
O μεγαλύτερος 
κατασκευαστής πισίνας 

στη Βόρεια Ελλάδα

Since 1992



20 χρόνια εμπειρίας, τεχνογνωσίας και ευθύνης

the big blue
Τα χιλιάδες έργα μας και η αδιάλειπτη υποστήριξη,  
(after sales service) αποτελούν τις πλέον 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 leaders  
στον χώρο των κατασκευών.
Πάνω απ’ όλα όμως είναι μεγάλη μας τιμή και ευθύνη  
που σε όλη μας τη διαδρομή, οι πελάτες  

μάς εμπιστεύονται ως τους πλέον ιδανικούς  
συνεργάτες στην κατασκευή της πισίνας τους, σίγουροι  
για την ποιότητα και το προηγμένο design. 
Ο οίκος Masterpool, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής  
πισίνας στη Β. Ελλάδα, διαθέτει μια πλειάδα  
επιστημόνων, τεχνικών και εξειδικευμένων υπαλλήλων,  
ενώ πάνω από 1600 έργα μας κοσμούν μεγάλα  
project, ξενοδοχειακές μονάδες, ιδιωτικές κατοικίες, 
κολυμβητήρια, υδάτινα πάρκα, γυμναστήρια, 
θεραπευτήρια κ.α. 



10+1 λόγοι εμπιστοσύνης, επιλογής, συνεργασίας

pool life
• Ακούμε τους πελάτες μας, κατανοούμε τις ανάγκες τους, 
σχεδιάζουμε το μέλλον. (Creative consulting)
• Προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις και δίνουμε τη 
δυνατότητα επιλογών χωρίς όρια και δεσμεύσεις. (Unlimited 
choices) 
• Προσφέρουμε ολοκληρωμένες προτάσεις με κλειδωμένη 
τιμή χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. (Turn key projects)
• Υλοποιούμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις των μελετητών και 
τις ανάγκες του κάθε έργου. (Tailor made)
• Χρησιμοποιούμε τεχνολογία αιχμής φιλική προς το 
περιβάλλον και τον άνθρωπο (Eco friendly)

• Παρέχουμε προϊόντα με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, 
άμεση εξυπηρέτηση και έγκαιρη τεχνική υποστήριξη.  
(After sales total support)
• Συνεργαζόμαστε με τους κορυφαίους στη βιομηχανία 
πισίνας και επεξεργασίας νερού. (Top partnerships) 
• Διασφαλίζουμε τη σχέση ποιότητας – τιμής  
(Value for money)
• Επενδύουμε σε design και καινοτομία, κάνοντας τα όνειρα 
πραγματικότητα. (Dream pools)
• Κύριο μέλημά μας η ασφάλεια, η υγιεινή και η άψογη 
λειτουργία των κατασκευών μας. (Safety first)

Πάνω απ’ όλα όμως, η δύναμή μας είναι οι άνθρωποί μας, γιατί τα μεγαλύτερα και ωραιότερα έργα έχουν τα ίδια θεμέλια: 
ανθρώπους ικανούς να διαχειρίζονται τεχνολογία και συστήματα με εμπειρία, γνώση, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, 
χτίζοντας ειλικρινείς σχέσεις ζωής.



Η οργάνωση και το ανθρώπινο δυναμικό της Masterpool, έχει καταξιωθεί από  μια πλειάδα 
έργων,   που κοσμούν σύνθετα επαγγελματικά project, κολυμβητήρια, ξενοδοχεία, πισίνες  
lagoon, γυμναστήρια, κέντρα υδροθεραπείας  κ.α.  

Επαγγελματικές πισίνες
Mεγάλα έργα

Porto Carras Resort 

Lagoon Porto Carras ResortAlexander Beach Hotel & Convention Center Αλεξ/ποληWater Park ΟρεστιάδαEsperides ΣκιάθοςΑtrium Hotel Θάσος 

Eagles Palace Χαλκιδική

Hotel Lido Θάσος

Mediterranean Cosmos Θεσσαλονίκη

Don Konstantin Γρεβενά Ilio Mare Resort Θάσος

Platamon Palace & Spa

professional
Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκη Hotel Rigas Χαλκιδική 



Θεσσαλονίκη

ΆθυτοςΝ. ΡύσιοΞάνθηΧανιώτηΠανόραμα

Πυλαία Θεσσαλονίκη Καβάλα

Πλαταμώνας Τριάδι Κέδρινος λόφος Θεσσαλνίκης

Πυλαία

Ωραιόκαστρο Πανόραμα

Θέρμη

Moναδικά σχέδια, ενταγμένα αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον και κρυστάλλινα νερά, 
συνθέτουν την πισίνα των ονείρων σας.
Tα τμήματα service & υποστήριξης πελατών, προσφέρουν αδιάλειπτες υπηρεσίες, 
εξασφαλίζοντας στους πελάτες μας ανέμελες στιγμές απόλαυσης και relax.

Ιδιωτικές 
κατασκευές private paradise



Miramonde

Αlexandra Hotel  & SpaGamila RocksIδιωτική κατοικίαΑlea HotelPorto Carras Resort

Εξοχική κατοικία Ananti City Hotel

Platamon Palace & Spa Miramonde Maison Crystal

Platamon Palace & Spa

Phaidon Hotel 

Porto Carras Resort

Spa & Wellness
Απολαυστικές ευεργετικές θεραπείες spa και ευεξίας, σε καθημερινή βάση με τα πλέον καινοτόμα 
συστήματα να εγγυώνται ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και κρυστάλλινο νερό.  
Η Masterpool αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή χώρων spa, πισίνες 
υδροθεραπείας, υδρομασάζ, χαμάμ, σάουνα για επαγγελματική και ιδιωτκή χρήση.
Στην ταράτσα, την βεράντα ή στο κήπο του σπιτιού σας, χειμώνα καλοκαίρι, με ελάχιστο κόστος 
και με απλή εγκατάσταση λίγων λεπτών.

• Εξαφανίστε το άγχος και την κούραση καθημερινά με τον  
πιο απολαυστικό τρόπο.
• Μειώστε τον πόνο και τις φλεγμονές των αρθρώσεων, την 
αρτηριακή πίεση και βελτιώστε τη ροή αίματος αυξάνοντας  
την ευεξία και την ποιότητα ύπνου.

•  Βρεθείτε κοντά  με τους ανθρώπους που αγαπάτε.
• Χαρίστε καθημερινά στον εαυτό σας την απόλαυση που  
σας αξίζει. Αφεθείτε στην ευεργετική υδάτινη δύναμη, 
τον ονειρικό φωτισμό και την αρωματοθεραπεία που θα 
απογειώσουν τις αισθήσεις σας.

relaxing world



Η Masterpool χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής στην κατασκευή πισίνας και προηγμένα συστήματα 
επεξεργασίας νερού, πιστοποιημένα και φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Απολύμανση και καθαρισμό του νερού, εξοικονόμηση ενέργειας, θέρμανση, αξεσουάρ, υδρομασάζ κ.α.

Προηγμένα συστήματα 
κατασκευής

Η Masterpool σέβεται
το περιβάλλον και χρησιμοποιεί 

πιστοποιημένα οικολογικά, 
μη τοξικά υλικά

Παραδοσιακή κατασκευή  
με ξυλότυπους και εγκατάσταση 
Η/Μ εξοπλισμού σε μηχανοστάσια 
για  σημειακή-πλευρική-περιμετρική 
υπερχείλιση

Τελική επιφάνεια

Οπλισμένη μεμβράνη

Ψηφίδα

Pebble 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
Προϊoντα φροντίδας νερού
με ή χωρίς χλώριο 

Aπολύμανση νερού
Συστήματα ελέγχου

Συστήματα ασφαλείας
Kαλύμματα-Θέρμανση

Αυτόματες σκούπες
-Ρόμποτ 

Υποβρύχιος φωτισμός 
LED

WELLNESS
Υδρομασάζ, jet stream,
παιχνίδια νερού 

Spa 

Sauna 

Hamam 

ΒΙΟΤΟΠΟΙ 
LAGΟON

Compact συστήματα φίλτρανσης 
και ανακυκλοφορίας

Σκελετός πισίνας με ενεργά 
καλούπια για υψηλή αντοχή και 
άριστη στατική συμπεριφορά

Κατασκευή monoblock 
με οπλισμένο σκυρόδεμα 



H Μasterpool αποτέλεσε τη συνέχεια της κατασκευαστικής εταιρίας  
που ίδρυσε το 1992 ο Ζαχαρίας Κατσούλης, ενώ από το 2001 εγκαθίσταται 
στις σημερινές της εγκαταστάσεις με εκθεσιακές πισίνες, spa showroom, 
αποθήκες, οργανωμένα συνεργεία κατασκευών, τμήματα σχεδιασμού, 
μελετών, υποστήριξης πελατών και service.
O κύριος όγκος των εργασιών μας προέρχεται από την ισχυρή μας φήμη, 
που κερδίζει συνεχώς έδαφος σε πελάτες που αναζητούν στρατηγικούς  
και αξιόπιστους συνεργάτες, τόσο σε ιδιωτικά όσο σε μεγάλα έργα.

SPA SHOW ROOM ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ



17ο χιλ. Εθν. οδού Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανιών
Τ.Θ. 60433, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Tηλ. 23920 72460  Fax. 23920 72463 
email: info@masterpool.gr

www.masterpool.gr  


