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příslušenství bazénů

Dodáváme veškeré příslušenství k bazénům 
včetně potřebného vodoinstalačního materiálu. 
Příslušenství bazénů tvoří: filtrační zařízení, 
skimmery, zpětné trysky, žebříky, vysavače, 
síťky, ohřevy vody, osvětlení s příslušenstvím, 
zakrytí bazénů, protiproudy, tepelná čerpadla, 
prostředky na chemické ošetření 
bazénů, odvlhčovače pro 
interierové bazény, solonizační 
zařízení apod. 
Samozřejmostí jsou náhradní díly 
a servis ke všem námi dodávaným 
výrobkům.

V naší nabídce naleznete klasické saunové kabiny 
složené z jednotlivých panelů, s obkladem ze 
severského smrku nebo topolu. Sauny dodáváme 
s elektrickým topením nebo klasickým topením 
na dřevo, regulací s termostatem a časovým 
spínačem, osvětlením kabiny, lehátky, zábradlím 
kolem kamen a podlahovým roštem. 
    Kromě klasických saun nabízíme
     i infrasauny.



montované bazény

plastové bazény 

styroporové bazény zastřešení bazénů

Montované bazény jsou sestaveny z pláště 
z válcované oceli sešroubovaného v jednom místě. 
Konstrukce je vyztužena stojkami a vzpěrami pro 
zachování tvaru. Nabízíme celou škálu velikostí 
a tvarů. Životnost ocelové konstrukce je minimálně 
30 let. Životnost vnitřní folie je v závislosti na síle 
8 až 12 let. Folie je náhradním dílem, jehož cena 
tvoří zhruba 20% ceny bazénu, a jejíž výměna 
trvá necelý den. Všechny typy bazénů je možno 
zapustit libovolně hluboko do terénu, nebo nechat 
volně stát na povrchu. Konstrukce včetně folie jsou 
mrazuvzdorné, na zimu se nerozebírají ani 
nevypouští.

Jde o bazény stavěné metodou ztraceného 
bednění ze styroporových tvárnic, které 
umožňují stavbu svépomocí, což přináší 
značnou finanční úsporu. Stavbu můžete 
přizpůsobit svým časovým i finančním 
možnostem. Základním tvarem je obdélník, 
ale ze styroporových tvárnic lze postavit 
i oválné či kruhové bazény. Bazény se dodávají 
v základní hloubce 1,45 m (s dnovou izolací) 
nebo 1,50 m (bez dnové izolace).

Jedná se o bazény svařované z modrého, 
6 mm silného polypropylenu, který je 
stabilizovaný proti UV záření. Hloubka 
bazénů je standardně 1,2 m, na přání 
je lze zhotovit až do hloubky 1,5 m. 
Také tvar se dá přizpůsobit požadavkům 
zákazníka.

Výhody montovaných bazénů
• snadná a rychlá montáž
• dlouhá životnost
• tvarová i velikostní variabilita
• možnost výměny poškozené folie
• lze postavit nad úroveň terénu i zapustit
• cenová dostupnost

Výhody styroporových bazénů:
• přizpůsobení stavby časovým i finančním 

možnostem stavebníka
• vysoký estetický vzhled
• vynikající tepelně izolační vlastnosti
• dlouhá životnost
• snadná možnost výměny folie
• nevyžaduje stavbu opěrných zdí

Nabízíme zastřešení foliové nebo teleskopické. 
Zastřešení foliové je zhotovené z pevné, trubkové, 
duralové konstrukce připevněné na okraj bazénu. 
Na konstrukci je natažena průhledná, vysoko-
frekvenčně svařovaná folie propouštějící 
UV-záření. Ve folii jsou dvě až tři svinovací okna 
opatřená moskytiérami a vstup. V případě potřeby 
lze folii částečně nebo úplně svinout. Zastřešení 
je vhodné pouze pro určitý typ bazénů, jeho 
výhodou je ovšem cenová dostupnost. 
Zastřešení teleskopické je určeno pro libovolný 
typ bazénu. Je zhotoveno ze speciálních hliníkových 
profilů s povrchovou úpravou přírodní elox. Výplň 
tvoří 10 mm silný jednokomůrkový akrylát 
s ochrannou vrstvou proti UV-záření. Zastřešení je 
možno použít na bazény libovolných tvarů včetně 
kruhových, dodává se v řadě variant, od základního 
– obloukového, až po halové konstrukce.


