονες τεχνικές κατασκευής 
υδάτινων στοιχείων, σας προσφέρει μοναδικές 
προσωπικές στιγμές απόλαυσης, στο σπίτι ή το εξοχικό 
σας. Αναβαθμίστε την ποιότητα ζωής σας και την αξία 
του ακινήτου σας κάνοντας μια πισίνα Master pool για 
εσάς και τα παιδιά σας.

Master Pool, by using modern manufacturing  
techniques encorporating all aquatic elements,  
offers unique private moments at home or cottage. 
Upgrade your quality of life and value of your property
by building a Master Pool for you and your children.



profe

επαγγελματικές 
professional
pools
Η Master Pool λειτουργεί ως αδιάλειπτη πηγή 
έρευνας, τεχνογνωσίας και ανταλλαγής ιδεών  
και προτάσεων μεταξύ των μελών της, που  
με γνώσεις και εμπειρία, παρέχουν σχεδιασμό, 
τεχνογνωσία και τεχνική υποστήριξη.
Κατασκευάζουν τα πλέον σύνθετα έργα μοναδικής 
αισθητικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε 
επαγγελματία-κατασκευαστή – μελετητή. 

Master Pool operates as a continuous source  
of research, expertise and know-how among  
its members, who, with their knowledge  
and experience, provide design expertise and  
technical support. 
Realizing the most complex projects of unique 
aesthetic, in accordance with the requirements of 
any professional, manufacturer or designer.

επαγγελματικές
professional pools
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επαγγελματικές
professional pools
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Με υπευθυνότητα, έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε κάθε σας αίτημα, 
ακούμε τις ανάγκες σας, προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις χωρίς όρια 

και δεσμεύσεις και υλοποιούμε με ευελιξία και σύγχρονες τεχνικές, 
αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα του κάθε έργου. 

Οι συνεργάτες της Master pool εκπαιδεύονται και επενδύουν σε 
καινοτόμα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, ασφάλειας και αισθητικής, 

κάνοντας τα σχέδιά σας πραγματικότητα. 

With responsibility, ready to respond to your request, we listen  
to your needs, recommend the best solutions with no limits and  

restraints by implementing flexible and modern techniques  
we highligh the uniqueness of each project. 

Partners of Master Pool are trained and invest in innovative high-tech
products about safety and aesthetics, making your plans a reality.



επαγγελματικές
professional pools
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spa Δύο χιλιάδες χρόνια πριν, τα ρωμαϊκά λουτρά ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή για τον εξαγνισμό 
της ψυχής, την υδροθεραπεία, την άσκηση αλλά και την ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής. 
Σήμερα η τεχνολογία Master pool δημιουργεί πισίνες Lagoon, υδροβιότοπους και χώρους 
Spa, εγκαθιστώντας τα πλέον καινοτόμα συστήματα, που εγγυώνται κρυστάλλινο νερό 
φυσικής απολύμανσης με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Έτσι ο άνθρωπος έρχεται 
σε επαφή με τη φύση ,αναγνωρίζοντας και απολαμβάνοντας την αξία του νερού σε όλα  
τα επίπεδα χαρίζοντάς του ηρεμία, χαλάρωση, υγεία, ευεξία και μακροζωία. 

Two thousand years ago, Roman baths were very popular for the purification of the soul, 
hydrotherapy, exercise and the development of social life.
Today, the Master Pool technology, creates Lagoon pools, wetlands and Spa areas,  
installing the most innovative systems that guarantee crystal-clear water disinfection  
with minimum consumption. Thus, man comes in contact with nature, by recognizing  
and enjoying the value of water at all levels and by enjoying serenity, relaxation, 
health,wellness and longevity.

spa & υδροβιότοποι
spa & lagoons
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η εταιρία
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why
γιατί why 
masterpool

πισίνα στα μέτρα σας 
tailor-made pool

συνεχής υποστήριξη 
after sale support

ποιότητα και τιμή 
quality and price

Η πισίνα δεν είναι πλέον πολυτέλεια και 
προνόμιο λίγων. Χάρη στις δυνατότητες  
των συστημάτων Master Pool, η πισίνα γίνεται  
ιδιαίτερα προσιτή.  
Παρέχονται λύσεις στα μέτρα σας και  
για κάθε προϋπολογισμό και ανάγκη,  
οι οποίες καλύπτονται πλήρως από 
ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων όπως 
economy, luxury, eco friendly, suite pool,  
swim spa pool κ.α..

A pool is no longer a luxury and a privilege  
for few. Thanks to Master Pool potential,  
a pool becomes very affordable.  
We provide tailor-made solutions, for  
every budget and need, which are fully  
covered by comprehensive product lines  
as economy, luxury, eco-friendly, suite pool,  
swim spa pool etc.

Οι άνθρωποί μας είναι στη διάθεσή σας για  
να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις  
που αφορούν στη δική σας εγκατάσταση.  
Ο ρόλος μας δε σταματά στην κατασκευή. Για να 
χαίρεστε ανέμελα την πισίνα σας, οι ομάδες των 
έμπειρων τεχνικών μας βρίσκονται σε ετοιμότητα 
για να σας εξυπηρετήσουν άμεσα, διατηρώντας 
την για πάντα πηγή απόλαυσης. Η MasterPool 
προσπαθεί καθημερινά να βρίσκεται πιο κοντά 
σε εσάς και στις επιθυμίες σας. 

Our people are at your disposal to answer all 
questions pertaining to your setup.  
Our role does not end after the construction. 
Our team of experienced technicians is ready  
to serve you immediately, so as to enjoy your 
pool in a casual way, keeping it forever a source 
of pleasure. Master Pool is daily trying to stand 
by you and your desires.

Η τεχνολογία Master Pool ξεχωρίζει, γιατί 
παρέχει στους πελάτες ολοκληρωμένες 
προτάσεις με «κλειδωμένη» τιμή χωρίς 
δυσάρεστες εκπλήξεις, ταχύτητα στην 
κατασκευή αλλά και στην εξυπηρέτηση, 
καινοτόμες λύσεις για μέγιστη απόδοση 
με εξοικονόμηση ενέργειας, οικολογικά 
πιστοποιημένα μη τοξικά υλικά και υψηλή 
αισθητική σύμφωνα με τις ανάγκες και  
τον προϋπολογισμό σας.

Master Pool technology stands out because  
it provides customers with comprehensive  
proposals with ‘locked’ price without  
unpleasant surprises, speed in construction  
and customer service and innovative solutions 
for maximum performance using energy saving, 
eco-certified, non-toxic materials, always  
according to your budget.
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εμπειρία 
experience

συνεργάτες 
partners

οικολογική αντίληψη 
green thinking

Τα αναρίθμητα έργα μας, (ιδιωτικές- 
επαγγελματικές πισίνες, κολυμβητήρια, πισίνες 
Lagoon, γυμναστήρια, θεραπευτήρια, μεγάλα 
project, κ.α.) σε συνδυασμό με την αδιάκοπη 
υποστήριξη των ανθρώπων μας από τα τμήματα 
φροντίδας και service πελατών, αποτελούν τις πιο 
αξιόπιστες εγγυήσεις. Δεν είναι άλλωστε τυχαίες 
οι διακρίσεις μας, η αναφορά έργων μας σε 
έγκυρες δημοσιεύσεις – έντυπα και παρουσιάσεις 
και η αναγνώρισή μας από υψηλού κύρους 
designers, αρχιτεκτονικά γραφεία και μεγάλες 
κατασκευαστικές εταιρίες.

Our numerous projects (private/professional 
pools, swimming pools, Lagoon pools, gyms, 
rehabilitation centers, major projects etc),  
combined with the continuous support of our 
people from the customer care and service  
departments, are the most reliable guarantees.  
It is a fact that our projects can be found  
in reliable publications and presentations and, 
needless to say recognized by prestigious 
designers, architects and major construction 
companies.

Εστιάζοντας στην ποιότητα και στις υπηρεσίες που 
σας παρέχουμε, αναπτύσσουμε συνεχώς το δίκτυό 
μας, σε όλη την Ελλάδα, ώστε να βρισκόμαστε 
ακόμα πιο κοντά σας. Στους συνεργάτες μας θα 
βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για την κατασκευή 
και λειτουργία της πισίνας σας: εξοπλισμό, 
εξαρτήματα, προϊόντα συντήρησης και, πάνω απ’ 
όλα, χρήσιμες συμβουλές. Ο ποιοτικός έλεγχος των 
προϊόντων μας, οι συμβουλές που σας παρέχουμε 
και η φροντίδα με την οποία αγκαλιάζουμε την 
κατασκευή της πισίνας σας αποτελούν το τρίπτυχο 
της φιλοσοφίας Master Pool.

Focusing on the quality and service we provide, 
we are constantly developing our network in 
Greece, so as to be even closer to you. At our 
partners facilities you will find all you need for 
the construction and operation of your pool: 
equipment, parts, maintenance products and, 
above all, useful advice. The quality control of 
our products, the advice we provide and the care 
with which we embrace the construction of your 
pool are the three basic pillars of the Master Pool 
philosophy.

Η Master Pool προωθεί τεχνολογίες αιχμής, 
φιλικές προς το περιβάλλον. 
Κατασκευάζει πισίνες χρησιμοποιώντας  
λιγότερο ενεργοβόρα υλικά.  
Αντικαθιστά το χλώριο ως μέσο απολύμανσης  
με φιλικές στον άνθρωπο και το περιβάλλον 
μεθόδους, όπως το αλάτι και το οξυγόνο.  
Ανακαινίζει την παλιά σας πισίνα με σύγχρονα 
μη τοξικά υλικά. Χρησιμοποιεί συστήματα 
εξοικονόμησης ενέργειας όπως αντλίες 
θερμότητας, φωτισμό LED κ.α.

Master Pool promotes state-of-the-art 
technologies friendly to the environment.  
Master Pool manufactures pools using less  
energy intensive materials. It replaces chlorine  
as a disinfectant with friendly to people  
and the environment methods, such as salt  
and oxygen.  
It renovates your old pool with modern, non-toxic 
materials. It uses energy saving systems such 
as heat pumps, LED lighting, etc.

whymasterpool



Η δύναμη της Masterpool είναι οι άνθρωποί της.
Τα μεγαλύτερα και ωραιότερα έργα έχουν τα ίδια ισχυρά θεμέλια: ανθρώπους 

ικανούς να διαχειρίζονται τεχνολογία και συστήματα με εμπειρία, γνώση, 
υπευθυνότητα και αξιοπιστία, χτίζοντας μαζί σας ειλικρινείς σχέσεις ζωής.

Η συλλογή των έργων που παρουσιάζονται αποτελούν ένα μικρό δείγμα της 
δουλειάς των συνεργατών της MasterPool.

The photo gallery demonstrated is a small sample of Master pool partners works.

Master Pool’s power comes from its people.
The greatest and finest human works have the same foundations:

people capable of managing technology and systems with experience,
knowledge, responsibility and reliability, building honest

lifetime relationships.

nature
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ΑΘΗΝΑ ΑTHENS Τ. +30 210 8960620

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ THESSALONIKI Τ. +30 23920 72460

ΝΑΥΠΛΙΟ NAFPLION Τ. +30 27520 96020

email: info@masterpool.gr

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

www.masterpool.gr 
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