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Plac Szczepański, Kraków Galeria Północna, Warszawa

obejrzyj film  
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Oferujemy najnowocześniejsze i innowacyjne obiekty 
wodne, które nie tylko tworzą niezwykły klimat oraz 
dostarczają niezapomnianych wrażeń, ale także stanowią 
istotne i charakterystyczne elementy przestrzeni publicznej, 
stając się nierzadko ich symbolem.   

Fontanna multimedialna na Placu Litewskim, Lublin obejrzyj film  
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W naszym portfolio znajdują się najbardziej prestiżowe  
 i rozpoznawalne fontanny oraz instalacje multimedialne w Polsce
Nasze realizacje uświetniają rynki, place, parki i inne reprezentacyjne miejsca w wielu miastach 
i miasteczkach, a także nadają niepowtarzalnego charakteru centrom i galeriom handlowym.  

Fontanna Czterech Kwartałów, Gdańsk Fontanna muzyczna, Filharmonia Pomorska, BydgoszczGaleria Handlowa Posnania, Poznań
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Multimedialny Park Fontann w Warszawie

Jedna z najbardziej spektakularnych realizacji Watersystem.

To najnowocześniejszy w Polsce kompleks czterech fontann o łącznej powierzchni 
lustra wody 2850m2, składający się m.in. z: 367 dysz wodnych, w tym 227 
sterowanych cyfrowo, 295 reflektorów LED RGB dających możliwość uzyskania 
16 milionów barw, 22 pomp o łącznej mocy 285,5 KW, a także lasera, projektora 

i ekranu z rozpylonej wody.

Multimedialny Park Fontann jest jedną z największych atrakcji turystycznych 
Warszawy, a każdego roku zapierające dech  w piersiach pokazy ogląda 

ponad milion widzów.

obejrzyj film  
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Fontanna multimedialna
na Placu Litewskim w Lublinie

Zrealizowany przez Watersystem w 2017 roku 
nowoczesny obiekt wodny złożony z dziewięciu 
wodotrysków – głównej fontanny multimedialnej 
wyposażonej w 227 dysz, fontanny spiralnej oraz 
siedmiu zdrojów zlokalizowanych w nowej części 
deptaka. 

Zarówno interaktywne fontanny, jak 
i prezentowane tu widowiska multimedialne 
wykorzystujące całe spektrum możliwości 
takiego kompleksu, tj. wodę, światło, dźwięk 
oraz lasery, stanowią dziś wizytówkę Lublina, 
zaś Plac Litewski zyskał miano jednego 
z najpiękniejszych placów miejskich w Polsce. obejrzyj film  
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Fontanny Watersystem to wyjątkowe połączenie piękna, estetyki, 
designu oraz najwyższej jakości materiałów i wykonania

Nowoczesne technologie wykorzystywane do budowy fontann i instalacji multimedialnych w połączeniu 
z najwyższej jakości materiałami i precyzją wykonania gwarantują uzyskanie najbardziej widowiskowych 
efektów wodnych zarówno pod względem wysokości, jak i dynamiki obrazu wodnego. Uzupełnieniem 
niezwykłych kompozycji wodnych są wielobarwne oświetlenie, dźwięk oraz obraz. 

Plac Europejski
przy Warsaw Spire 
w Warszawie

Na nowym, łączącym funkcje 
biznesowe i publiczne 
placu Warszawy nie mogło 
zabraknąć unikalnych 
i innowacyjnych instalacji 
wodnych wkomponowanych 
w starannie dobraną zieleń 
i eleganckie elementy małej 
architektury.
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Zaprojektujemy i wykonamy
najbardziej złożone obiekty wodne

Fontanna w Centrum Handlowym PROMENADA 
w Warszawie

Fontanny Watersystem wykonane są 
z najwyższą dbałością o detal i jakość 
wykończenia, dzięki temu mogą być 
ozdobą luksusowych wnętrz i okazałych 
przestrzeni.

Fontanna w Centrum Handlowym Promenada w Warszawie
Oryginalna i wykorzystująca najnowocześniejsze osiągnięcia techniki 
w dziedzinie budowy instalacji wodnych fontanna  w Centrum Handlowym 
PROMENADA przykuwa uwagę klientów i jest idealnym miejscem zarówno do 
odpoczynku po udanych zakupach, jak i spotkań towarzyskich.   
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Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
Fontanna przed ECS w Gdańsku to wyjątkowy obiekt wodny 
wyposażony w: dwie nowoczesne pompy, które kierują wodę 
do 40 dysz, 23 podwodne agregatory odpalające z różną 
częstotliwością strużki wody na murku w środku fontanny oraz 
150 podwodnych reflektorów rozbłyskujących feerią blisko 
16 milionów barw. Fontanna umożliwia tworzenie zadziwiających 
i niezapomnianych pokazów.    

Urzeczywistniamy najśmielsze pomysły i wizje artystyczne
Ściśle współpracujemy z naszymi Klientami oraz zespołami projektowymi i stale przesuwamy granice tego, co można sobie 
wyobrazić, a potem zrealizować. Jesteśmy zaangażowani w każdy etap powstawania fontanny, od koncepcji poprzez 
projekt, wybór technologii i właściwych podzespołów, na budowie i rozruchu skończywszy. Podczas tych prac zawsze 
bierzemy pod uwagę zarówno oczekiwania naszych Klientów, jak i specyfikę miejsca, w którym powstanie nasza instalacja.

obejrzyj film  
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Doradzimy w wyborze, a następnie poprowadzimy cały proces tworzenia fontanny 
niezależnie czy będzie to nowoczesna instalacja multimedialna, obiekt wodny typu 
„światło-woda-dźwięk”, fontanna bulwarowa zbudowana w chodniku czy tradycyjna 
fontanna nieckowa. 
Skala i wielkość inwestycji nie stanowią dla nas problemu. Z jednakowym entuzjazmem podejmujemy się realizacji 
wielkich i zaawansowanych technologicznie instalacji multimedialnych, jak i mniejszych obiektów wodnych czy 
modernizacji klasycznych fontann.

Fontanna Neptuna 
w Gdańsku

Wśród naszych realizacji 
ważne miejsce zajmują 
remonty i modernizacje 
klasycznych i często 
zabytkowych fontann.
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Jesteśmy ekspertami w projektowaniu 
i budowie fontann oraz zaawansowanych 
instalacji multimedialnych

Multimedialny Park Fontann, Warszawa

obejrzyj film  
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DLACZEGO FONTANNY WATERSYSTEM?

Najwyższa jakość Doświadczenie Profesjonalizm
• Komponenty i materiały do budowy 

fontann pochodzą wyłącznie 
od renomowanych dostawców, 
światowych potentatów w branży. 
Dzięki temu są niezawodne, idealnie 
dopasowane i gwarantujące 
długi okres eksploatacji.

• Wszystkie oferowane przez 
Watersystem rozwiązania 
posiadają certyfikaty CE 
oraz PZH i są zgodne z normami 
europejskimi. Ponadto są 
przyjazne środowisku naturalnemu 
– oszczędzają energię i wodę.

• Jesteśmy obecni na rynku od 
ponad 20 lat. 

• Zrealizowaliśmy blisko 600 
projektów w tym ponad 200 
fontann i instalacji multimedialnych.

• Jesteśmy niekwestionowanym 
liderem na polskim rynku.

• Projektowane i wykonywane przez 
Watersystem instalacje wodne 
i fontanny zawsze dostosowane 
są do specyficznych potrzeb 
i oczekiwań Klienta.

• Oferujemy wsparcie i doradztwo 
w zaplanowaniu najbardziej 
skomplikowanych i wymagających 
obiektów wodnych.

• Nasza wiedza i doświadczenie 
pozwalają na stworzenie 
najlepszych rozwiązań zarówno 
technicznych i technologicznych, 
jak i estetycznych.

blisko 600 projektów

ponad 200 fontann
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Wyspecjalizowana kadra 
inżynierska i techniczna 

Pełna dokumentacja techniczna 
wykonanego obiektu wodnego 

Usługa 360° czyli od doradztwa 
i projektu po kompletne 
rozwiązanie
• Nasza oferta jest kompleksowa i może 

obejmować wszystkie etapy przygotowania 
obiektu wodnego, tj. doradztwo, opracowanie 
koncepcji technologicznych, projekt, budowę 
i montaż, rozruch.

• Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

• Szkolenia z obsługi i konserwacji instalacji. 

Kadra inżynierska Watersystem posiada unikalne 
na polskim rynku kompetencje, know-how 
i doświadczenie, aby zaoferować możliwie 
najlepsze rozwiązania związane z projektem 
i budową fontann oraz instalacji multimedialnych.

Każda wykonana przez nas instalacja, niezależnie od 
wielkości, parametrów i użytych materiałów posiada 
profesjonalną dokumentację techniczną.

Fontanna Heweliusza, Gdańsk
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Zbiornik Srebrniki, Gdańsk Fontanna Heweliusza, Gdańsk

Galeria Handlowa Sukcesja, Łódź
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KORZYŚCI DLA KLIENTA
ze współpracy z Watersystem

Komfort

Bezpieczeństwo

Oszczędność

• Kompleksowa usługa – od koncepcji 
i projektu do wykonania.

• Długa żywotność oferowanych instalacji 
i zastosowanych rozwiązań technicznych 
i technologicznych.

• Nowoczesny i intuicyjny sposób sterowania 
fontannami.

• Profesjonalna obsługa serwisowa.

• Fontanny i wodne instalacje multimedialne 
Watersystem są niezawodne.

• Wszystkie wykorzystane do budowy 
obiektów wodnych części są dostępne 
i możliwa jest ich ewentualna wymiana, 
bez względu na to czy dany element jest 
jeszcze w produkcji czy już nie.
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