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1. Bazény Block-Kit Niagara

Niagara Klasic
Bazén je zhotoven ze speciálních bazénových bloků Block-Kit PS25 Economy a Block-Kit W PS25
XXL Economy s výtečnou izolační schopností a vysokou odolností proti stárnutí (nesublimuje), které
tvoří formu pro beton B30 s ocelovou výztuží. Po vylití jádra vznikne  pevná železo-betonová stavba
opatřená vynikající izolací. Po horním obvodu je plastový zámek pro uchycení folie systém P3. Folie
Alkorplan o síle 0,75 mm v modré barvě (Blue France). Pod folií je použita antibakteriální podložka s
lepidlem jak na stěny, tak na podlahu bazénu, v rozích antibakteriální systém APC. Technologie, která
je součástí dodávky: Panely, Folie, Biocol, Biotex, APC, Vyrovnávací stěrka, 1x Skimmer SL115, 1x
Gule (spodní sání), 2x Tryska, 2x Průchodka do betonu, 1x Písková filtrace NTA7 do 42m3, 2x Písek
do filtru 25 kg, 1x Nerezové schůdky 3 stupně, 1x Rozvodnice Pool Driver Basic.

0-250 Niagara 352 - 3 x 5 x 1,25m 108 678,00

0-289

0-285

0-280

0-275

0-270

0-265

0-260

0-255 Niagara 355 - 3 x 5 x 1,50m

Niagara 362 - 3 x 6 x 1,25m

Niagara 365 - 3 x 6 x 1,50m

Niagara 372 - 3,50 x 7,00 x 1,25m

Niagara 375 - 3,50 x 7,00 x 1,50m

Niagara 485 - 4,00 x 8,00 x 1,50m

Niagara 495 - 4,00 x 9,00 x 1,50m

Niagara 595 - 5,00 x 9,00 x 1,50m 140 811,00

170 357,00

159 938,00

146 128,00

131 028,00

128 258,00

115 958,00

120 788,00

Niagara Dream
Luxusní zapuštěný bazén z řady bazény Niagara. Bazén je zhotoven ze speciálních bazénových bloků
Block-Kit BLUE PS40 a Block Kit Blue XXL PS40, extra pevných, s výtečnou  izolační schopností,
které tvoří formu pro beton B 30 s ocelovou výztuží. Po horním obvodu je plastový zámek pro uchycení
folie systém P3. Folie Alkorplán o síle 0,75 mm v barvě modré (Blue France). Pod folií je použita
Geotextilie 300g/m2 jak na stěny, tak i na podlahu bazénu.
Součástí dodávky jsou také trysky, průchodky, skimer, spodní sání, dále nerezové schůdky, elektro
rozvodnice a filtrační jednotka NTB nebo RTM dle specifikace.

0-291 Niagara 375 - 3,50 x 7,00 x 1,50m 172 248,00

0-496

0-395

0-295

0-294

0-293

0-292 Niagara 485 - 4,00 x 8,00 x 1,50m

Niagara 495 - 4,00 x 9,00 x 1,50m

Niagara 595 - 5,00 x 9,00 x 1,50m

Niagara 5105  - 5,00 x 10,00 x 1,50m

Niagara  5115 - 5,00 x 11,00 x 1,50m

Niagara 6125 - 6,00 x 12,00 x 1,50m 248 121,00

243 848,00

230 438,00

206 888,00

202 288,00

189 387,99

2. Bazény PVC Line

RIO
Osmiúhlý bazén o hloubce 1,25m. Stěny bazénu tvoří plastové panely o šířce 25cm a síle 4 cm.
Panely mají pero a drážku pro snadnou a rychlou instalaci. Není třeba žádných spojovacích šroubů a
matic.  Panely jsou bez tepelného mostu, což zaručuje vysoké izolační schopnosti. Pro zpevnění
bazénu je ve spodní i horní části uchyceno plastové šalování pro betonový věnec po celém obvodu
bazénu. Speciální bazénová PVC folie o síle 0,75 a 0,85mm je aretována ze strany bazénu.Tento
systém zaručuje snadnou a bezproblémovou údržbu i při osazení horní hrany bazénu. Ve standardním
provedení si je možno vybrat z pěti barevných odstínu vnitřní folie. Horní pruh a nadstandardní folie je
za příplatek.

0-011 RIO 3,30 x  6,35 x 1,25m -49m2 113 318,00

0-096

0-091

0-081

0-071

0-061

0-051

0-041

0-031

0-021 RIO 3,30 x  7,35 x 1,25m -55m2

RIO 3,80 x  8,35 x 1,25m -61m2

RIO 4,55 x  9,05 x 1,25m -74m2

RIO 5,05 x10,05 x 1,25m -87m2

RIO 3,30 x  6,35 x 1,55m -55m2

RIO 3,30 x  7,35 x 1,55m -62m2

RIO 3,80 x  8,35 x 1,55m -68m2

RIO 4,55 x  9,05 x 1,55m -82m2

RIO 5,05 x10,05 x 1,55m -96m2 186 558,00

170 198,00

151 488,00

135 498,00

125 198,00

167 678,00

153 398,00

136 948,00

122 408,00
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Eden
Obdelníkový bazén o hloubce 1,25m a 1,55m. Stěny bazénu tvoří plastové panely o šířce 25cm a síle
4cm, bez tepelného mostu. Pro zpevnění bazénu je ve spodní i horní části uchyceno plastové šalování
pro betonový věnec po celém obvodu bazénu. Speciální bazénová PVC folie o síle 0,75 a 0,85mm je
aretována ze strany bazénu. Tento systém zaručuje snadnou a bezproblémovou údržbu i při osazení
horní hrany bazénu. Ve standardním provedení si je možno vybrat z pěti barevných odstínu vnitřní
folie. Horní pruh a nadstandardní folie je za příplatek.

0-101 Eden 3 x  7 x 1,25m -50m2 124 148,00

0-211

0-201

0-191

0-181

0-171

0-161

0-151

0-141

0-131

0-121

0-111 Eden 4 x  8 x 1,25m -61m2

Eden 4 x  9 x 1,25m -67m2

Eden 5 x10 x 1,25m -86m2

Eden 5 x11 x 1,25m -93m2

Eden 6 x12 x 1,25m -115m2

Eden 3 x  7 x 1,55m -56m2

Eden 4 x  8 x 1,55m -68m2

Eden 4 x  9 x 1,55m -75m2

Eden 5 x10 x 1,55m -95m2

Eden 5 x11 x 1,55m -103m2

Eden 6 x12 x 1,55m -126m2 231 538,00

209 838,00

199 768,00

169 578,00

158 878,00

137 768,00

206 698,00

188 128,00

178 378,00

151 568,00

142 388,00

Tropic s pyramidovým dnem
Obdelníkový bazén z řady PVC-KIT doplněný o proměnlivé dno. Bazén Tropic vychází z osvědčené
modelové řady Eden. Hloubka proměnlivého dna se pohybuje od 1,06 až do 2,02m. Stěny bazénu tvoří
plastové panely o šířce 25cm a síle 4cm, bez tepelného mostu. Pro zpevnění bazénu je ve spodní i
horní části uchyceno plastové šalování pro betonový věnec po celém obvodu bazénu.  Bazénová PVC
folie je aretována ze strany bazénu. Tento systém zaručuje snadnou a bezproblémovou údržbu i při
osazení horní hrany bazénu. V ceně konstrukce je zahrnut skimmer SL115, gule BL210 a 2 trysky
RL321. Cena uvedena bez folie.

0-300 Tropic 4 x  8 x 1,06-2,02 m -67m2 134 018,00

0-340

0-330

0-320

0-310 Tropic 4 x  9 x 1,06-2,02 m -74m2

Tropic 5 x10 x 1,06-2,20 m -97m2

Tropic 5 x11 x 1,06-2,20 m -105m2

Tropic 6 x12 x 1,06-2,30 m -132m2 193 788,00

176 488,00

167 678,00

142 418,00

Hawaii bazén s klesajícím dnem
Bazén z řady PVC-KIT doplněný o pozvolně klesající dno. Bazén Hawaii vychází z osvědčené
modelové řady Eden. Hloubka pozvolně  klesajícího dna se pohybuje  od 1,06-2,02m. Bazén Hawaii je
ideální ve spojení se schodištěm. Stěny bazénu tvoří plastové panely o šířce 25cm a síle 4 cm, bez
tepelného mostu. Pro zpevnění bazénu je ve spodní i horní části uchyceno plastové šalování pro
betonový věnec po celém obvodu bazénu.  Bazénová PVC folie je aretována ze strany bazénu. Tento
systém zaručuje snadnou a bezproblémovou údržbu i při osazení horní hrany bazénu. V ceně
konstrukce je zahrnut skimmer SL115, gule BL210 a 2 trysky RL321. Cena uvedena bez folie.

0-350 Hawaii 4 x  8 x 1,06-2,02m -67m2 134 018,00

0-390

0-380

0-370

0-360 Hawaii 4 x  9 x 1,06-2,02m -74m2

Hawaii 5 x10 x 1,06-2,21m -97m2

Hawaii 5 x11 x 1,06-2,21m -105m2

Hawaii 6 x12 x 1,06-2,30m -132m2 193 788,00

176 488,00

167 678,00

142 418,00

3. Bazény dřevěné Wooden pools
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Bazén Cerland osmiuhelník 414 x 120cm
Rozměry venkovní  414cm, vnitřní  379cm
Výška včetně lemu 120cm
Objem vody 10,76m3
Vodní plocha 10,48m2

Konstrukce: lemovací desky z borovice, síla 28mm, šířka 145mm,
severská borovice, masiv, síla, tolerance ± 1 mm 45mm
Fólie 50/100, barva Blue France (modrá)

Vybavení:Skimmer 1, Tryska 1,Písková Filtrace MTi průměr 400mm
Průtok trysek 5,2m3/h, písková náplň 25Kg
Nerezový  3 stupňový žebřík
Přístupový bezpečnostní 4 stupňový dřevěný žebřík

Záruka na dřevěnou konstrukci 10 let
Záruka na fólii 2 roky
Záruka na filtraci 5 let
Záruka na čerpadlo a žebřík 2 roky

27111205 Bazén Cerland osmiuhelník 414 x 120cm 85 270,00

Bazén Cerland osmiúhelník 520 x 310 x 120cm
Rozměry venkovní  520x 310cm, vnitřní  277 x 487cm
Výška včetně lemu 120cm
Objem vody 13,06m3
Vodní plocha 13,65m2

Konstrukce: lemovací desky z borovice, síla 28mm, šířka 145mm,
severská borovice, masiv, síla, tolerance ± 1 mm 45mm
Fólie 50/100, barva Blue France (modrá)

Vybavení:Skimmer 1, Tryska 1,Písková Filtrace MTi průměr 400mm
Průtok trysek 5,2m3/h, písková náplň 25Kg
Nerezový  3 stupňový žebřík
Přístupový bezpečnostní 4 stupňový dřevěný žebřík

Záruka na dřevěnou konstrukci 10 let
Záruka na fólii 2 roky
Záruka na filtraci 5 let
Záruka na čerpadlo a žebřík 2 roky

27115205 Bazén Cerland osmiúhelník 520 x 310 x 120cm 124 468,00

Bazén Cerland obdélník 654 x 354 x 133cm
Rozměry venkovní  6,54x 354cm, vnitřní  600 x 300cm
Výška včetně lemu 133cm
Objem vody 21,60m3
Vodní plocha 18m2

Konstrukce: lemovací desky z borovice, síla 28mm, šířka 145mm,
severská borovice, masiv, síla, tolerance ± 1 mm 45mm
Fólie 75/100, barva Blue France (modrá)

Vybavení:Skimmer 2, Tryska 2,Písková Filtrace MTi průměr 500EHmm
Průtok trysek 9,7m3/h, písková náplň 75Kg
Nerezový  3 stupňový žebřík
Přístupový bezpečnostní 4 stupňový dřevěný žebřík

27184210 Bazén Cerland obdélník 654 x 354 x 133cm 241 799,00
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 Fólie  75/100 a 85/100 Superliner

M2 fólie 75/100 základní barva, obdélník rovné dno
Exkluzivní bazénová fólie Superliner o síle 0,75mm v základních barvách: modrá (blue france), světle
modrá (blue clair), bílá (blanc), šedá (gris), písková(sable), zelená (caribic), vyrobená přesně na míru
pro Váš bazén.
Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím
získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu
s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.
Systém zavěšení fólie zajístí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, napříkad barevně
odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav. Cena uvedena za
1m2 fólie.

0-460 M2 fólie 75/100 základní barva, obdélník rovné dno 478,00

M2 fólie 75/100 základní barva, různé tvary
Exkluzivní bazénová fólie Superliner o síle 0,75mm v základních barvách: modrá (blue france), světle
modrá (blue clair), bílá (blanc), šedá (gris), písková(sable), zelená (caribic), vyrobená přesně na míru
pro Váš bazén.
Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím
získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu
s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.
Systém zavěšení fólie zajístí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, napříkad barevně
odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav. Cena uvedena za
1m2 fólie pro bazény ruzných tvarů.

0-461 M2 fólie 75/100 základní barva, různé tvary 568,00

M2 fólie 85/100 základní barva, obdélník rovné dno
Exkluzivní bazénová fólie Superliner o síle 0,85mm v základních barvách: modrá (blue france), světle
modrá (blue clair), bílá (blanc), šedá (gris), písková(sable), zelená (caribic), vyrobená přesně na míru
pro Váš bazén.
Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím
získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu
s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.
Systém zavěšení fólie zajístí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, napříkad barevně
odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav. Cena uvedena za
1m2 fólie.

0-470 M2 fólie 85/100 základní barva, obdélník rovné dno 568,00

M2 fólie 85/100 základní barva, různé tvary
Exkluzivní bazénová fólie Superliner o síle 0,85mm v základních barvách: modrá (blue france), světle
modrá (blue clair), bílá (blanc), šedá (gris), písková(sable), zelená (caribic), vyrobená přesně na míru
pro Váš bazén.
Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím
získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu
s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.
Systém zavěšení fólie zajístí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, napříkad barevně
odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav. Cena uvedena za
1m2 fólie pro bazény ruzných tvarů.

0-471 M2 fólie 85/100 základní barva, různé tvary 678,00
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Proužek fólie 75/100, metr běžný
Exkluzivní bazénová fólie s horním pruhem pro fólii 0,75mm. K základním barvám bazénové fólie lze
objednat pruh vysoký 25cm v různém barevném provedení.
Exkluzivní bazénová fólie Superliner o síle 0,75mm vyrobená přesně na míru pro Váš bazén.
Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím
získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu
s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.

Systém zavěšení fólie zajístí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, napříkad barevně
odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.

Cena uvedena jako příplatek za 1mb proužku.

0-500 Proužek fólie 75/100, metr běžný 348,00

Proužek fólie 85/100, metr běžný
Exkluzivní bazénová fólie s horním pruhem pro fólii 0,85mm. K základním barvám bazénové fólie lze
objednat pruh vysoký 25cm v různém barevném provedení.
Exkluzivní bazénová fólie Superliner o síle 0,85mm vyrobená přesně na míru pro Váš bazén.
Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím
získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu
s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.

Systém zavěšení fólie zajístí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, napříkad barevně
odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.

Cena uvedena jako příplatek za 1mb proužku.

0-525 Proužek fólie 85/100, metr běžný 428,00

M2 fólie 75/100 vzorkovaná, obdélník,  rovné dno
Bazénová fólie nadstandardní barvy o síle 0,75mm, pro obdelníkové bazény s rovným dnem.
Exkluzivní bazénová fólie Superliner o síle 0,75mm vyrobená přesně na míru pro Váš bazén.
Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím
získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu
s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.
Systém zavěšení fólie zajístí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, napříkad barevně
odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.
Cena uvedena za 1m2 fólie.

0-550 M2 fólie 75/100 vzorkovaná, obdélník,  rovné dno 648,00

M2 fólie 75/100 vzorkovaná, různé tvary
Bazénová fólie nadstandardní barvy o síle 0,75mm, pro bazény ruzných tvarů.
Exkluzivní bazénová fólie Superliner o síle 0,75mm vyrobená přesně na míru pro Váš bazén.
Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím
získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu
s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.

Systém zavěšení fólie zajístí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, napříkad barevně
odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.

Cena uvedena za 1m2 fólie.

0-551 M2 fólie 75/100 vzorkovaná, různé tvary 778,00
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M2 fólie 85/100 vzorkovaná, obdélník rovné dno
Bazénová fólie nadstandardní barvy o síle 0,85mm, pro obdelníkové bazény s rovným dnem.
Exkluzivní bazénová fólie Superliner o síle 0,85mm vyrobená přesně na míru pro Váš bazén.
Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím
získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu
s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.

Systém zavěšení fólie zajístí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, napříkad barevně
odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.

Cena uvedena za 1m2 fólie.

0-560 M2 fólie 85/100 vzorkovaná, obdélník rovné dno 718,00

M2 fólie 85/100 vzorkovaná, různé tvary
Bazénová fólie nadstandardní barvy o síle 0,85mm, pro bazény ruzných tvarů.
Exkluzivní bazénová fólie Superliner o síle 0,85mm vyrobená přesně na míru pro Váš bazén.
Bazénovou fólii Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím
získáte jedinečný bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu
s fólií Superliner Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.

Systém zavěšení fólie zajístí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, napříkad barevně
odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.

Cena uvedena za 1m2 fólie.

0-561 M2 fólie 85/100 vzorkovaná, různé tvary 858,00

Příplatek k fólii Schodiště Droit 
Příplatek k fólii Schodiště Droit
Exkluzivní bazénová fólie Superliner vyrobená přesně na míru pro Váše schodiště. Bazénovou fólii
Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím získáte jedinečný
bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu s fólií Superliner
Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.

Systém zavěšení fólie zajístí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, napříkad barevně
odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.

0-565 Příplatek k fólii Schodiště Droit 21 558,00

Příplatek k fólii Schodiště Románské
Příplatek k fólii Schodiště Románské.
Exkluzivní bazénová fólie Superliner vyrobená přesně na míru pro Váše schodiště. Bazénovou fólii
Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím získáte jedinečný
bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu s fólií Superliner
Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.

Systém zavěšení fólie zajístí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, napříkad barevně
odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.

0-566 Příplatek k fólii Schodiště Románské 21 558,00

Příplatek k fólii 1/4 kruhu schodiště 
Příplatek k fólii 1/4 kruhu schodiště.
Exkluzivní bazénová fólie Superliner vyrobená přesně na míru pro Váše schodiště. Bazénovou fólii
Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím získáte jedinečný
bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu s fólií Superliner
Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.

Systém zavěšení fólie zajístí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, napříkad barevně
odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.

0-568 Příplatek k fólii 1/4 kruhu schodiště 29 388,00
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Příplatek k fólii rohové schodiště
Příplatek k fólii rohové schodiště.
Exkluzivní bazénová fólie Superliner vyrobená přesně na míru pro Váše schodiště. Bazénovou fólii
Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím získáte jedinečný
bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu s fólií Superliner
Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.

Systém zavěšení fólie zajístí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, napříkad barevně
odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.

0-569 Příplatek k fólii rohové schodiště 12 718,00

Příplatek k fólii vnitřní schodiště Románské
Příplatek k fólii vnitřní schodiště Románské.
Exkluzivní bazénová fólie Superliner vyrobená přesně na míru pro Váše schodiště. Bazénovou fólii
Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím získáte jedinečný
bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu s fólií Superliner
Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.

Systém zavěšení fólie zajístí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, napříkad barevně
odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.

0-570 Příplatek k fólii vnitřní schodiště Románské 44 328,00

Příplatek k fólii vnitřní rovné schodiště 
Příplatek k fólii vnitřní rovné schodiště.
Exkluzivní bazénová fólie Superliner vyrobená přesně na míru pro Váše schodiště. Bazénovou fólii
Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím získáte jedinečný
bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu s fólií Superliner
Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.

Systém zavěšení fólie zajístí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, napříkad barevně
odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.

0-571 Příplatek k fólii vnitřní rovné schodiště 44 138,00

Příplatek k fólii schodiště po celé straně 
Příplatek k fólii schodiště po celé straně.
Exkluzivní bazénová fólie Superliner vyrobená přesně na míru pro Váše schodiště. Bazénovou fólii
Superliner lze použít u venkovních i vnitřních bazénů a díky barevným kombinacím získáte jedinečný
bazén, který bude odrazem Vaší osobnosti, Vaší touhy a Vašeho přání. Při kontaktu s fólií Superliner
Vás překvapí úžasný pocit měkosti a hebkosti, což nesnižuje její odolnost a pevnost.

Systém zavěšení fólie zajístí v budoucnosti jednoduchou výměnu za novou, napříkad barevně
odlišnou, čímž získáte zcela nový design bazénu a to vše bez stavebních úprav.

0-575 Příplatek k fólii schodiště po celé straně 24 328,00

Příplatek fólie žaluzie do 5m bez opěrné stěny
Příplatek k fólii pro bazénové rolety Stardeck do šíře rolet 5m, bez opěrné stěny. viz obrázek.

0-580 Příplatek fólie žaluzie do 5m bez opěrné stěny 13 848,00
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Příplatek fólie žaluzie do 5m s oddělovací stěnou
Příplatek k fólii pro bazénové rolety Stardeck do šíře rolet 5m, s oddělovací stěnou.  viz obrázek.

0-581 Příplatek fólie žaluzie do 5m s oddělovací stěnou 25 838,00

Fólie pro vyvařování bazénů Alkorplan 1,5mm

Alkorplan Standard 1,65 x 25m (41,25m2 role)
Těžká fólie Alkorplan 1,55mm s UV stabilizátorem vystužená syntetickou tkaninou. Vhodná pro
rekonstrukci stávajících bazénů, nebo pro bazény veřejné jakéhokoli tvaru a velikosti. 41,25 m2 v
jedné roli. Barva adriablau. Role rozměr 1,65 m x 25 m.

1-700 Alkorplan Standard 1,65 x 25m (41,25m2 role) 29 988,00

Alkorplan 2000  1,65  x 25m  ( 41,25m2 role) 
Těžká fólie Alkorplan 1,55mm s UV stabilizátorem, antibakteriálním lakem a vystužená syntetickou
tkaninou. Vhodná pro rekonstrukci stávajících bazénů, nebo pro bazény veřejné jakéhokoli tvaru a
velikosti. 41,25 m2 v jedné roli. Barva adriablau. Role rozměr 1,65 m x 25 m

1-706 Alkorplan 2000  1,65  x 25m  ( 41,25m2 role) 37 144,58

Alkorplan Standard 2,05 x 25m (51,25m2 role)
Těžká fólie Alkorplan 1,55mm s UV stabilizátorem vystužená syntetickou tkaninou. Vhodná pro
rekonstrukci stávajících bazénů, nebo pro bazény veřejné jakéhokoli tvaru a velikosti. 51,25 m2 v
jedné roli. Barva adriablau. Role rozměr 2,05 m x 25 m.

1-711 Alkorplan Standard 2,05 x 25m (51,25m2 role) 37 374,48

Alkorplan 2000  2,05 m x 25m (51,25m2 role) 
Těžká fólie Alkorplan 1,55mm s UV stabilizátorem, antibakteriálním lakem a vystužená syntetickou
tkaninou. Vhodná pro rekonstrukci stávajících bazénů, nebo pro bazény veřejné jakéhokoli tvaru a
velikosti. 51,25 m2 v jedné roli. Barva adriablau. Rozměr role 2,05 m x 25 m.

1-712 Alkorplan 2000  2,05 m x 25m (51,25m2 role) 46 101,00
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Zálivka pro Alkorplan Adriablau
Zálivka pro fólii Alkorplan v barvě adriablau 900 g.

1-713 Zálivka pro Alkorplan Adriablau 1 845,00

Zámky a APC systém, stěrka

BIOTEX (vliselin) šíře 4.4m   1 bm
Antibakteriální podložka pod folii pro všechny druhy bazénů. Zabraňuje tvorbě řas a různých druhů
mikroorganismů. Podložka se po obvodu podlepuje lepidlem Biocol.
Šíře 440 cm délka bm.

0-700 BIOTEX (vliselin) šíře 4.4m   1 bm 464,64

Vzorník fólie Superliner
Vzorkovník fólie.

10199000 Vzorník fólie Superliner 990,00

Vyrovnávací stěrka (25kg)

1-461 Vyrovnávací stěrka (25kg) 583,95

Zámek folie šíře 50 mm x 2 m (1.)
Slouží k přichycení folie 0,75 a 0,85mm u betonových skeletů.

1820100 Zámek folie šíře 50 mm x 2 m (1.) 206,00
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Zámek folie - na stěnu 10x25mm x 2m (2.)
Slouží k přichycení folie 0,75 a 0,85mm u betonových skeletů po usazení horní obruby.

1820700 Zámek folie - na stěnu 10x25mm x 2m (2.) 278,00

Aretovací klín folie s jazýčkem bílá (4) 50m
Aretovací klín je určen pro lepší uchycení bazénové fólie v zámku folie. Pro všechny druhy fólií ale i
pro bazény PVC KIT. Barva bílá. Délka 50m.

1820920 Aretovací klín folie s jazýčkem bílá (4) 50m 1 938,00

Aretovací klín folie s jazýčkem světle modrá(4)50m
Aretovací klín je určen pro lepší uchycení bazénové fólie v zámku folie. Pro všechny druhy fólií ale i
pro bazény PVC KIT. Barva světle modrá. Délka 50m.

1820921 Aretovací klín folie s jazýčkem světle modrá(4)50m 1 938,00

Aretovací klín folie s jazýčkem modrá (4) 50m
Aretovací klín je určen pro lepší uchycení bazénové fólie v zámku folie. Pro všechny druhy fólií ale i
pro bazény PVC KIT. Barva modrá (Blue France). Délka 50m.

1820922 Aretovací klín folie s jazýčkem modrá (4) 50m 1 938,00

Aretovací klín folie s jazýčkem písková (4) 50m
Aretovací klín je určen pro lepší uchycení bazénové fólie v zámku folie. Pro všechny druhy fólií ale i
pro bazény PVC KIT. Barva písková. Délka 50m.

1820925 Aretovací klín folie s jazýčkem písková (4) 50m 1 938,00

APC System 2m
Vložením antibakteriálního rohu zhotoveného z geotextilie zabráníme tvorbě řas a hub.

1821400 APC System 2m 188,00
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BIOCOL  5kg - lepidlo na Biocol
Antibakteriální lepidlo na lepení podložky Biotexu pod folii. Lepidlo je nedílnou součástí prevence proti
tvorbě řas a různých druhů hub. Aplikuje se v rozích podložky a pro systém APC. Balení 5 kg.

1822100 BIOCOL  5kg - lepidlo na Biocol 1 518,00

Zámek fólie pro BLOCK-KIT PVC,  délka  2m

3350200 Zámek fólie pro BLOCK-KIT PVC,  délka  2m 518,00

Zámek fólie BLOCK-KIT ALU- délka  2m
Hliníkový zámek  folie je určen pro uchycení bazénové fólie v bazénech Block-Kit. Určeno pro všechny
druhy bazénových fólií Superliner.

3350500 Zámek fólie BLOCK-KIT ALU- délka  2m 728,00

Sada na opravu folie
Slouží k  zalepení  fólie i pod vodou.

877600 Sada na opravu folie 158,00

www.swimmingpool-europe.com



Ceny jsou uvedeny s DPH v Ceník D1 platný od:  06.08.2013 Kč

Strana 1 z 4

Skimmery

Skimmer anticoro 20cm - střední
Skimmer (sběrač) hladinových nečistot. Skimmer je napojen na pískovou filtraci a slouží k odstranění
povrchových nečistot bazénové vody. Hladinové nečistoty skimmer stahuje do filtrační jednotky
(pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací zpět do bazénu. Rozměry skimmeru
v x š x h: 40cm x 23,5cm x 40cm; sběrná šířka 20cm. Skimmer je určený jak pro foliové tak betonové
bazény. Balení obsahuje: vyrovnávací klapku hladiny vody, první filtr hrubých nečistot (košík s tyčkou),
1ks těsnění, příruba na folii společně se šroubky.Spodní vývod 2" .

112981 Skimmer anticoro 20cm - střední 17 608,00

Skimmer SL101 20cm krátký,folie
Skimmer (sběrač) hladinových nečistot. Skimmer je napojen na filtraci a slouží k odstranění
povrchových nečistot bazénové vody. Hladinové nečistoty skimmer stahuje do filtrační jednotky
(pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací zpět do bazénu. Skimmer SL101
Rozměry v = 47,6 - 53,1cm x h=27,2cm x š= 25cm, sběrná šířka 20cm, je určený jak pro foliové tak
betonové bazény, vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot (košíček) , 2ks těsnění
/samolepící/, příruba na folii společně se šroubky, krycí rámeček, záslepka při betonování. Spodní
vývod 2"a 1 1/2". Možnost  připojení automatického dopouštění a přepadu 50mm. Maximální průtok
6m3/h.

40022000 Skimmer SL101 20cm krátký,folie 2 248,00

Skimmer SL111 20cm střední,folie
Skimmer (sběrač) hladinových nečistot. Skimmer je napojen na filtraci a slouží k odstranění
povrchových nečistot bazénové vody. Hladinové nečistoty skimmer stahuje do filtrační jednotky
(pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací zpět do bazénu. Skimmer SL111
Rozměry v = 47,6 - 53,1cm x h=41,7cm x š= 25cm, sběrná šířka 20cm, je určený jak pro foliové tak
betonové bazény, vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot (košíček) , 2ks těsnění
/samolepící/, příruba na folii společně se šroubky, krycí rámeček, záslepka při betonování. Spodní
vývod 2"a 1 1/2". Možnost  připojení automatického dopouštění a přepadu 50mm. Maximální průtok
6m3/h.

40031000 Skimmer SL111 20cm střední,folie 2 848,00

Skimmer SL115 20cm dlouhý,folie
Skimmer (sběrač) hladinových nečistot. Skimmer je napojen na filtraci a slouží k odstranění
povrchových nečistot bazénové vody. Hladinové nečistoty skimmer stahuje do filtrační jednotky
(pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací zpět do bazénu. Skimmer SL115:
Rozměry v = 47,6 - 53,1cm x h=56,2cm x š= 25cm, sběrná šířka 20cm, je určený jak pro foliové tak
betonové bazény, vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot (košíček) , 2ks těsnění
/samolepící/, příruba na folii společně se šroubky, krycí rámeček, záslepka při betonování. Spodní
vývod 2"a 1 1/2". Možnost  připojení automatického dopouštění a přepadu 50mm. Maximální průtok
6m3/h.

40041000 Skimmer SL115 20cm dlouhý,folie 3 458,00

Skimmer SL117 40cm střední,folie
Skimmer (sběrač) hladinových nečistot. Skimmer je napojen na pískovou filtraci a slouží k odstranění
povrchových nečistot bazénové vody.  Hladinové nečistoty skimmer stahuje do filtrační jednotky
(pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací zpět do bazénu. Rozměry skimmeru
SL117: v 47,6 -53,1cm x š 45 cm x h 41,7cm  ,sběrná šířka 40,5cm. Skimmer SL117 je určený jak pro
foliové tak betonové bazény. Vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot (košík), 2ks
těsnění /samolepící/,
příruba na folii společně se šroubky, krycí rámeček, záslepka při betonování. Spodní vývod 2"a 1 1/2"
.Možnost  připojení automatického dopouštění a přepadu 50mm.

40051000 Skimmer SL117 40cm střední,folie 3 468,00

www.swimmingpool-europe.com



Ceny jsou uvedeny s DPH v Ceník D1 platný od:  06.08.2013 Kč

Strana 2 z 4

 Skimmer SL119 40cm dlouhý,folie
Skimmer (sběrač) hladinových nečistot. Skimmer je napojen na pískovou filtraci a slouží k odstranění
povrchových nečistot bazénové vody.  Hladinové nečistoty skimmer stahuje do filtrační jednotky
(pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací zpět do bazénu. Rozměry skimmeru
SL119: v 47,6 -53,1cm x š 45 cm x h 56,2cm, sběrná šířka 40,5cm. Skimmer SL119 je určený jak pro
foliové tak betonové bazény. Vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot (košík), 2ks
těsnění /samolepící/,
příruba na folii společně se šroubky, krycí rámeček, záslepka při betonování. Spodní vývod 2"a 1 1/2"
.Možnost  připojení automatického dopouštění a přepadu.

40061000  Skimmer SL119 40cm dlouhý,folie 3 648,00

Skimmer SL119 40cm, folie, Bleu Clair
Skimmer (sběrač) hladinových nečistot ve světle modré barvě. Skimmer je napojen na pískovou filtraci
a slouží k odstranění povrchových nečistot bazénové vody.  Hladinové nečistoty skimmer stahuje do
filtrační jednotky (pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací zpět do bazénu.
Rozměry skimmeru SL119: v 47,6 -53,1cm x š 45 cm x h 56,2cm, sběrná šířka 40,5cm. Skimmer
SL119 je určený jak pro foliové tak betonové bazény. Vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr
hrubých nečistot (košík), 2ks těsnění /samolepící/,
příruba na folii společně se šroubky, krycí rámeček, záslepka při betonování. Spodní vývod 2"a 1 1/2"
.Možnost  připojení automatického dopouštění a přepadu.

40061081 Skimmer SL119 40cm, folie, Bleu Clair 4 086,65

Skimmer SL119 40cm, folie, Bleu France
Skimmer (sběrač) hladinových nečistot je vyroben v tmavě modré barvě. Skimmer je napojen na
pískovou filtraci a slouží k odstranění povrchových nečistot bazénové vody.  Hladinové nečistoty
skimmer stahuje do filtrační jednotky (pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací
zpět do bazénu. Rozměry skimmeru SL119: v 47,6 -53,1cm x š 45 cm x h 56,2cm, sběrná šířka
40,5cm. Skimmer SL119 je určený jak pro foliové tak betonové bazény. Vyrovnávací klapka hladiny
vody, první filtr hrubých nečistot (košík), 2ks těsnění /samolepící/,
příruba na folii společně se šroubky, krycí rámeček, záslepka při betonování. Spodní vývod 2"a 1 1/2"
.Možnost  připojení automatického dopouštění a přepadu.

40061082 Skimmer SL119 40cm, folie, Bleu France 4 086,65

Skimmer SL119 40cm, folie, barva Zelená
Skimmer (sběrač) hladinových nečistot. Skimmer je napojen na pískovou filtraci a slouží k odstranění
povrchových nečistot bazénové vody.  Hladinové nečistoty skimmer stahuje do filtrační jednotky
(pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací zpět do bazénu. Rozměry skimmeru
SL119: v 47,6 -53,1cm x š 45 cm x h 56,2cm, sběrná šířka 40,5cm. Skimmer SL119 je určený jak pro
foliové tak betonové bazény. Vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot (košík), 2ks
těsnění /samolepící/,
příruba na folii společně se šroubky, krycí rámeček, záslepka při betonování. Spodní vývod 2"a 1 1/2"
.Možnost  připojení automatického dopouštění a přepadu.

40061084 Skimmer SL119 40cm, folie, barva Zelená 4 086,65

Skimmer SL119 40cm, folie, barva Písková
Skimmer (sběrač) hladinových nečistot. Skimmer je napojen na pískovou filtraci a slouží k odstranění
povrchových nečistot bazénové vody.  Hladinové nečistoty skimmer stahuje do filtrační jednotky
(pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací zpět do bazénu. Rozměry skimmeru
SL119: v 47,6 -53,1cm x š 45 cm x h 56,2cm, sběrná šířka 40,5cm. Skimmer SL119 je určený jak pro
foliové tak betonové bazény. Vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot (košík), 2ks
těsnění /samolepící/,
příruba na folii společně se šroubky, krycí rámeček, záslepka při betonování. Spodní vývod 2"a 1 1/2"
.Možnost  připojení automatického dopouštění a přepadu.

40061085 Skimmer SL119 40cm, folie, barva Písková 4 086,65
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Skimmer SL119 40cm, folie, barva Antracit
Skimmer (sběrač) hladinových nečistot. Skimmer je napojen na pískovou filtraci a slouží k odstranění
povrchových nečistot bazénové vody.  Hladinové nečistoty skimmer stahuje do filtrační jednotky
(pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací zpět do bazénu. Rozměry skimmeru
SL119: v 47,6 -53,1cm x š 45 cm x h 56,2cm, sběrná šířka 40,5cm. Skimmer SL119 je určený jak pro
foliové tak betonové bazény. Vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot (košík), 2ks
těsnění /samolepící/,
příruba na folii společně se šroubky, krycí rámeček, záslepka při betonování. Spodní vývod 2"a 1 1/2"
.Možnost  připojení automatického dopouštění a přepadu.

40061087 Skimmer SL119 40cm, folie, barva Antracit 4 086,65

Skimmer SL119 40cm, folie, Šedá
Skimmer (sběrač) hladinových nečistot. Skimmer je napojen na pískovou filtraci a slouží k odstranění
povrchových nečistot bazénové vody.  Hladinové nečistoty skimmer stahuje do filtrační jednotky
(pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací zpět do bazénu. Rozměry skimmeru
SL119: v 47,6 -53,1cm x š 45 cm x h 56,2cm, sběrná šířka 40,5cm. Skimmer SL119 je určený jak pro
foliové tak betonové bazény. Vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot (košík), 2ks
těsnění /samolepící/,
příruba na folii společně se šroubky, krycí rámeček, záslepka při betonování. Spodní vývod 2"a 1 1/2"
.Možnost  připojení automatického dopouštění a přepadu.

40061088 Skimmer SL119 40cm, folie, Šedá 4 086,65

Skimmer SL119 40cm, folie, barva Černá
Skimmer (sběrač) hladinových nečistot. Skimmer je napojen na pískovou filtraci a slouží k odstranění
povrchových nečistot bazénové vody.  Hladinové nečistoty skimmer stahuje do filtrační jednotky
(pískový či kartušový filtr) a za pomoci trysek se čistá voda vrací zpět do bazénu. Rozměry skimmeru
SL119: v 47,6 -53,1cm x š 45 cm x h 56,2cm, sběrná šířka 40,5cm. Skimmer SL119 je určený jak pro
foliové tak betonové bazény. Vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot (košík), 2ks
těsnění /samolepící/,
příruba na folii společně se šroubky, krycí rámeček, záslepka při betonování. Spodní vývod 2"a 1 1/2"
.Možnost  připojení automatického dopouštění a přepadu.

40061089 Skimmer SL119 40cm, folie, barva Černá 4 086,65

Košík skimeru 2x + NetSkim 2x

40067001 Košík skimeru 2x + NetSkim 2x 680,00

NetSkim 1ks
Síťka, které je určena na zachycení malých drobných nečistot.

4-057 NetSkim 1ks 44,36
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Poolbag (cena za 3ks)
Polyesterový filtr do skimeru pro první zadržení  prvních nečistot. Balení obsahuje 3ks.

48001009 Poolbag (cena za 3ks) 874,59

Skim vac-Přechodka skimmer-luxová hadice
Plastová přípojka na lux, která se vkládá do skimeru (přechod hadice - skimmer).

48001016 Skim vac-Přechodka skimmer-luxová hadice 276,85
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Bazénová světla

Světlo bazénové 300W,  nerez AISI 316
Světlo bazénové nerezové 300W, AISI 316. Určené jak pro fóliové, tak pro betonové bazény, 1ks
těsnění, příruba na folii společně se šrouby, žárovka 12V 300W s kabelem.
Světlo je zajištěno proti vyplavání šrouby.

12270 Světlo bazénové 300W,  nerez AISI 316 8 018,00

Krabice ke světlu nerez
Propojovací krabice k nerezovým světlům. Těsněcí víčko je zajištěno šroubem.  Vyrobená z nerezu
AISI 316.

12310 Krabice ke světlu nerez 1 148,00

Světlo bazénové nerez Marine 300W
Světlo bazénové nerezové AISI 316 Marine design, žárovka 300W. Určené jak pro fóliové, tak pro
betonové bazény, 1ks těsnění, příruba na folii společně se šrouby, žárovka 300W, 12V, kabel.
Světlo je zajištěno proti vyplavání šrouby.

124390 Světlo bazénové nerez Marine 300W 8 588,00

Světlo bazénové 12V 300W,  PL84, pevné
Bazénové světlo PL84 12V / 300W ABS. Podhladinové bazénové osvětlení 300W je určené jak pro
fóliové tak pro betonové bazény. Světlo je dodáváno s přírubou a sadou těsnění (2ks těsnění -
samolepící, příruba na folii společně se šrouby, průchodka na kabel ke krabici světla, parabolická
žárovka 12V / 300W s kabelem). Světlo je zajištěno proti vyplavávání šrouby.  Bazénové světlo je
komletně vyrobeno z ABS. Materiál ABS zaručuje, že světlo nepodléhá změnám v důsledku vystavení
chemickým vlivům ani UV záření. Snadná výměna žárovky světla bez vypouštění bazénové vody.

44000000 Světlo bazénové 12V 300W,  PL84, pevné 3 448,00

Světlo bazénové 300W (pevné) -blue france
Bazénové světlo PL84 12V / 300W ABS. Podhladinové bazénové osvětlení 300W je určené jak pro
fóliové tak pro betonové bazény. Světlo je dodáváno s přírubou a sadou těsnění (2ks těsnění -
samolepící, příruba na folii společně se šrouby, průchodka na kabel ke krabici světla, parabolická
žárovka 12V / 300W s kabelem). Světlo je zajištěno proti vyplavávání šrouby.  Bazénové světlo je
komletně vyrobeno z ABS. Materiál ABS zaručuje, že světlo nepodléhá změnám v důsledku vystavení
chemickým vlivům ani UV záření. Snadná výměna žárovky světla bez vypouštění bazénové vody.

44000082 Světlo bazénové 300W (pevné) -blue france 3 878,00
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Světlo bazénové 300W (pevné)-zelená
Bazénové světlo PL84 12V / 300W ABS. Podhladinové bazénové osvětlení 300W je určené jak pro
fóliové tak pro betonové bazény. Světlo je dodáváno s přírubou a sadou těsnění (2ks těsnění -
samolepící, příruba na folii společně se šrouby, průchodka na kabel ke krabici světla, parabolická
žárovka 12V / 300W s kabelem). Světlo je zajištěno proti vyplavávání šrouby.  Bazénové světlo je
komletně vyrobeno z ABS. Materiál ABS zaručuje, že světlo nepodléhá změnám v důsledku vystavení
chemickým vlivům ani UV záření. Snadná výměna žárovky světla bez vypouštění bazénové vody.

44000084 Světlo bazénové 300W (pevné)-zelená 3 878,05

Světlo bazénové 300W (pevné)-písková
Bazénové světlo PL84 12V / 300W ABS. Podhladinové bazénové osvětlení 300W je určené jak pro
fóliové tak pro betonové bazény. Světlo je dodáváno s přírubou a sadou těsnění (2ks těsnění -
samolepící, příruba na folii společně se šrouby, průchodka na kabel ke krabici světla, parabolická
žárovka 12V / 300W s kabelem). Světlo je zajištěno proti vyplavávání šrouby.  Bazénové světlo je
komletně vyrobeno z ABS. Materiál ABS zaručuje, že světlo nepodléhá změnám v důsledku vystavení
chemickým vlivům ani UV záření. Snadná výměna žárovky světla bez vypouštění bazénové vody.

44000085 Světlo bazénové 300W (pevné)-písková 3 878,05

Světlo bazénové 300W (pevné)-antracit
Určené jak pro fóliové tak pro betonové bazény, 2ks těsnění /samolepící/,příruba na folii společně se
šrouby,průchodka na kabel ke krabici,žárovka 12V 300W s kabelem. Světlo je zajištěno proti
vyplavávání šrouby.

44000087 Světlo bazénové 300W (pevné)-antracit 3 878,00

Světlo bazénové 300W (pevné)-šedá
Bazénové světlo PL84 12V / 300W ABS. Podhladinové bazénové osvětlení 300W je určené jak pro
fóliové tak pro betonové bazény. Světlo je dodáváno s přírubou a sadou těsnění (2ks těsnění -
samolepící, příruba na folii společně se šrouby, průchodka na kabel ke krabici světla, parabolická
žárovka 12V / 300W s kabelem). Světlo je zajištěno proti vyplavávání šrouby.  Bazénové světlo je
komletně vyrobeno z ABS. Materiál ABS zaručuje, že světlo nepodléhá změnám v důsledku vystavení
chemickým vlivům ani UV záření. Snadná výměna žárovky světla bez vypouštění bazénové vody.

44000088 Světlo bazénové 300W (pevné)-šedá 3 878,00

Světlo bazénové 300W (pevné)-černá
Bazénové světlo PL84 12V / 300W ABS. Podhladinové bazénové osvětlení 300W je určené jak pro
fóliové tak pro betonové bazény. Světlo je dodáváno s přírubou a sadou těsnění (2ks těsnění -
samolepící, příruba na folii společně se šrouby, průchodka na kabel ke krabici světla, parabolická
žárovka 12V / 300W s kabelem). Světlo je zajištěno proti vyplavávání šrouby.  Bazénové světlo je
komletně vyrobeno z ABS. Materiál ABS zaručuje, že světlo nepodléhá změnám v důsledku vystavení
chemickým vlivům ani UV záření. Snadná výměna žárovky světla bez vypouštění bazénové vody.

44000089 Světlo bazénové 300W (pevné)-černá 3 878,00
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Světlo bazénové 270 LED, RGB, DO pevné
Bazénové RGB LED osvětlení, jedná se o zdroj světla LED (Light Emitting Diode - světlo emitující
dioda) s nejnižšími energetickými nároky a s velkou životností. Perfektní podhladinové LED osvětlení
vašeho bazénu. LED světlo je určené jak pro fóliové tak pro betonové bazény. Světlo je dodáváno s
přírubou a sadou těsnění (2ks těsnění - samolepící, příruba na folii společně se šrouby, průchodka na
kabel ke krabici světla, parabolická žárovka 270 LED 12V 27W s kabelem). Světlo je zajištěno proti
vyplavávání šrouby.  Bazénové světlo je komletně vyrobeno z ABS. Materiál ABS zaručuje, že světlo
nepodléhá změnám v důsledku vystavení chemickým vlivům ani UV záření. Snadná výměna žárovky
světla bez vypouštění bazénové vody.  Dálkové ovládání.

44005000 Světlo bazénové 270 LED, RGB, DO pevné 11 098,00

Světlo bazénové LED, bílé, pevné
Bazénové LED osvětlení, jedná se o zdroj světla LED (Light Emitting Diode - světlo emitující dioda) s
nejnižšími energetickými nároky a s velkou životností. Perfektní podhladinové LED osvětlení vašeho
bazénu. LED světlo je určené jak pro fóliové tak pro betonové bazény. Světlo je dodáváno s přírubou a
sadou těsnění (2ks těsnění - samolepící, příruba na folii společně se šrouby, průchodka na kabel ke
krabici světla, parabolická žárovka LED 12V 18W s kabelem). Světlo je zajištěno proti vyplavávání
šrouby.  Bazénové světlo je komletně vyrobeno z ABS. Materiál ABS zaručuje, že světlo nepodléhá
změnám v důsledku vystavení chemickým vlivům ani UV záření. Snadná výměna žárovky světla bez
vypouštění bazénové vody.

44006000 Světlo bazénové LED, bílé, pevné 6 968,00

Světlo bazénové ZS 300W-12V -PL96 (nastavitelné)
Revoluční typ podvodního světlometu! Světlo ZS dovoluje regulovat směr světelného toku pouhým
otočením paraboly o cca 20°. Podhladinové bazénové osvětlení 300W je určené jak pro fóliové tak pro
betonové bazény. Světlo je dodáváno s přírubou a sadou těsnění (2ks těsnění - samolepící, příruba na
folii společně se šrouby, průchodka na kabel ke krabici světla, parabolická žárovka 12V / 300W s
kabelem). Světlo je zajištěno proti vyplavávání šrouby.  Bazénové světlo je komletně vyrobeno z ABS.
Materiál ABS zaručuje, že světlo nepodléhá změnám v důsledku vystavení chemickým vlivům ani UV
záření. Snadná výměna žárovky světla bez vypouštění bazénové vody.

44030000 Světlo bazénové ZS 300W-12V -PL96 (nastavitelné) 3 608,00

Světlo bazénové  ZS  300W, PL96 - šedá
Revoluční typ podvodního světlometu! Světlo ZS dovoluje regulovat směr světelného toku pouhým
otočením paraboly o cca 20°. Podhladinové bazénové osvětlení 300W je určené jak pro fóliové tak pro
betonové bazény. Světlo je dodáváno s přírubou a sadou těsnění (2ks těsnění - samolepící, příruba na
folii společně se šrouby, průchodka na kabel ke krabici světla, parabolická žárovka 12V / 300W s
kabelem). Světlo je zajištěno proti vyplavávání šrouby.  Bazénové světlo je komletně vyrobeno z ABS.
Materiál ABS zaručuje, že světlo nepodléhá změnám v důsledku vystavení chemickým vlivům ani UV
záření. Snadná výměna žárovky světla bez vypouštění bazénové vody.

44030088 Světlo bazénové  ZS  300W, PL96 - šedá 4 108,00

Světlo bazénové 50W 

44050000 Světlo bazénové 50W 3 108,00
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MINI - světlo bazénové LED
Malé 12,5 cm LED diodové světlo 30 bílých LED diod. Šroubuje se do přípojky na lux LR 323 (závit 1
1/2"). Vhodné pro bazény, masážní vany i do schodištˇ.

44073000 MINI - světlo bazénové LED 4 118,00

MINI- světlo bazénové LED, RGB
Malé 12,5 cm LED diodové světlo 30 bílých LED diod. Šroubuje se do přípojky na lux LR 323 (závit 1
1/2"). Vhodné pro bazény, masážní vany i do schodištˇ.

44074000 MINI- světlo bazénové LED, RGB 5 398,00

Krabice ke světlu BC84

45000000 Krabice ke světlu BC84 669,00

Krabice ke světlu BC84 - Písková

45000500 Krabice ke světlu BC84 - Písková 675,66

Krabice ke světlu BC84 -šedá

45000800 Krabice ke světlu BC84 -šedá 748,00

Žárovky bazénová světla
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Žárovka pro bazénové světlo 300W
Náhradní parabolická žárovka 12V /300W pro všechny typy bazénových světel PAR 56.

44090001 Žárovka pro bazénové světlo 300W 918,00

Žárovka pro bazénvé světlo LED 4 barvy 12V/27W
LED RGB barevné osvětlení, jedná se o zdroj světla LED (Light Emitting Diode - světlo emitující dioda)
s nejnižšími energetickými nároky a s velkou životností. LED světla jsou vyráběna v mnoha variacích.
Perfektní osvětlení vašeho bazénu.

Z 44092000 Žárovka pro bazénvé světlo LED 4 barvy 12V/27W 6 628,00

Žárovka pro bazénvé světlo LED -bílá 
LED osvětlení, jedná se o zdroj světla LED (Light Emitting Diode - světlo emitující dioda) s nejnižšími
energetickými nároky a s velkou životností. LED světla jsou vyráběna v mnoha variacích. Perfektní
osvětlení vašeho bazénu. Barva světla bílá.

Z 44092150 Žárovka pro bazénvé světlo LED -bílá 3 518,00
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Gule - Bazénová výpust

Gule fólie (BL 211), bílá - Bazénová výpust
Určená jak pro foliové tak pro betonové bazény, 2ks těsnění /samolepící/, příruba na folii společně se
šroubky, krycí mřížka s náběhem pro luxování uchycená dvěma šroubky.
Záslepka při betonování. Boční vývod 2".

41012000 Gule fólie (BL 211), bílá - Bazénová výpust 986,00

Gule - fólie (Bleu france - BL 310 BF ) - výpust
Určená jak pro foliové tak pro betonové bazény, 2ks těsnění /samolepící/, příruba na folii společně se
šroubky, krycí mřížka s náběhem pro luxování uchycená dvěma šrouby.
Záslepka při betonování. Boční vývod 2".

41015082 Gule - fólie (Bleu france - BL 310 BF ) - výpust 1 048,00

Gule A.B.S. - fólie (Písková - BL 310 SA)
Určená jak pro foliové tak pro betonové bazény, 2ks těsnění /samolepící/, příruba na folii společně se
šroubky, krycí mřížka s náběhem pro luxování uchycená dvěma šrouby.
Záslepka při betonování. Boční vývod 2".

41015085 Gule A.B.S. - fólie (Písková - BL 310 SA) 1 048,00

Gule anticoro fólie 
Určená jak pro foliové tak pro betonové bazény, 2ks těsnění /samolepící/, příruba na folii společně se
šroubky, krycí mřížka s náběhem pro luxování uchycená dvěma šroubky, boční 2" vývod.

5-040 Gule anticoro fólie 4 588,00

Sání

Sací koš nerez Pahlen-pro folii
Sací koš nerez pro folii

12652 Sací koš nerez Pahlen-pro folii 2 668,00
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Sací kus 2" pro fólii  RL-319
Určený jak pro foliové tak pro betonové bazény, příruba na folii, 1ks těsnění, krycí mřížka uchycena
dvěma  šrouby. Připojení 2”.

42010000 Sací kus 2" pro fólii  RL-319 1 058,00

Sací kus 3" pro fólii RL-303
Určený jak pro foliové tak pro betonové bazény, příruba na folii, 1ks těsnění, krycí mřížka uchycena
čtyřmi  šrouby .Připojení 3”.

42020000 Sací kus 3" pro fólii RL-303 1 848,00
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4. Trysky & Průchodky

Tryska anticoro folie i beton
Bazénová tryska je zařízení, které umožňuje určit charakter proudu vody. Bazénové trysky zajišťují
cirkulaci vody v bazénu. Určená jak pro foliové tak pro betonové bazény, příruba na folii společně se
šrouby,1ks těsnění, zadní část trysky z bronzu,připojení 1 1/2". Přední část v kombinaci plast-anticoro.

125990 Tryska anticoro folie i beton 2 708,00

Tryska  RL315 - BLUE FRANCE
Tryska RL315 barva modrá (blue france) určená pro foliové, možno použít i pro betonové bazény.
Výškově nastavitelný proud  vody. Jeden kus těsnění, příruba na fólii, nerezové šroubky. K připojení
lze nalepit rouru o průměru 50 mm bez použití niplů. Vnější závit 2" lze našroubovat do průchodky
TP240. Materiál ABS. Bazénová tryska je zařízení, které umožňuje určit charakter proudu vody.
Bazénové trysky zajišťují cirkulaci vody v bazénu.

42030082 Tryska  RL315 - BLUE FRANCE 478,00

Tryska RL315 - písková
Tryska RL315 barva písková (sable) určená pro foliové, možno použít i pro betonové bazény. Výškově
nastavitelný proud  vody. Jeden kus těsnění, příruba na fólii, nerezové šroubky. K připojení lze nalepit
rouru o průměru 50 mm bez použití niplů. Vnější závit 2" lze našroubovat do průchodky TP240.
Materiál ABS. Bazénová tryska je zařízení, které umožňuje určit charakter proudu vody. Bazénové
trysky zajišťují cirkulaci vody v bazénu.

42030085 Tryska RL315 - písková 478,00

Přední kryt trysky barva šedá
Přední kryt trysky barva šedá. Materiál ABS.

42030804 Přední kryt trysky barva šedá 138,00

Přípojka na vysavač RL323
Přípojka na vysavač RL323 je určená pro foliové, možno použít i pro betonové bazény. Výškově
nastavitelný proud  vody. Jeden kus těsnění, příruba na fólii, nerezové šroubky, zátka 1 1/2" na
uzavření přípojky. K připojení lze nalepit rouru o průměru 50 mm bez použití niplů. Vnější závit 2" lze
našroubovat do průchodky TP240. Materiál ABS. Bazénová přípojka na vysavač je zařízení, které
usnadňuje vysávání nečistot v bazénu.

42060000 Přípojka na vysavač RL323 428,00
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Průchodka do betonu TP240
Průchodka do betonu s možností zkrácení své délky. Možnost přiložit přímo k šalovacím deskám. Pro
všechny trysky RB a RL. Vnitřní a venkovní závit 2". K připojení lze nalepit rouru 50 mm. Materiál ABS.

43000000 Průchodka do betonu TP240 458,00

Tryska s matkou pro polypropylénové bazény
Tryska s matkou určená pro polypropylénové nebo laminátové bazény. Výškově nastavitelný proud
vody. Jeden kus těsnění, převlečná matice 2" na připevnění k bazénu. K připojení lze nalepit rouru o
průměru 50 mm bez použití niplů. Vnější závit 2" lze našroubovat například do průchodky TP240.
Materiál ABS. Bazénová tryska je zařízení, které umožňuje určit charakter proudu vody. Bazénové
trysky zajišťují cirkulaci vody v bazénu.

6-012 Tryska s matkou pro polypropylénové bazény 422,41

Tryska RL315 pro foliové bazény
Tryska RL315 určená pro foliové, možno použít i pro betonové bazény. Výškově nastavitelný proud
vody. Jeden kus těsnění, příruba na fólii, nerezové šroubky. K připojení lze nalepit rouru o průměru 50
mm bez použití niplů. Vnější závit 2" lze našroubovat do průchodky TP240. Materiál ABS. Bazénová
tryska je zařízení, které umožňuje určit charakter proudu vody. Bazénové trysky zajišťují cirkulaci vody
v bazénu.

6-030 Tryska RL315 pro foliové bazény 458,00

Tryska s matkou pro foliové bazény RL321
Tryska RL321 je určená pro foliové, dřevěné (woden pools) a panelové bazény  Výškově nastavitelný
proud vody. Jeden kus těsnění, příruba na fólii, nerezové šroubky převlečná matice 2" na připevnění k
bazénu. K připojení lze nalepit rouru o průměru 50 mm bez použití niplů. Vnější závit 2" lze
našroubovat do průchodky TP240. Materiál ABS. Bazénová tryska je zařízení, které umožňuje určit
charakter proudu vody. Bazénové trysky zajišťují cirkulaci vody v bazénu.

6-034 Tryska s matkou pro foliové bazény RL321 481,58

Tryska pro betonové bazény RB310
Tryska RB310 je určená pro betonové bazény. Výškově nastavitelný proud vody. K připojení lze nalepit
rouru o průměru 50 mm bez použití niplů. Vnější závit 2" lze našroubovat do průchodky TP240.
Materiál ABS. Bazénová tryska je zařízení, které umožňuje určit charakter proudu vody. Bazénové
trysky zajišťují cirkulaci vody v bazénu.

6-035 Tryska pro betonové bazény RB310 277,09

Průchodka nerez - venkovní, vnitřní  1 1/2"
Nerezová AISI 316 průchodka do betonu .  Z jedné strany se našroubuje tryska, z druhé vnitřní závit 1
1/2".  Délka 290mm.

6-046 Průchodka nerez - venkovní, vnitřní  1 1/2" 2 299,00

www.swimmingpool-europe.com



Ceny jsou uvedeny s DPH v Ceník D1 platný od:  06.08.2013 Kč

Strana 3 z 3

Průchodka nerez - vnitřní, vnitřní 1 1/2"
Nerezová AISI 316 průchodka do betonu. Závit 1 1/2" vnitřní/vnitřní. Délka 255mm.

6-047 Průchodka nerez - vnitřní, vnitřní 1 1/2" 2 298,00

Průchodka nerez - venkovní, venkovní  2",  600mm
Nerezová AISI 316 průchodka do betonu .  Závit venkovní, venkovní 2".  Délka 600mm.

6-048 Průchodka nerez - venkovní, venkovní  2",  600mm 3 888,00

Průchodka nerez, venkovní, venkovní  2"  245mm
Nerezová AISI 316 průchodka do betonu .  Závit venkovní, venkovní 2".  Délka 245mm.

6-049 Průchodka nerez, venkovní, venkovní  2"  245mm 2 968,00

Nastavitelná stěnová tryska AISI 316 -120mm

87198029 Nastavitelná stěnová tryska AISI 316 -120mm 3 888,00
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 1. Schodiště akrylátové - venkovní

Schodiště Winding-183
Schodiště Winding je vyrobeno z akrilátu. Je určeno do kulatých nebo oválných bazénů poloměr 2m.
Šířka 1828mm, výška 1168mm, hloubka 1295mm. Obsahuje přípravu na 2 trysky, přírubu na fólii,
šrouby. Barva Bílá.

9-086 Schodiště Winding-183 36 571,16

 2. Schůdky k bazénu - nerezové žebříky

Schůdky  Trianon  AISI304   2 stupně Anatomic
Žebřík do bazénu 2 stupně určený pro privátní bazény. Materiál: leštěná nerez ocel AISI 304, průměr
43 mm, pouzdro. Minimimalni hloubka bazénu 70cm.

87110920 Schůdky  Trianon  AISI304   2 stupně Anatomic 4 922,00

Schůdky  Trianon AISI 316  Betatomic
Žebřík do bazénu Trianon vyrobený z nerezové oceli AISI 316. Určený pro zapuštěné bazény.
Upevňovací držáky pro zabetonování s aretovacími šrouby včetně krytek. Plastové držáky
anticorových schodnic, opěrné gumové botičky, sada šroubků. Schůdky jsou jednodílné, jsou
dodávány rozložené pro usnadnění manipulace, přepravy a skladování. Žebříky jsou zhotoveny z
nerezové oceli AISI 316 (ČSN 17.346). Označení AISI 316 je označení kvality použité nerezové oceli.
AISI 316 je výrazně kvalitnější nerezová ocel než AISI 304. Trubkový rám žebříku má průměr 43mm.
Pro dodatečnou montáž žebříku je možno dokoupit přírubu pro montáž na dlažbu (beton), nebo
odklopný držák.

87111936 Schůdky  Trianon AISI 316  3 stupně Betatomic 8 088,00

87111951
87111944 Schůdky  Trianon AISI 316  4 stupně Betatomic

Schůdky  Trianon AISI 316  5 stupňů Betatomic 10 576,00
9 268,00

Schůdky  Trianon  AISI304  4 stupně Betatomic
Žebřík do bazénu 4 stupně určený pro privátní bazény. Materiál: leštěná nerez ocel AISI 304, průměr
43 mm, pouzdro. Pro bazény do 150 cm.

87112942 Schůdky  Trianon  AISI304  4 stupně Betatomic 6 630,80

Schůdky Chamboard 3 stupně - anatomic
Žebřík do bazénu 3 stupně určený pro privátní bazény. Materiál: leštěná nerez ocel AISI 304, průměr
43 mm, pouzdro.

87130936 Schůdky Chamboard 3 stupně - anatomic 5 783,00
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Schůdky Chamboard AISI 316 Betatomic
Žebřík do bazénu Chamboard vyrobený z nerezové oceli AISI 316. Určený pro zapuštěné bazény.
Upevňovací držáky pro zabetonování s aretovacími šrouby včetně krytek. Plastové držáky
anticorových schodnic, opěrné gumové botičky, sada šroubků. Schůdky jsou jednodílné, jsou
dodávány rozložené pro usnadnění manipulace, přepravy a skladování. Žebříky jsou zhotoveny z
nerezové oceli AISI 316 (ČSN 17.346). Označení AISI 316 je označení kvality použité nerezové oceli.
AISI 316 je výrazně kvalitnější nerezová ocel než AISI 304. Trubkový rám žebříku má průměr 43mm.
Pro dodatečnou montáž žebříku je možno dokoupit přírubu pro montáž na dlažbu (beton), nebo
odklopný držák.

87131132 Schůdky Chamboard AISI316 3 stupně Betatomic 8 088,00
87131140 Schůdky Chamboard AISI316 4 stupně Betatomic 9 268,00

Schůdky dvoudílné AISI 316 Betatomic
Žebřík dvoudílný zhotovený z nerezové oceli  AISI 316 (ČSN 17.346). Označení AISI 316 je označení
kvality použité nerezové oceli. AISI 316 je výrazně kvalitnější nerezová ocel. Trubkový rám žebříku má
průměr 43mm. Nášlapy mají protiskluznou úpravu. Schůdky jsou dodávány včetně kotvení do dlažby
(betonu) se zemnící svorkou a krytek. Pro dodatečnou montáž žebříku je možno dokoupit přírubu pro
montáž na dlažbu (beton), nebo odklopný držák.

87151437 Schůdky dvoudílné 3st. betatomic AISI 316 15 185,50
87151445 Schůdky dvoudílné 4st. betatomic AISI 316 16 335,00

Schůdky "Versailles" 4 stupně-betatomic
Žebřík do bazénu, 4 stupně určený pro privátní bazény. Materiál: leštěná nerez ocel AISI 304, průměr
43 mm, pouzdro.

9-022 Schůdky "Versailles" 4 stupně-betatomic 6 630,80

 3. Příslušenství žebříky

 Šrouby schodnic pro nerezový žebřík

211-920  Šrouby schodnic pro nerezový žebřík 20,00

Průchodka na folii pro dvoudílné schůdky-kit 2ks

87100021 Průchodka na folii pro dvoudílné schůdky-kit 2ks 1 799,00
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Úchyt žebříku (hmoždiňka/šroubek)- 2 ks
Úchyt žebříku pro dodatečnou montáž žebříku na dlažbu (beton).

87100061 Úchyt žebříku (hmoždiňka/šroubek)- 2 ks 1 208,00

 Kryt na šrouby -nerez Růžice(rozeta)

87100095  Kryt na šrouby -nerez Růžice(rozeta) 98,00

Schodnice anatomic  AISI 304

87100111 Schodnice anatomic  AISI 304 298,00

 Schodnice betatomic
Náhradní schodnice Betatomic.

87100160  Schodnice betatomic 438,00

Spodní ochranná guma na žebřík

87100236 Spodní ochranná guma na žebřík 98,00

 Držák schůdků  do betonu- botičky

87100335  Držák schůdků  do betonu- botičky 158,00
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Odklopný držák žebříku (příruba)- 2ks
Odklopný držák pro dodatečnou montáž žebříku na dlažbu (beton).

87100980 Odklopný držák žebříku (příruba)- 2ks 2 758,00

Odklopný držák žebříku (botičky)- 2ks
Odklopný držák žebříku.

87100981 Odklopný držák žebříku (botičky)- 2ks 7 848,00

Čistič na anticoro 1l

87100991 Čistič na anticoro 1l 478,00

Dvojitá schodnice betatomic AISI316

87101601 Dvojitá schodnice betatomic AISI316 2 278,00

 4. Styroporové schody - vnitřní

Schody rohové 
Styroporové schody rohové, vystužené keramickou sítí a stěrkou.

220212 Schody rohové 14 388,00

 5. Zábradlí, madla
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Zábradlí anticoro  FG-4 
Zábradlí z nerezu AISI 316. Včetně příruby na přichycení na povrch.

87164010 Zábradlí anticoro  FG-4 4 368,00

Zábradlí anticoro  SPA
Zábradlí vyrobeno z nerezu AISI 316.

87166013 Zábradlí anticoro  SPA 4 418,00

Držadlo 1,5m - nerez AISI 316
Průměr 48mm.

87180154 Držadlo 1,5m - nerez AISI 316 2 868,00

Zábradlí anticoro  FX-2
Zábradlí včetně příruby. Vyrobeno z nerezu AISI 316.

87468021 Zábradlí anticoro  FX-2 5 953,20
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7. Protiproudy

Protiproud bronze 2,2 kW pro fólii (900 L/min.)
Bazénový protiproud Vám zpříjemní plavání ve Vašem bazénu. Protiproudy slouží k prodloužení délky
bazénu a vytváří velmi silný proud vody a vzduchu, proti kterému plavete. Protiproud se musí do
bazénu zabudovat při jeho montáži a výkonnostně je plně dostačující pro běžné zahradní bazény.
Stabilní protiproud o výkonu 900L/min. Přední hlava je z nerezu AISI 316, zadní část a čerpadlo z
bronzu. Protiproud je trojtryskový s jednoduchou regulací proudu vody a přisáváním vzduchu, ovládaný
pouze otočením hlavy protiproudu. Dodávka obsahuje bronzové kulové ventily, propojovací hadice a
kompletní ovládání a jištění (Artikl: 1301280, 1301200, 1302090, 1301210).

12-005 Protiproud bronze 2,2 kW pro fólii (900 L/min.) 71 668,00

Protiproud bronze 4,0 kW pro fólii 1300L/min
Bazénový protiproud Vám zpříjemní plavání ve Vašem bazénu. Protiproudy slouží k prodloužení délky
bazénu a vytváří velmi silný proud vody a vzduchu, proti kterému plavete.Protiproud se musí do
bazénu zabudovat při jeho montáži a výkonnostně je plně dostačující pro běžné zahradní
bazény.Stabilní protiproud o výkonu 1300 litrů za minutu. Přední hlava s madlem je z nerezu AISI 316,
zadní část a čerpadlo z bronzu. Protiproud je dvoutryskový s plynulou regulací proudu vody a
přisáváním vzduchu, ovládaný vzduchovým spínačem z hlavy protiproudu. Dodávka obsahuje
bronzové kulové ventily, propojovací hadice a rozvodnici s ovládáním a jištěním (Artikl: 1302080,
1302000, 1302090, 1302020).

12-010 Protiproud bronze 4,0 kW pro fólii 1300L/min 97 558,00

Hlava protiproudu 2,2kW

1301200 Hlava protiproudu 2,2kW 19 999,85

Montážní sada pro 2,2 kW / folie

1301210 Montážní sada pro 2,2 kW / folie 6 140,39

Montážní sada pro 2,2 kW / folie + průchodky

1301220 Montážní sada pro 2,2 kW / folie + průchodky 9 497,29
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Čerpadlo protiproudu  bronze 2,2 kW 

1301280 Čerpadlo protiproudu  bronze 2,2 kW 39 644,00

Hlava protiproudu 4kW

1302000 Hlava protiproudu 4kW 33 188,00

Montážní sada pro 4,0 kW, fólie 

1302010 Montážní sada pro 4,0 kW, fólie 7 413,19

Montážní sada pro 4kW  folie +průchodky

1302020 Montážní sada pro 4kW  folie +průchodky 10 738,00

Čerpadlo protiproudu  bronze 4,0kW 

1302080 Čerpadlo protiproudu  bronze 4,0kW 47 759,00

Kontrol box 2,2-4kW -Rozvodnice protiproudu

1302090 Kontrol box 2,2-4kW -Rozvodnice protiproudu 5 348,00
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Vzduchové ovladací tlačítko protiproud
Vzduchové ovládací tlačítko pro protiproud Pahlen 2,2kW i 4,0kW.

1302091 Vzduchové ovladací tlačítko protiproud 777,91

Hadicová spona nerez pro 2,2kW
Hadicová spona nerez pro protiproud 2,2kW

409-023 Hadicová spona nerez pro 2,2kW 365,90

Hadicová spona nerez pro 4kW
Hadicová spona nerez pro protiproud 4kW

409-024 Hadicová spona nerez pro 4kW 365,90
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Polystyrenová tvárnice 1200x250x250mm - průchozí
Polystyrenový blok průchozí s příčkami. Dodává se jako otevřený blok. Spotřeba betonu na
m2=0,14m3      na jeden blok 0,043m3

1-410 Polystyrenová tvárnice 1200x250x250mm - průchozí 338,80

Polystyrenová tvárnice 1200x250x250mm - koncová

1-411 Polystyrenová tvárnice 1200x250x250mm - koncová 338,80

Panel BLOCK-KIT W 100 x 25 x 25 cm
Polystyrenový blok Block-Kit PS25 "Economy" pevný průchozí s příčkami. Dodává se jako otevřený
blok. Spotřeba betonu na m2=131,88litrů na jeden blok 32,97litrů. Plocha 0,25m2. Rozměry 1000 x
250 x 250mm.

1-414 Panel BLOCK-KIT W 100 x 25 x 25 cm 350,00

Panel BLOCK-KIT W XXL 125 x 50 x 25 cm
Polystyrenový blok Block-Kit XXL PS25 "Economy" pevný průchozí s příčkami. Dodává se jako
otevřený blok. Spotřeba betonu na m2=115,14litrů na jeden blok 71,96litrů. Plocha 0,625m2. Rozměry
1250 x 500 x 250mm.

1-415 Panel BLOCK-KIT W XXL 125 x 50 x 25 cm 880,00

Panel BLOCK-KIT BLUE 100x25x25 cm
Polystyrenový blok Block-Kit BLUE PS40 extra pevný průchozí s příčkami. Dodává se jako otevřený
blok. Spotřeba betonu na m2=131,88litrů na jeden blok 32,97litrů. Plocha 0,25m2. Rozměry 1000 x
250 x 250mm.

1-416 Panel BLOCK-KIT BLUE 100x25x25 cm 468,00
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Panel BLOCK-KIT BLUE XXL 125 x 50 x 25 cm
Polystyrenový blok Block-Kit XXL BLUE PS40 extra pevný průchozí s příčkami. Dodává se jako
otevřený blok. Spotřeba betonu na m2=115,14litrů na jeden blok 71,96litrů. Plocha 0,625m2. Rozměry
1250 x 500 x 250mm.

1-417 Panel BLOCK-KIT BLUE XXL 125 x 50 x 25 cm 1 168,00

Panel BLOCK-KIT BLUE R-125cm
Polystyrenový blok Block-Kit BLUE R PS40 extra pevný průchozí s příčkami. Dodává se jako otevřený
blok s rádiusem 125cm.

1-418 Panel BLOCK-KIT BLUE R-125cm 638,40

Panel BLOCK-KIT BLUE R-150cm
Polystyrenový blok Block-Kit BLUE R PS40 extra pevný, průchozí s příčkami. Dodává se jako otevřený
blok s rádiusem R=150cm.

1-419 Panel BLOCK-KIT BLUE R-150cm 638,40
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 Přepadové mřížky

Rohový kus  Aquareva 90° - 245x24mm
Rohový kus Aquareva 90° pro přepadové mřížky 245x24mm. Barva bílá s možností objednábí v šedé,
nebo krémové barvě.

0814322 Rohový kus  Aquareva 90° - 245x24mm 2 014,41

Rohový kus  Aquareva 45° - 245x24mm
Rohový kus Aquareva 45° pro přepadové mřížky 245x24mm. Barva bílá s možností objednábí v šedé,
nebo krémové barvě.

0814362 Rohový kus  Aquareva 45° - 245x24mm 2 014,41

Přepadové mřížky Aquareva 245x24x690mm
Rozměry šířka x tloušťka  245mm x 24mm, délka 0,69m. Přepadové mřížky s protiskluzovým
povrchem se středovým vedením vhodné jak do rovných, tak do obloukových částí bazénu. Min. rádius
vnitřní 521mm a max. vnější 766mm. Barva bílá, za příplatek je možno objednat v krémové, nebo šedé
barvě.

0815322 Přepadové mřížky Aquareva 245x24x690mm 642,51

Přepadové mřížky 240x24mmx1m
Rozměry šířka x tloušťka  240mm x 24mm, 1m = 32 kusů
Přepadové mřížky s protiskluzovým povrchem se středovým vedením vhodné jak do rovných, tak do
obloukových částí bazénu.

4-120 Přepadové mřížky 240x24mmx1m 521,00

Přepadové mřížky úhel 45°
Rohový  díl  45° k mřížkám

4-121 Přepadové mřížky úhel 45° 1 138,00
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Přepadové mřížky úhel 90°
Rohový díl 90°

4-122 Přepadové mřížky úhel 90° 1 138,00

Vodící lišty pro přepadové mřížky (2m)

4-125 Vodící lišty pro přepadové mřížky (2m) 268,00

Odtokové žlábky

Odtokový žlábek 2m   (1)
Určené pro odtokovou (odpadní)  vodu kolem vnitřního i venkovního bazénu.

0812100 Odtokový žlábek 2m   (1) 2 108,00

Spojovací kus pro odtokový žlábek (2)
Určené pro odtokovou (odpadní)  vodu kolem vnitřního i venkovního bazénu.

0812110 Spojovací kus pro odtokový žlábek (2) 178,00

Zátka (ukončení) (3)(odtokový žlábek)
Určené pro odtokovou (odpadní)  vodu kolem vnitřního i venkovního bazénu.

0812120 Zátka (ukončení) (3)(odtokový žlábek) 178,00
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Rohový kus 45° (4) (odtokový žlábek)
Určené pro odtokovou (odpadní)  vodu kolem vnitřního i venkovního bazénu.

0812130 Rohový kus 45° (4) (odtokový žlábek) 779,00

Rohový kus 90° (odtokový žlábek)
Určené pro odtokovou (odpadní)  vodu kolem vnitřního i venkovního bazénu.

0812140 Rohový kus 90° (odtokový žlábek) 778,00

Té kus 90° (5) (odtokový žlábek)
Určené pro odtokovou (odpadní)  vodu kolem vnitřního i venkovního bazénu.

0812150 Té kus 90° (5) (odtokový žlábek) 1 278,00

Kříž (odtokový žlábek)
Určené pro odtokovou (odpadní)  vodu kolem vnitřního i venkovního bazénu.

0812160 Kříž (odtokový žlábek) 1 558,00

Odtok (6) (odtokový žlábek)
Určené pro odtokovou (odpadní)  vodu kolem vnitřního i venkovního bazénu.

0812170 Odtok (6) (odtokový žlábek) 1 348,00

Držák (7) (odtokový žlábek)
Určené pro odtokovou (odpadní)  vodu kolem vnitřního i venkovního bazénu. (1 držák na každý 1 metr
žlábku)

0812180 Držák (7) (odtokový žlábek) 68,00
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Podvodní reproduktory

Podvodní reproduktor vestavěný 60w /  8ohms
Je Vám smutno pod vodou? Pusťte si svůj oblíbený hit!  Ať je to HIP-HOP, REP, ROCK, POP, nebo
Eva a Vašek, podvodní reproduktor je tu pro Vás.

44098000 Podvodní reproduktor vestavěný 60w /  8ohms 20 658,00

Podvodní reproduktor mobilní 60w /  8ohms
Je Vám smutno pod vodou? Pusťte si svůj oblíbený hit!  Ať je to HIP-HOP, REP, ROCK, POP, nebo
Eva a Vašek, podvodní reproduktor je tu pro Vás.

44099000 Podvodní reproduktor mobilní 60w /  8ohms 12 428,00
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1.Standardní bazény

Bazénové čerpadlo ONGA S
Samonasávací bazénové čerpadlo Onga s vlasovým předfiltrem a šroubením 1 1/2" na sání i na
výtlaku. Samozřejmostí je vypouštění vody a průhlené víko vlasového předfiltru pro snadnější kontrolu
znečištění. Výkon 9 m3/h. 240V

02-0041 Onga S 463,  0,37kW,  6,0m3/h (240V) 7 898,00

02-0043
02-0042 Onga S 464,  0,50kW,  9,0m3/h (240V)

Onga S 465,  0,75kW,  13,0m3/h (240V) 9 298,00
8 498,00

Čerpadlo Eurostar II
Bazénové filtrační čerpadlo 7m3/h pro bazény do 42m3. Vrcholná řada samonasávacích čerpadel
vyrobených firmou Speck jsou určena pro vnitřní a venkovní bazény. Díky skvělé konstrukci jsou
vhodná pro bazény, které jsou ošetřovány elektrolýzou soli. Čerpadla Eurostar II běží velmi tiše a jsou
odolná proti korozi. Samonasávací čerpadlo EUROSTAR II s vyjímečnou konstrukcí. Mechanické
těsnění je namontováno v krytu ze syntetické pryskyřice. Takže zde není spojení mezi hřídelí motoru a
vodou, což zaručuje absolutní odolnost proti korozi i u bazénů ošetřovaných elektrolýzou soli. Tělo
čerpadla a vlasový předfiltr je vyroben z polypropylenu a vyztuženého sklolaminátu. Čerpadla
EUROSTAR II běží velmi tiše a to díky dobře zpracované konstrukci. Všechny typy mají závitové
63mm sání a výtlak 50mm.

0545100 Čerpadlo ES-50 Eurostar II - 7m3/h pro bazény 15 948,00

0550100
0549100
0548100
0547100
0546100 Čerpadlo ES-75 Eurostar II - 9m3/h pro bazény

Čerpadlo ES-100 Eurostar II - 12m3/h pro bazény
Čerpadlo ES-150 Eurostar II - 15m3/h pro bazény
Čerpadlo ES-200 Eurostar II - 18m3/h pro bazény
Čerpadlo ES-250 Eurostar II - 22m3/h pro bazény 21 238,00

18 988,00
18 288,00
16 948,00
16 488,00

5P2R F-1 - 1,10kW - 22m3/h (240V)
Samonasávací čerpadlo 5P2R s vlasovým předfiltrem. Samozřejmostí je vypouštění vody a průhlené
víko vlasového předfiltru pro snadnější kontrolu znečištění. Výkon 19m3/h.
Vynikající výkon i při vysoké tlakové výšce (viz graf). Dlouhodobá životnost a spolehlivost.

2-250 5P2R F-1 - 1,10kW - 22m3/h (240V) 20 511,92

S 5P2RB-3 -0,25 kW,  8m3/h    (400V)
Samonasávací čerpadlo S 5P2R s vlasovým předfiltrem s vyšší odolností použitých materiálů pro
agresivním prostředí. Voda max. 0,4% soli). Samozřejmostí je vypouštění vody a průhledné víko
vlasového předfiltru pro snadnější kontrolu znečištění. Výkon 8m3/h. Vynikající výkon i při vysoké
tlakové výšce (viz graf). Dlouhodobá životnost a spolehlivost.  400V

2-271 S 5P2RB-3 -0,25 kW,  8m3/h    (400V) 14 358,00

Bazénové čerpadlo Aquaplus
Samonasávací bazénová čerpadla Aqua Plus vyráběny firmou Speck, jsou určena pro venkovní
bazény. Systém zavírání vlasového předfiltru (Víko/Matka) umožňuje snadné otevření a uzavření.
Speciální držák na těle čerpadla umožňuje snadné přenášení, což ocení především majitelé
nadzemních bazénů. Není určeno pro slanou vodu.

50221200 Bazénové čerpadlo Aquaplus 6m3/h 8 178,00

50241200
50231200 Bazénové čerpadlo Aquaplus 8m3/h

Bazénové čerpadlo Aquaplus 11m3/h 9 558,00
8 558,00
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Čerpadlo Belstar
Střední třída samonasávacích bazénových čerpadel vyrobených firmou Speck,  určených pro vnitřní a
venkovní bazény. Konstrukce čerpadla umožňuje použití čerpadla u bazénů ošetřovaných elektrolýzou
soli. Čerpadla Belstar jsou opatřena připojovacím šroubením průměr 63mm. Lze je také připojit přes
závitový přechod 1/2".

51000100 Čerpadlo Belstar  7m3/h 50-M 10 608,00

51006100
51005100
51004100
51003100
51002100
51001100 Čerpadlo Belstar 10m3/h 75-M

Čerpadlo Belstar 13m3/h 100-M
Čerpadlo Belstar 16m3/h  150-M
Čerpadlo Belstar 19m3/h 200M
Čerpadlo Belstar 22m3/h 250M
Čerpadlo Belstar 32m3/h 300M 23 628,00

16 458,00
15 228,00
14 098,00
12 958,00
11 768,00

3. Komerční bazény (400V)

Čerpadlo bronze 0.55kW - 12m3/h
Samonasávací bronzové čerpadlo k filtraci pro bazény. Filtrační čerpadlo je vybaveno vlasovým
předfiltrem.

3-130 Čerpadlo bronze 0.55kW - 12m3/h 20 988,00

Čerpadlo bronzové 2,2kW Pahlen

3-140 Čerpadlo bronzové 2,2kW Pahlen 1,21

Bazénové čerpadlo Badu 95
Dodávají se dvěma 75mm nebo 110mm šroubením, rozměr šroubení závisí na modelu čerpadla. Klíč
pro snadné otevření víčka předfiltru je součástí. Na rozdíl od mnoha jiných čerpadel patřící do této
kategorie, jsou tato čerpadla samonasávací a můžou být instalována nad hladinou vody. Dokonale
těsnící, bezúdržbová mechanické ucpávka je bezpečná a díky své konstrukci motor a motorová hřídel
nikdy nepřijde do styku s bazénovou vodou. Čerpadla Badu 95 jsou tedy vhodná pro použití s úpravou
vody pomocí elektrolýzy soli. Doporučená slanost je do 4g/l.
Napájení: 230 / 400 V, 3fáze 50 Hz.
m3/h @ 10 hM
sání výtlak=75mm

52001300 Čerpadlo Badu 95/30 - 32m3/h -1,50kW 40 598,00

52009300
52008300
52007300
52006300
52005300
52004300
52003300
52002300 Čerpadlo Badu 95/40 - 40m3/h -2,20kW

Čerpadlo Badu 95/45 - 45m3/h -2,60kW
Čerpadlo Badu 95/50 - 49m3/h -3,00kW
Čerpadlo Badu 95/55 - 54m3/h -4,00kW
Čerpadlo Badu 95/60 - 54m3/h -2,60kW
Čerpadlo Badu 95/70- 67m3/h -3,00kW
Čerpadlo Badu 95/80 - 82m3/h -4,00kW
Čerpadlo Badu 95/110 -110m3/h -5,50kW 780 880,00

68 838,00
54 558,00
51 248,00
68 618,00
54 338,00
51 058,00
50 648,00

www.swimmingpool-europe.com



Ceny jsou uvedeny s DPH v Ceník D1 platný od:  06.08.2013 Kč

Strana 3 z 3

Čerpadlo Badu 95 SSW
Čerpadla Badu 95 SSW vhodná pro použití s úpravou vody pomocí elektrolýzy soli. Verze SSW je
určena pro bazény s vysokým obsahem soli od 5 - 40 g/l. Na rozdíl od mnoha jiných čerpadel patřící
do této kategorie, jsou tato čerpadla samonasávací a můžou být instalována nad hladinou vody.
Dokonale těsnící, bezúdržbová mechanické ucpávka je bezpečná a díky své konstrukci motor a
motorová hřídel nikdy nepřijde do styku s bazénovou vodou.Dodávají se dvěma 75mm nebo 110mm
šroubením, rozměr šroubení závisí na modelu čerpadla. Klíč pro snadné otevření víčka předfiltru je
součástí.
Napájení: 230 / 400 V, 3fáze 50 Hz Výkon m3/h @ 10 hM , sání výtlak 75mm.

52021300 Čerpadlo Badu 95/30 SSW - 32m3/h-1,50kW 57 068,00

52029300
52028300
52027300
52026300
52025300
52024300
52023300
52022300 Čerpadlo Badu 95/40 SSW - 40m3/h-2,20kW

Čerpadlo Badu 95/45 SSW - 45m3/h-2,60kW
Čerpadlo Badu 95/50 SSW - 49m3/h-3,00kW
Čerpadlo Badu 95/55 SSW - 54m3/h-4,00kW
Čerpadlo Badu 95/60 SSW - 54m3/h-2,60kW
Čerpadlo Badu 95/70 SSW - 67m3/h-3,00kW
Čerpadlo Badu 95/80 SSW - 82m3/h-4,00kW
Čerpadlo Badu 95/110 SSW - 110m3/h-5,50kW 107 278,00

97 958,00
83 588,00
80 188,00
85 408,00
70 968,00
67 608,00
67 288,00

Čerpadlo Badu HF
Bazénová čerpadla Badu HF jsou vhodná pro použití s úpravou vody pomocí elektrolýzy soli. Na rozdíl
od mnoha jiných čerpadel patřící do této kategorie, jsou tato čerpadla samonasávací a můžou být
instalována nad hladinou vody. Dokonale těsnící, bezúdržbová mechanické ucpávka je bezpečná, díky
své konstrukci motor a motorová hřídel nikdy nepřijde do styku s bazénovou vodou. Dodávají se
dvěma 75mm nebo 90mm šroubením,  rozměr šroubení závisí na modelu čerpadla. Klíč pro snadné
otevření výčka předfiltru je součástí.
Napájení: 230 / 400 V, 3fáze 50 Hz.
m3/h @ 10 hM , sání 75mm, výtlak 75mm
Spotřeba: 1,65kW, Výkon: 1,30kW

52051300 Čerpadlo Badu HF/23 - 23m3/h-1,30kW 30 918,00

52053300
52052300 Čerpadlo Badu HF/28 - 28m3/h-1,50kW

Čerpadlo Badu HF/39 - 39m3/h-2,20kW 41 298,00
34 508,00
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Šachta Sedici 108x133x87cm

0759200 Šachta Sedici 108x133x87cm 29 488,00

Šachta Comodo 160x135x87cm

0760200 Šachta Comodo 160x135x87cm 43 038,00

Šachta Roc 151x135x67-120cm

0760800 Šachta Roc 151x135x67-120cm 61 038,00

Šachta dřevěná 1200x1200x1100
Šachta dřevěná 1200x1200x1100

0765000 Šachta dřevěná 1200x1200x1100 16 578,00

Průchod stěnou PVC 63mm
PVC Průchodka, lepení, barva šedá.

28-423 Průchod stěnou PVC 63mm 254,10
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1. Filtrační komplety - PÍSKOVÉ FILTRACE

Písková filtrace NTB
Kompletní písková filtrace serie NT s horním šesticestným ventilem, polypropylénova filtrační nádoba
zpevněná uprostřed sklolaminátem pro delší životnost . Vnitřní závit 1 1/2", manometr, průhledná
sklenička pro snadnou kontrolu propírání. Vypouštění vody.
Bazénové samonasávací čerpadlo střední třídy Belstar vyrobené firmou Speck,  určené pro vnitřní a
venkovní bazény. Konstrukce čerpadla umožňuje použití čerpadla u bazénů ošetřovaných elektrolýzou
soli. Čerpadla Belstar jsou opatřena připojovacím šroubením průměr 63mm. Lze je také připojit přes
závitový přechod 1/2". Výkon udáván při výtlaku 8m!!

2-002 Písková filtrace NTB 5 bazény do 50m3 19 788,00

2-004
2-003 Písková filtrace NTB 7 bazény do 70m3

Písková filtrace NTB 9 bazény do 90m3 24 188,00
21 988,00

Písková filtrace MGi Group
Pisková filtrace MTi 500 je vyrobena revoluční technologií vstřikováním  ABS do formy. Tato metoda
zaručuje nízkou cenu a vysokou kvalitu. Filtrace se skládá pouze ze dvou částí z čehož jedna má
integrovaný  6-ti cestný ventil 1 1/2", manometr. Vysoký standardu filtrování. Samonasávací čerpadlo
Aquaplus s připojovacím šroubením 50mm.

2-011 Písková filtrace MGi 400  4m3h - bazény do 25m3 11 839,00

2-016
2-015
2-014 Písková filtrace MGi 400EH 6m3h - bazény do 36m3

Písková filtrace MGi 500  8m3h - bazény do 50m3
Písková filtrace MGi 500 10m3h - bazény do 60m3 15 037,00

14 112,00
12 848,00

Písková filtrace NTAA 7 s ovládáním do 42m3
Kompletní písková filtrace, NT600 Písková filtrace serie NT s horním šesticestným ventilem,
polypropylénova filtrační nádoba zpevněná uprostřed sklolaminátem pro delší životnost . Vnitřní závit 1
1/2", manometr, průhledná sklenička pro snadnou kontrolu propírání. Vypouštění vody. Písek 50kg
Samonasávací bazénové čerpadlo Aqua Plus (Speck), pro venkovní bazény. Systém zavírání
vlasového předfiltru (Víko/Matka) umožňuje snadné otevření a uzavření. Výkon při výtlaku 8m !!! =
6m3/h
Pool Driver Basic Automatické nebo ruční řízení filtrace a její jištění. Dálkové řízení spínání filtrace.
Spínání a jištění transformátoru světel. Dálkové řízení spínaní světel. Dovoluje bezpečně připojit a jistit
další zařízení například tepelné čerpadlo, solární ovládání, nebo přístroj pro bezchlorovou úpravu vody
(UV lampu) atp. Vynikající propojení s PD Transformer+!

85-885 Písková filtrace NTAA 7 s ovládáním do 42m3 22 998,00

Písková filtrace NTA
Kompletní písková filtrace serie NT s horním šesticestným ventilem, polypropylénova filtrační nádoba
zpevněná uprostřed sklolaminátem pro delší životnost . Vnitřní závit 1 1/2", manometr, průhledná
sklenička pro snadnou kontrolu propírání. Vypouštění vody.
Samonasávací bazénové čerpadlo Aqua Plus (Speck), pro venkovní bazény. Systém zavírání
vlasového předfiltru (Víko/Matka) umožňuje snadné otevření a uzavření. Výkon při výtlaku 8m!!!

85-887 Písková filtrace NTA 7 bazény do 42m3 18 168,00

85-889
85-888 Písková filtrace NTA 10 bazény do 60m3

Písková filtrace NTA 14 bazény do 80m3 20 878,00
18 698,00

2. PÍSKOVÉ FILTRY - FILTRACE PÍSKOVÁ
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Filtrace písková  NT (Naja)
Písková filtrace k bazénu slouží k zachycení nečistot obsažených ve vodě. Využívají k tomu přírodní
principy. Bazénová voda prochází přes pískovou filtrační náplň, ve které se mechanické nečistoty
zachycují a čistá voda se vrací do bazénu. Nečistoty zachycené ve filtrační vrstvě je možno odstranit
praním filtračního materiálu. Po  vyprání je filtr opět schopen dalšího provozu. Po delší době provozu
se však i písková náplň filtru opotřebovává a je třeba ji vyměnit kompletně (po 5 - 10 letech).
Písková filtrace serie NT s horním šesticestným ventilem, zpevněná uprostřed sklolaminátem pro delší
životnost . Vnitřní závit 1 1/2", manometr, průhledná sklenička pro snadnou kontrolu propírání.
Vypouštění vody. Písek 50kg Speciálně vyvinuté sběrače umožňují snížit spotřebu vody při propírání
filtrace až o 75%!!

00110510 Filtrace písková  NT 500 - 8m3/h 12 068,00

0115010
0110010 Filtrace  písková NT 500EH - 12m3/h

Filtrace písková NT 610 - 14m3/h 14 304,26
12 809,30

Písková filtrace RTM Standard
Písková filtrace RTM Galaxy je vyrobena ze sklolaminátu - novou výrobní metodou vylisováním. Díky
tomu je dosaženo absolutně hladkého povrchu uvnitř i vně filtrační nádoby. Filtrace má široký horní
vstup s průhledným víkem. Boční šesticestný ventil (není slepený), manometr, velká výpust a ABS
podstavec. Náplň písku 125kg.Písková filtrace k bazénu slouží k zachycení nečistot obsažených ve
vodě. Bazénová voda prochází přes pískovou filtrační náplň, ve které se mechanické nečistoty
zachycují a čistá voda se vrací do bazénu   Nečistoty zachycené ve filtrační vrstvě je možno odstranit
praním filtračního materiálu. Po vyprání je filtr opět schopen dalšího provozu. Po delší době provozu se
však i písková náplň filtru opotřebovává a je třeba ji vyměnit kompletně (po 5 - 10 letech).

22310200 Písková filtrace RTM 14m3/h - Standard 610 17 928,00

22520200
22420200 Písková filtrace RTM 22m3/h -Standard 760

Písková filtrace RTM 33m3/h - Standard 920 31 558,00
22 528,00

Písková filtrace RTM Excellent
Písková filtrace RTM Galaxy je vyrobena ze sklolaminátu - novou výrobní metodou vylisováním. Díky
tomu je dosaženo absolutně hladkého povrchu uvnitř i vně filtrační nádoby. Filtrace má široký horní
vstup s průhledným víkem. Boční šesticestný ventil, manometr, velká výpust a ABS podstavec. Náplň
písku 125kg. Písková filtrace k bazénu slouží k zachycení nečistot obsažených ve vodě. Bazénová
voda prochází přes pískovou filtrační náplň, ve které se mechanické nečistoty zachycují a čistá voda
se vrací do bazénu   Nečistoty zachycené ve filtrační vrstvě je možno odstranit praním filtračního
materiálu. Po vyprání je filtr opět schopen dalšího provozu. Po delší době provozu se však i písková
náplň filtru opotřebovává a je třeba ji vyměnit kompletně (po 5 - 10 letech)

22310400 Písková filtrace RTM 14m3/h - Excellent 610 22 248,00

22520400
22420400
22320400 Písková filtrace RTM 16m3/h - Excellent 610B

Písková filtrace RTM 22m3/h - Excellent 760
Písková filtrace RTM 33m3/h - Excellent 920 40 838,00

30 798,00
23 989,00

3. Kartušové filtry

Kartušová filtrace Star Clear
Kartušové filtrace Star-Clear s filtrační schopnosti 15-20 mikromů vhodné pro bazény a vířivé vany.
Jednoduchý uzávěr, který eliminuje příruby a šrouby pro snadný přístup k filtrační vložce. Kompletní
řada filtrů pro malé i velké bazény. Kartušová vložka z vyztuženého polyesteru zaručuje dlouhou
životnost a snadné čištění. Součástí dodávky je manometru, ovzušňovací a výpustná zátka. Tlak do
3,5 BAR.
Filtrační plocha:
250= 2,3m2
500= 4,6m2
751= 7,0m2

C0250EURO Kartušová filtrace Star Clear 250 - 5,7m3/h 8 778,00

C0751EURO
C0500EURO Kartušová filtrace Star Clear 500 - 11,3m3/h

Kartušová filtrace Star Clear 751 - 17m3/h 14 270,01
10 358,00
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Kartušová filtrace Star Clear S
Star Clear filtr se zesílenou polyesterovou kartuší. Profesionální bazénová kartušová filtrace Star Clear
s filtrační schopností 15-20 mikronů ( 2-3x účinější než pískové filtrace) vhodná pro bazény i vířivé
vany. Kartušová vložka z vyztuženého polyesteru zaručuje dlouhou životnost a snadné čištění.
Jednoduchý uzávěr, který eliminuje příruby a šrouby pro snadný přístup k filtrační kazetě. Součástí
dodávky je manometr, ovzušňovací a výpustná zátka. Tlak do 3,5 BAR.
Filtrační plocha:
S 900 =  8,4m2.
S1200= 11,2m2.
S1750= 16,3m2.
Pro srovnání filtrační plocha pískových filtrů:
průměr 400mm=0,13m2
průměr 500mm=0,20m2
průměr 600mm=0,28m2

C0900EURO Kartušová filtrace Star Clear S 900 - 20,4m3/h 14 438,00

C1750EURO
C1200EURO Kartušová filtrace Star Clear S 1200 - 27,2m3/h

Kartušová filtrace Star Clear S 1750 - 39,7m3/h 22 338,00
15 498,00

4. Křemelinové filtry D.E.

Křemelinová DE filtrace System 3 - S7MD60-17,0m3/h
Chcete-li mít nejjasnější, nejčistší vodu v bazénu,
nainstalujte si bazénovou filtraci Sta-Rite Systém 3 D.E. Křemelinový filtr.
Křemelina, je přírodní látka, tak jemná, že zachytí nečistoty
malé 5 mikronů (1/ 10 šířky lidského vlasu)!!!!!
System 3 je nejkvalitnější bazénová filtrace na světě! Nemůžete mít nic lepšího!
Bazénová filtrace Systém 3 D.E. odstraňuje nečistoty až 10 krát
menší než částice odstraněné pískovou filtrací. To znamená, tělové oleje,
opalovací krémy, pyly, prach a dokonce i některé bakterie jsou v pasti
ve filtru. Bazénová filtrace Systém 3 D.E. zanechavá  za sebou křišťálově  čistou, jiskrnou a zdravější
vodu
Ve srovnání s ostatními D.E. filtry, systém 3 je mnohem méně komplikovaná.
Náplň 4kg Křemeliny (D.E.)

2-067 Křemelinová DE filtrace System 3 - S7MD60-17,0m3/h 29 980,00

5. Ventily k filtracím

Ventil šesticestný filtrace Crystal Flo, Pantera 
6-ti cestný ventil pro filtrace Crystal Flo, Pantera, průměr 17, 20, 24 palců. Připojení 1/1,2"

130833 Ventil šesticestný filtrace Crystal Flo, Pantera 2 198,00

Elektro ventil 63/50mm 230V (Solární topení)
Elektricky ovládaný kulový ventil průměr 50 i 63mm. Krytí IP54, 230V.

28-033 Elektro ventil 63/50mm 230V (Solární topení) 10 072,25
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Automatický ventil Eurotronic 10
V závislosti na tlaku ve filtrační nádobě, nebo časově, automaticky propírá filtrační písek. Lze použít
pro všechny filtrace vybavené 6ti-cestným ventilem.

3-359 Automatický ventil Eurotronic 10 39 476,25

Ventil šesticestný filtrace Naja, NT  1/1/2"
Ventil šesticestný pro filtraci Naja, NT  1/1/2"

3-365 Ventil šesticestný filtrace Naja, NT  1/1/2" 2 888,00

6. Filtrační náplně - písek, D.E.

Křemelina 5 kg (D.E.)

Křemelina 5 kg (D.E.) 848,00

Písek do filtrace 0,4-0,8mm (25kg) Dorsilit
Speciální filtrační křemičitý písek Dorsilit. Frakce:  0,4-0,8mm. Balení 25kg.

3-005 Písek do filtrace 0,4-0,8mm (25kg) Dorsilit 291,40
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1. PVC tvarovky do 63mm

Kulový ventil Easyfit
Silnostěnné vysokotlaké PVC PN10. Materiál PVC-U, vysoká chemická odolnost.

28-010 Kulový ventil  50 Easyfit 498,00
28-020 Kulový ventil  63 Easyfit 678,00

Kulový ventil lepení
Silnostěnné vysokotlaké PVC PN10. Materiál PVC-U, vysoká chemická odolnost.

28-025 Kulový ventil   75mm -lepení 2 595,21

28-032
28-030 Kulový ventil   90mm -lepení

Kulový ventil  110mm -lepení 3 772,30
3 536,23

Koleno 90°
PVC Úhel 90°, připojení - lepení x lepení, barva - šedá Materiál PVC-U, vysoká chemická odolnost.

28-050 Koleno  50/90° 36,00

28-076
28-075
28-070
28-065
28-060 Koleno  63/90°

Koleno  75/90°
Koleno 90/90°
Koleno 110/ 90°
Koleno 90° x 160mm 1 070,00

344,00
186,00
113,50

53,00

Koleno 45°  
PVC Úhel 45°, připojení - lepení x lepení, barva - šedá. Materiál PVC-U, vysoká chemická odolnost.

28-080 Koleno  50/45° 36,30

28-086
28-085
28-084
28-083
28-082 Koleno  63/45°

Koleno 75/45°
Koleno  90/45°
Koleno  110/45°
Koleno 200/45° 1 450,00

315,00
186,00
121,97

59,29

Koleno  50/90°/ 1 1/2" - venkovní závit
PVC Úhel 90°, připojení - lepení x závit venkovní, barva - šedá.

28-089 Koleno  50/90°/ 1 1/2" - venkovní závit 60,50
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Koleno vnitřní závit 90°
PVC Úhel 90°, připojení - lepení x závit vnitřní, barva - šedá.

28-092 Koleno vnitřní závit 1 1/2"x 50mm 65,34

28-0940
28-094
28-093 Koleno vnitřní závit    2" x 63mm

Koleno vnitřní závit  2 1/2"x 75mm
Koleno vnitřní závit 3" x 90mm 691,00

460,28
85,91

Oblouk 50mm 90°
PVC Oblouk 90°, připojení - lepení x lepení

28-095 Oblouk 50mm 90° 166,00

T kus 90°
PVC T-kus 90°, připojení - lepení, barva - šedá

28-098 T kus  25/25 18,15

28-113
28-112
28-111
28-110
28-100 T kus  50/50

T kus  63/63
T kus  75/75
T kus  90/90
T kus 110/110 388,00

301,00
167,00

71,39
47,19

T kus redukovaný - lepení
PVC T-kus 90° redukovaný, připojení - lepení,  barva - šedá

28-119 T kus redukovaný 63-63-50mm 85,91

28-123
28-122
28-121
28-120 T kus redukovaný  90-90-63mm

T kus redukovaný 90-90-75mm
T kus redukovaný 110-110-75mm
T kus redukovaný 110-110-90mm 671,00

671,00
485,21
453,02

T kus redukovaný  90° lepení - vnitřní závit
PVC T-kus 90° redukovaný, připojení - lepení-lepení-závit vnitřní, 50-50-3/4", barva - šedá

28-125 T kus redukovaný 50/3/4" 105,27
28-126 T kus redukovaný 50/1" 105,27

Kříž
PVC Kříž, připojení - lepení, barva - šedá

28-128 Kříž  50mm 112,53

28-1282
28-1281
28-1280 Kříž  75mm

Kříž  90mm
Kříž  110mm 1 859,00

1 168,74
561,92
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Šroubení lepení - lepení
PVC Šroubení, připojení - lepení x lepení, barva - šedá

28-130 Šroubení  50mm 87,12

28-1312
28-1311
28-1310
28-131 Šroubení  63mm

Šroubení  75mm
Šroubení  90mm
Šroubení  110mm 838,00

595,00
450,24
127,05

Šroubení venkovní závit Ó kroužek
PVC Šroubení, připojení - lepení x závit vnější 1/1/2" s ó-kroužkem, barva - šedá.

28-133 Šroubení venkovní závit 1 1/2"/ 50 - Ókroužek 199,65
28-134 Šroubení venkovní závit 2"/63 - Ókroužek 274,67

Redukce krátká
PVC Redukce, připojení - lepení, barva - šedá.

28-141 Redukce krátká 40/25 mm 16,94

28-149
28-148
28-147
28-146
28-145
28-144
28-143
28-142 Redukce krátká 50/40 mm

Redukce krátká 63/50 mm
Redukce krátká 75/63 mm
Redukce krátká 90/63 mm
Redukce krátká  90/75 mm
Redukce krátká  110/75 mm
Redukce krátká  110/90mm
Redukce krátká 160/110mm 433,00

134,00
196,00
132,00
139,00

45,00
25,00
18,15

Redukce dlouhá
PVC Redukce, připojení - lepení, barva - šedá.

28-151 Redukce dlouhá 50/40/25 mm 29,00

28-154
28-153
28-152 Redukce dlouhá  90/75mm

Redukce dlouhá  110/75mm
Redukce dlouhá  110/90/75mm 245,00

245,51
132,86

Redukce s vnitřním závitem  25x20x1/2 "
PVC Redukce, připojení - lepení x vnitřní závit 1/2", barva šedá.

28-156 Redukce s vnitřním závitem  25x20x1/2 " 36,00
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Redukce - Cípant - 50x1/2"
Navrtávací díl, barva - černá

28-157 Redukce - Cípant - 50x1/2" 47,19

Nátrubek - Mufna
PVC Nátrubek - Mufna, připojení - lepení, barva - šedá.

28-159 Nátrubek  50 mm 25,41

28-163
28-162
28-161
28-160 Nátrubek  63 mm

Nátrubek  75 mm
Nátrubek  90 mm
Nátrubek  110 mm 210,00

124,00
96,92
38,72

Nátrubek vnitřní závit -  lepení 
PVC Nátrubek - Mufna, připojení  lepení - vmitřní závit 1/1/2", barva - šedá.

28-167 Nátrubek 50mm x 1/ 1/2" 42,00

28-170
28-169
28-168 Nátrubek 63mm x 2"

Nátrubek 75mm x 2 1/2"
Nátrubek 90mm x 3" 230,00

156,82
64,00

Dvojnipl 3/4"

28-178 Dvojnipl 3/4" 21,78

Nipl, mufna, přechodka - lepení x vnější závit 
PVC Nipl, mufna - přechodka, připojení - lepení x závit vnější 1 1/2", barva - šedá.

28-180 Nipl 1 1/2" x 50 x 63 32,67

28-218
28-217
28-216
28-215
28-210
28-200
28-190 Nipl 2" x 50 x 63

Nipl 2" x 63 x 75
Nipl 2 1/2" x 63 x 75
Nipl 2 1/2" x 75 x 90mm
Nipl 3" x 75 x 90mm
Nipl 2 1/2" x 90 x 110mm
Nipl 3" x 90 x 110mm 171,00

163,00
126,00

92,00
81,00
52,00
42,35
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Příchytky s uzávěrem

28-245 Příchytka 50mm s uzávěrem 20,57
28-247 Příchytka 75 mm s uzávěrem 38,00

Příchytka  63 mm

28-250 Příchytka  63 mm 25,20

Zpětná klapka
PVC zpětná klapka s pružinou, barva šedá.

28-340 Zpětná klapka 50 mm 591,00
28-350 Zpětná klapka 63 mm 699,00

Čistící kus 63 mm 

28-353 Čistící kus 63 mm 933,27

Zátka
PVC zátka, připojení lepení, barva šedá.

28-355 Zátka 25 mm 10,89

28-361
28-360 Zátka 50 mm

Zátka 63mm 39,93
27,83

Rozdělovač ABS
Rozdělovač ABS - 3 vstupy 63 mm a 3 vstupy 50mm

28-420 Rozdělovač ABS 758,43
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Rozdělovač 63- 3x 1/2 "
PVC Rozdělovač, připojení lepení - vnitřní závit, 50/63mm - 3 x 1/2",  barva šedá.

28-421 Rozdělovač 63- 3x 1/2 " 1 360,25

Průchod stěnou PVC 63mm
PVC Průchodka, lepení, barva šedá.

28-423 Průchod stěnou PVC 63mm 254,10

Spojka na hadičku s okroužkem
Spojka na hadičku s ó-kroužkem

28-472 Spojka na hadičku 8,0mm x 1/4  + okroužek 115,00
28-473 Spojka na hadičku 9,5mm x 1/4 + okroužek 144,00

Redukce PVC 1/2" vnější  x 1/4" vnitřní 
PVC Redukce, připojení -venkovní závit 1/2" x vnitřní závit 1/4", barva šedá.

28-474 Redukce PVC 1/2" vnější  x 1/4" vnitřní 30,00

Ventil G1/4"

28-475 Ventil G1/4" 310,00

2. Trubky - hadice
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PVC trubka  (PN10)
Systém tlakových trubek - tvarovek - armatur z PVC-U, které se spojují lepením nebo pomocí
mechanických spojů. Výhodou je snadná manipulace, montáž i chemická odolnost potrubních dílů.

28-366 PVC trubka 50 mm x 2,4mm x  4m (PN10) 217,80

28-372
28-370
28-369
28-368
28-367 PVC trubka 63 mm x 2,4mm x  4m (PN10)

PVC trubka 75 mm x 2,9mm x  5m (PN 10)
PVC trubka 90 mm x 3,5mm x 5m (PN 10)
PVC trubka 110 mm x 4,2mm x 5m (PN 10)
PVC trubka 160mm x 6,2mm x 5m (PN10) 3 267,00

2 987,00
2 092,00
1 495,20

343,64

Glanaflex PVC bazénová flexi hadice

28-636 Glanaflex  32 mm - PVC bazénová flexi hadice 2 015,62

28-640
28-638 Glanaflex  50 mm - PVC bazénová flexi hadice

Glanaflex  63 mm - PVC bazénová flexi hadice 4 677,62
2 818,00

PE trubička - dávkovací hadička

61-096 PE trubička 6mm dávkovací hadička 16,34

61-099
61-098
61-097 PE trubička 8mm dávkovací hadička

PE trubička 8,5mm dávkovací hadička
PE trubička 9,5 - dávkovací hadička 32,00

45,62
16,09

3. Lepidla, tmely, teflon, Magic lube

Soudal Fix All Crystal 290ml
SOUDAL FIX ALL CRYSTAL je 100% průhledný, neutrální, vysoce kvalitní, pružný lepicí tmel. Vhodný
pro tmelení, lepení a spojování širokého spektra materiálů v interiéru i exteriéru.
POUŽITÍ:
Veškeré tmelení a lepení savých i nesavých materiálů v domácnosti, na stavbě nebo automobilu s
nároky na průhledný spoj. FIX ALL CRYSTAL nahrazuje většinu dostupných tmelů a lepidel. Výborně
přilne na běžné materiály: beton, omítky, přírodní i umělý kámen, dřevo, dřevotříska, laminát, plasty,
polystyren, PVC, polykarbonátové panely, korek, minerální i skelná vata, železo, olovo, zinek, měď,
hliník, sklo, obklady a dlažby, sanitární keramika, porcelán, zrcadla a mnoho dalších.

1242800 Soudal Fix All Crystal 290ml 298,00

Lepidlo na tlakové PVC BOSTIK
Lepidlo na tlakové PVC BOSTIK + štětec

1396100 Lepidlo BOSTIK  250ml (PVC) 258,00
1396200 Lepidlo BOSTIK 1000ml (PVC) 528,00
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Lepidlo na tlakové PVC WDF-05 125ml
Lepidlo na PVC + štětec

1396312 Lepidlo na tlakové PVC WDF-05 125ml 248,00

Lepidlo Pool-TITE 237 ml (ABS/PVC)
Lepidlo na ABS + PVC včetně aplikátoru. Vhodné k lepení flexibilní hadice.

1396500 Lepidlo Pool-TITE 237 ml (ABS/PVC) 358,00

Magic Lube-lubrikant
Lubrikant na teflonové bázi. Mazivo speciálně určené pro mazání všech typů bazénových O-kroužků a
těsnění.

1397200 Magic Lube-lubrikant 538,00

Colmateur-lepení zasypaných rour
Může pomoci zalepit prasklé bazénové roury v zemi, bez nutnosti vypouštět bazén. Reaguje na změnu
Ph.

1397500 Colmateur-lepení zasypaných rour 1 748,00

Čistič PVC - k lepidlu Bostik - 1 L 
Odmašťovač.

28-403 Čistič PVC - k lepidlu Bostik - 1 L 218,00

Teflonová páska

28-408 Teflon šířka 12mm x délka 15m 27,83
28-409 Teflon šířka 19mm x délka 15m 71,39
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Těsnící vlákno Loctite

28-411 Těsnící vlákno Loctite  50m 213,69
28-412 Těsnící vlákno Loctite  150m 440,00

Tmel (žaluzie)

28-416 Tmel (žaluzie) 1,00

Liquid ABS - Tekuté ABS

48001013 Liquid ABS - Tekuté ABS 1 022,45
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 1. Transformátory

Trafo 100W (230V/2x12V)
Trafo 100W v plastovém rozvaděči krytí IP 54. Toriodní transformátor 230V- 2x12V
Dvě samostatná vinutí pro dvě podvodní světla á 50W. Jištění každého světla jističem.
Schéma zapojení a osvědčení přiloženo.

8-005 Trafo 100W (230V/2x12V) 3 405,18

Trafo 300W (230V/12V)
Trafo 300W v plastovém rozvaděči krytí IP 54. Toroidní transformátor 230V-12V pro jedno
podvodní světlo 300W . Jištění světla pojistkou.

8-006 Trafo 300W (230V/12V) 4 929,75

New Transformer+ (12V / 2x300W) - Pool Driver 
Trafnsformátor 2x 300W v plastovém rozvaděči. Toroidní transformátor 230V-2x12V
Dvě samostatná vinutí pro dvě podvodní světla á 300W. Jištění každého světla pojistkou PLUS
rozvodnice pro až 3 bazénové externí zařízení (například: UV Lampa, Hydrothermal, Elektrolýza soli
atp.). Pool Driver

8-007 New Transformer+ (12V / 2x300W) - Pool Driver 8 988,00

PD Transformer+ (12V / 2x300W) - Pool Driver
Trafnsformátor 2x 300W v plastovém rozvaděči. Toroidní transformátor 230V-2x12V
Dvě samostatná vinutí pro dvě podvodní světla á 300W. Jištění každého světla pojistkou PLUS
rozvodnice pro až 3 bazénové externí zařízení (například: UV Lampa, Hydrothermal, Elektrolýza soli
atp.). Pool Driver

8-009 PD Transformer+ (12V / 2x300W) - Pool Driver 6 945,40

 2. Řízení bazénu - elektro

Ovládání bazénu BASIC - Pool Driver
Automatické nebo ruřní řízení filtrace a její jištění. Dálkové řízení spínání filtrace.  Spínání a jištění
transformátoru světel. Dálkové řízení spínaní světel. Dovoluje bezpečně připojit a jistit další zařízení
například tepelné čerpadlo, solární ovládání, nebo přístroj pro bezchlorovou úpravu vody (UV lampu)
atp. Vynikající propojení s PD Transformer+!

550206 Ovládání bazénu BASIC - Pool Driver 6 413,00
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Termostat TST - Pool Driver
TST - Bazénová řídící jednotka.  Jednoduchá na obsluhu, spolehlivá, bezpečná, moderní.Termostat
Solární Termostat je procesorová jednotka určená pro komfortní nastavení a kontrolu teploty Vašeho
bazénu. Velký podsvícený display, přehledné zobrazení teplot, sledování průtoku, dvě nastavitelné
teploty pro vzdálenou správu, přehledná a okamžitá kontrola stavu pomocí LED diod. Funkce Komfort
pro nejúspornější vytápění bazénu pomocí solárních panelů a TUV (elektrické topení bazénu,
bazénový výměník, tepelné čerpadlo).

550306 Termostat TST - Pool Driver 9 298,00

Solární čidlo k TST - Pool Driver
Odporové čidlo teploty solárního kolektoru pro Termostat TST - Pool Driver. Kabel délka 20 metrů.

55030609 Solární čidlo k TST - Pool Driver 1 319,00

Siemens LOGO! 230RC s displejem
SIEMENS 6ED1052-1FB00-0BA6 - Základní modul LOGO; VY1:10A; Vstupy:8; Výstupy:4; Druh
VY1:relé

Číslo výrobce:	6ED1052-1FB00-0BA6
Typ (výrobce):	LOGO! 230RC
Analogové výstupy	-
Trvalý proud:	10 A při ? zatížení; 3 A při induktivním zatížení
Digitální výstupy:	4 relé
Digitální vstupy:	8
Rezerva chodu (typ.):80 h
Spínací hodiny:	Ano

6ED1052-1FB00-0BA6Siemens LOGO! 230RC s displejem 4 124,00

Siemens LOGO! 230RCo - bez displeje
Základní modul LOGO; VY1:10A; Vstupy:8; Výstupy:4; Druh VY1:relé

Číslo výrobce:	6ED1052-2FB00-0BA6
Typ (výrobce):	LOGO! 230RCo
Analogové výstupy	-
Trvalý proud:	10 A při ?-zátěži; 3 A při induktivní zátěži
Digitální výstupy:	4 relé
Digitální vstupy:	8
Certifikace: Podle normy VDE 0631, IEC 1131, FM Class 1, Div 2, cULus, C-Tick, povolení pro stavbu
lodí
Rezerva chodu (typ.): 80 h
Spínací hodiny:	Ano

6ED1052-2FB00-0BA6Siemens LOGO! 230RCo - bez displeje 3 319,00

Siemens LOGO! DM8 230R
Rozšiřující modul LOGO.

Číslo výrobce: 6ED1055-1FB00-0BA1
Typ (výrobce): LOGO! DM8 230R
Napájecí napětí: 115/230V DC, 115/230V AC
Počet vstupů: 4
Počet výstupů: 4
Elektrické parametry výstupu 1: 5A
Druh výstupu 1: relé

6ED1055-1FB00-0BA1Siemens LOGO! DM8 230R 2 368,00
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Rozvodnice K-2 -400 V(18kW) - filtrace 3fáze
Kompletní rozvaděč pro jištění a automatické ovládání filtrační jednotky na 400V a elektrického topení
6,9,I2 kw a jištění trafa světel 12V. Zařízení obsahuje: Proudový chránič 40/4/0,03A, jištění světel,
ovládání  motoru a jištění elektrického ohřevu, spínací  hodiny s přepínačem chodu filtrace (stálý chod,
automatický chod, vypnuto), spínání  chodu topení s kontrolkou. Možnost blokování  sazbou
rozvodných závodů, ovládací obvod se
zpožďovacím relé pro ochranu topného zařízení při kolísavém tlaku filtrační
vody. Ovládací obvody jsou ukončeny na svorkách (jednoduché zapojení).
Možno rozšířit o jištění: jednofázového protiproudu, odvlhčovací jednotky, třífázového protiproudu či
pneumatického ovládání. Schéma zapojení a osvědčení přiloženo.

8-0045 Rozvodnice K-2 -400 V(18kW) - filtrace 3fáze 18 796,87

Rozvodnice K-1S
Kompletní rozvaděč pro jištění a automatické ovládání bazénové filtrační  jednotky  a jištění trafa
světel. Zařízení obsahuje: Proudový chránič 2/25/0,03A, jištění čerpadla, spínací hodiny s přepínačem
chodu filtrace (stálý chod,automatický chod,vypnuto), zásuvku pro přímé připojení filtrační jednotky.

8-036 Rozvodnice K-1S 7 010,38

Rozvodnice K-2N
Kompletní rozvaděč pro jištění přívodu pro Pool driver Basic, třífázového topení a protiproudu :
Proudový chránič 3/40/0,03A, jištění topení 25A,jištění Pool Driver B25.

8-037 Rozvodnice K-2N 7 010,38

Rozvodnice K-2 (topení 6-12kW)
Kompletní rozvaděč pro jištění a automatické ovládání filtrační jednotky a elektrického topení  6,9,I2 kw
a jištění trafa světel 12V. Zařízení obsahuje: Proudový chránič 40/4/0,03A, jištění světel, ovládání
motoru a jištění elektrického ohřevu, spínací  hodiny s přepínačem chodu filtrace (stálý chod,
automatický chod, vypnuto), spínání  chodu topení s kontrolkou. Možnost blokování  sazbou
rozvodných závodů, ovládací obvod se zpožďovacím relé pro ochranu topného zařízení při kolísavém
tlaku filtrační
vody. Ovládací obvody jsou ukončeny na svorkách (jednoduché zapojení).
Možno rozšířit o jištění: jednofázového protiproudu, odvlhčovací jednotky, třífázového protiproudu či
pneumatického ovládání. Schéma zapojení a osvědčení přiloženo.

8-040 Rozvodnice K-2 (topení 6-12kW) 14 778,70

Rozvodnice K-2Protiproud (topení 6-12kW)
Kompletní rozvaděč pro jištění a automatické ovládání filtrační jednotky a elektrického topení  6,9,I2
kw, protiproudu  a jištění trafa světel 12V. Zařízení obsahuje: Proudový chránič 40/4/0,03A, jištění
světel, ovládání  motoru a jištění elektrického ohřevu, spínací  hodiny s přepínačem chodu filtrace
(stálý chod, automatický chod, vypnuto), spínání  chodu topení s kontrolkou. Možnost blokování
sazbou rozvodných závodů, ovládací obvod se zpožďovacím relé pro ochranu topného zařízení při
kolísavém tlaku filtrační
vody. Ovládací obvody jsou ukončeny na svorkách (jednoduché zapojení).
Možno rozšířit o jištění jednofázový jistič a pneumatické ovládání. Schéma zapojení a osvědčení
přiloženo.

8-041 Rozvodnice K-2Protiproud (topení 6-12kW) 16 140,80
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Rozvodnice K-2 (topení 15-18kW)
Kompletní rozvaděč pro jištění a automatické ovládání filtrační jednotky a elektrického topení  I5-18 kw
a jištění trafa světel 12V. Zařízení obsahuje: Proudový chránič 40/4/0,03A, jištění světel, ovládání
motoru a jištění elektrického ohřevu, spínací  hodiny s přepínačem chodu filtrace (stálý chod,
automatický chod, vypnuto), spínání  chodu topení s kontrolkou. Možnost blokování  sazbou
rozvodných závodů, ovládací obvod se zpožďovacím relé pro ochranu topného zařízení při kolísavém
tlaku filtrační
vody. Ovládací obvody jsou ukončeny na svorkách (jednoduché zapojení).
Možno rozšířit o jištění: jednofázového protiproudu, odvlhčovací jednotky, třífázového protiproudu či
pneumatického ovládání. Schéma zapojení a osvědčení přiloženo.

8-046 Rozvodnice K-2 (topení 15-18kW) 17 366,65

 Rozvodnice K-3 (topení výměník)
Kompletní rozvaděč pro jištění a automatické ovládání filtrační jednotky topení výměníkem a jištění
trafa světel 12V. Zařízení obsahuje: proudový chránič 25/2/0,03A, jištění světel, jištění ovládání a
motoru, spínací hodiny s přepínačem chodu  filtrace (stálý chod,automatický chod, vypnuto), spínání a
jištění chodu topení s kontrolkou. Ovládací obvody jsou ukončeny na svorkách jednoduché zapojení.
Rozšířené osazení o jištěníjednofázového protiproudu  odvlhčovače.

8-047  Rozvodnice K-3 (topení výměník) 9 602,80

 4. Díly

Plovákový senzor hladiny vody - boční

201393 Plovákový senzor hladiny vody - boční 708,00

Plovákový senzor hladiny vody LS02

201394 Plovákový senzor hladiny vody LS02 688,00

Mikrospínač TBS 129
Bezpečnostní spínač ovládaný vzduchem ze vzduchového ovladače hadičkou. Vhodný pro spínání
vody jak z bazénu, tak z vířivé vany.  Funkce: Momentový  stiskem sepne povolením vypne

8-071 Mikrospínač TBS 129 680,99
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Mikrospínač TBS 123
Bezpečnostní spínač ovládaný vzduchem ze vzduchového ovladače hadičkou. Vhodný pro spínání
vody jak z bazénu, tak z vířivé vany. Funkce: Držící - stiskem zapne, stiskem vypne.

8-072 Mikrospínač TBS 123 578,86
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 Topení pro bazény

Elektrické topení  Hybrid -  nerez  AISI316 
Nerezové AISI 316 elektrické topení k bazénům, nebo k vířívým vanám. Topení je vybaveno
termostatem 0-40°C, hraničním termostatem 60°C, na těle jsou závity pro připojení tlakového, nebo
pákového spínače (není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť) a držáky na přichycení ke zdi.

13131 El. topení  Hybrid   6kW   - AISI316 - 15 188,00

13181

13171

13161

13151 El. topení  Hybrid   9kW   - AISI316 -

El. topení  Hybrid  12kW  - AISI316 -

El. topení  Hybrid  15kW  - AISI316 -

El. topení  Hybrid  18kW  - AISI316 - 17 793,00

16 439,00

15 689,00

17 828,00

Elektrické topení  plast s pákovým spínačem  
ELEKTRICKÉ TOPENÍ  (kompaktní model 6-18 kW) : Plastové topení určené pro průtokové ohřívání
vody při nejnižší možné ztrátě tlaku v potrubí.  Kompaktní design umožňuje instalaci na špatně
přístupných místech, kde nárok na prostor je minimální. Vnější plášť a spojení jsou zhotovená z
nerezavějícího materiálu a topná spirála je zhotovena z vysoko-legované oceli (Incoloy-825), která má
znamenité charakteristické rysy proti agresivní vodě. Ohřívače jsou dodávány s regulátorem teploty
(termostatem)  0-45°C a průtokovým spínačem (pákový spínač),připojovacím šroubením a držáky na
přichycení. Všechny modely jsou vyrobeny,dle evropských standardů a jsou schváleny švédskou
zkušebnou Nemco ®.

141601-02 El. topení  plast 6kW s pákovým spínačem 8 989,00

141603-02

141602-02 El. topení  plast    9kW  s pákovým spínačem

El. topení  plast  12kW s pákovým spínačem 9 595,00

9 290,00

Elektrické topení Evolution - Titan 
Evolution – elektrické bazénové topení vhodné pro všechny bazény a masážní vany. Všechny
Evolution modely jsou plně vybaveny a elektricky zapojeny včetně pákového spínače (průtok vody),
ovládacího termostatu, hraničního termostatu a spínacího stykače pro snadnou a levnou instalaci.
Topné těleso a tělo jsou vyrobeny s TITANU, čili je vhodné pro bazény se slanou vodou. Topení je
vybaveno 50mm šroubením pro připojení a držáky pro montáž na stěnu, nebo podlahu.

209-0844 Elektrické topení Evolution 9kW - Titan 18 128,00

209-0845 Elektrické topení Evolution 12kW - Titan 22 598,00

Elektrické topení Evolution 9kW - Titan Digi
Evolution – elektrické bazénové topení vhodné pro všechny bazény a masážní vany. Všechny
Evolution modely jsou plně vybaveny a elektricky zapojeny včetně pákového spínače (průtok vody),
ovládacího termostatu, hraničního termostatu a spínacího stykače pro snadnou a levnou instalaci.
Topné těleso a tělo jsou vyrobeny s TITANU, čili je vhodné pro bazény se slanou vodou. Topení je
vybaveno 50mm šroubením pro připojení a držáky pro montáž na stěnu, nebo podlahu.

209-0844_D Elektrické topení Evolution 9kW - Titan Digi 23 768,00

Pákový spínač - vnější závit 1/2" (plast)
Sepne topení na základě průtoku v potrubí.

212-345 Pákový spínač - vnější závit 1/2" (plast) 2 056,64
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Tlakový spínač včetně krytu IP 44
Sepne topení na základě tlaku v potrubí.

6329 Tlakový spínač včetně krytu IP 44 1 548,00
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 Topení pro bazény

Solární panel  SHS  1220x2440 mm- 3m2
Sluneční kolektor je srdce systému. Je vyroben ze speciálně stabilizovaného polypropylenu. Jeho
černý povrch, s jemnozrnným matovým provedením, téměř úplně pohlcuje sluneční energii. Černá
barva je ve skutečnosti pigment v plastu, a proto nemůže vadnout nebo se loupat.
SHS - sluneční kolektor je vyroben ze stovek jemných trubek umístěných jedna vedle druhé. Zvláštní
design sběrné jednotky zajistí rovný průtok vody skrz všechny trubky, tak, aby mohl být  použitý každý
čtvereční milimetr. To maximalizuje pohlcování přicházejícího záření, s velmi minimální ztrátou tepla.
Skrz SHS kolektor teče velké množství vody, proto kolektor zůstává relativně chladný.
Všechny SHS-kolektory podléhají před distribucí přísnou kontrolou jejíž součástí je i tlaková zkouška.

11-200 Solární panel  SHS  1220x2440 mm- 3m2 6 988,00

Solární panel  SHS  1220x3050 - 3,7m2
Sluneční kolektor je srdce systému. Je vyroben ze speciálně stabilizovaného polypropylenu. Jeho
černý povrch, s jemnozrnným matovým provedením, téměř úplně pohlcuje sluneční energii. Černá
barva je ve skutečnosti pigment v plastu, a proto nemůže vadnout nebo se loupat.
SHS - sluneční kolektor je vyroben ze stovek jemných trubek umístěných jedna vedle druhé. Zvláštní
design sběrné jednotky zajistí rovný průtok vody skrz všechny trubky, tak, aby mohl být  použitý každý
čtvereční milimetr. To maximalizuje pohlcování přicházejícího záření, s velmi minimální ztrátou tepla.
Skrz SHS kolektor teče velké množství vody, proto kolektor zůstává relativně chladný.
Všechny SHS-kolektory podléhají před distribucí přísnou kontrolou jejíž součástí je i tlaková zkouška.

11-201 Solární panel  SHS  1220x3050 - 3,7m2 8 928,00

Montážní sada potřebná na 1ks panelu
Montážní sada potřebná na ke každému panelu.
1x hladký vinylový řemen
1x krátký nylonový řemen
3x dlouhý nylonový řemen
5x připevňovací držák
2x krátký nátrubek
4x spona

11-203 Montážní sada potřebná na 1ks panelu 1 358,00

Montážní sada k jednomu topnému systému
Montážní sada k jednomu topnému systému.
1x hladký vinylový řemen
1x krátký nylonový řemen
5x připevňovací držák
1x přepouštěcí ventil
1x krátký nátrubek
3x spona
1x zátka

11-204 Montážní sada k jednomu topnému systému 2 948,00

Hydraulický tlakový ventil 
Ventil upravuje průtok vody podle teploty vody jak v  bazénu tak v solárním panelu za pomoci ovládáni.
(Pool Driver TST)

11-212 Hydraulický tlakový ventil 9 998,00
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Sada na opravu solárního panelu

11-213 Sada na opravu solárního panelu 898,00

Dvoucestný elektro ventil 63mm a 50mm 230V k SHS
Elektricky ovládaný kulový ventil průměr 63 i 50mm. Ventil upravuje průtok vody podle teploty vody jak
v  bazénu tak v solárním panelu za pomoci ovládáni.

28-033 Dvoucestný elektro ventil 63mm a 50mm 230V k SHS 11 558,00

Termostat TST - Pool Driver
TST - Bazénová řídící jednotka.  Jednoduchá na obsluhu, spolehlivá, bezpečná, moderní.Termostat
Solární Termostat je procesorová jednotka určená pro komfortní nastavení a kontrolu teploty Vašeho
bazénu. Velký podsvícený display, přehledné zobrazení teplot, sledování průtoku, dvě nastavitelné
teploty pro vzdálenou správu, přehledná a okamžitá kontrola stavu pomocí LED diod. Funkce Komfort
pro nejúspornější vytápění bazénu pomocí solárních panelů a TUV (elektrické topení bazénu,
bazénový výměník, tepelné čerpadlo).

550306 Termostat TST - Pool Driver 9 298,00

Solární čidlo k TST - Pool Driver
Odporové čidlo teploty solárního kolektoru pro Termostat TST - Pool Driver. Kabel délka 20 metrů.

55030609 Solární čidlo k TST - Pool Driver 1 319,00
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 Topení pro bazény

G2 Titanový výměník bazén
Špičkové bazénové Titanové výměníky G2 v České republice! To nejlepší co si můžete za své peníze
pořídit. Pro všechny druhy vytápění. Plynovým kotlem, solárními panely, tepelným čerpadlem. G2 vše
zvládá s nadhledem. G2, výměník navržený pro bazén!

11-001 G2 30kW Titanový výměník bazén 21 268,00

11-004

11-003

11-002 G2 49kW Titanový výměník bazén

G2 85kW Titanový výměník bazén

G2 122kW Titanový výměník bazén 28 598,00

25 998,00

23 868,00

Výměník Titan  Hi-flow
Tepelný výměník Titan Hi Flo vyrobený Švédskou firmou Pahlén AB. Celotitanový výměník sloužící k
ohřevu bazénové vody, vířivých van atp. Napojuje se na kotel ústředního vytápění, tepelné čerpadlo,
solární kolektory a jiné. Připojení topné vody 1" (primár), připojení bazénové vody 1 1/2" (sekundár).
Obsahuje držáky na přichycení.

11332 Výměník Titan  Hi-flow 28kW @ 60°C 20 778,00

11334

11333 Výměník Titan  Hi-flow 40kW @ 60°C

Výměník Titan Hi-flow 75kW  @ 70°C 27 768,00

21 278,00

Tepelný výměník Maxi Flo
Nerezový tepelný výměník z kvalitní nerezové oceli AISI 316, vyrobený Švédskou firmou Pahlén AB,
který je speciálě určený  k ohřevu vody v bazénech a vířivých vanách. Obsahuje držáky na přichycení
a jímku pro čidlo termostatu. Voda v bazénu i plnicí a doplňovací voda musejí splňovat mezní hodnoty
platného nařízení o pitné vodě.

11365 Tepelný výměník 40kW  Maxi Flo MF135 9 389,00

11368

11367

11366 Tepelný výměník 60kW  Maxi Flo MF200

Tepelný výměník 75kW  Maxi Flo MF260

Tepelný výměník 120kW  Maxi Flo  MF400 22 238,00

14 369,00

11 993,00

Termostat s jímkou 0-40C°
Kapilárový termostat s jímkou 0-40°C, 16A/230V, závit 1/2"

12840 Termostat s jímkou 0-40C° 3 088,00

Výměník TITAN 25kW, MT25T, pákový spínač
Vysoce účinný více trubkový výměník vyrobený z titanu. Pro připojení bazénové vody slouží šroubení
50mm, které je součástí, stejně tak jako variabilní držáky pro přichycení. Výměník je vybaven
integrovanou jímkou teplotního čidla a pákovým spínačem průtoku vody. Primární okruh se připojuje
přes závit 1".  Nízká tlaková ztráta a provozu schopnost do 3 BAR jsou hlavními rysy této výměníkové
řady. Předávací plocha 0,247m2.

209-935 Výměník TITAN 25kW, MT25T, pákový spínač 14 609,00
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Jímka pro čidlo termostatu
Materiál mosaz, nikl, chrom. Závit 1/2.

212-540 Jímka pro čidlo termostatu 998,00

Termostat TST - Pool Driver
TST - Bazénová řídící jednotka.  Jednoduchá na obsluhu, spolehlivá, bezpečná, moderní.Termostat
Solární Termostat je procesorová jednotka určená pro komfortní nastavení a kontrolu teploty Vašeho
bazénu. Velký podsvícený display, přehledné zobrazení teplot, sledování průtoku, dvě nastavitelné
teploty pro vzdálenou správu, přehledná a okamžitá kontrola stavu pomocí LED diod. Funkce Komfort
pro nejúspornější vytápění bazénu pomocí solárních panelů a TUV (elektrické topení bazénu,
bazénový výměník, tepelné čerpadlo).

550306 Termostat TST - Pool Driver 9 298,00

Jímka na tep.čidlo lakovaná 1/2"závit

60-937 Jímka na tep.čidlo lakovaná 1/2"závit 238,00

Elektromagnetický ventil Danfoss 1" / 230V

60-938 Elektromagnetický ventil Danfoss 1" / 230V 5 475,25
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 Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo Super Quiet
Super Quiet tepelná čerpadla jsou navržená k tomu, aby vytápěla plavecké bazény a vířivé vany.
Tepelné čerpadlo využívá energii ze vzduchu, je účinné, ekonomické, snadno se instaluje a je
nenáročné na prostor. Tepelná čerpadla Super Quiet  vám zaručují snížení nákladů potřebných pro
vytápění vody ve vašem bazénu či masážní vaně. Tepelné čerpadlo Super Quiet používá TITANOVÝ
VÝMĚNÍK!! Jen 55dB.

11-070 Super Quiet SQ121, 19-30kW-380V-55dB 160 605,32

11-075 Super Quiet SQ156D, 25-35kW-380V-55dB 194 787,37

Tepelné čerpadlo TropiCal
Tepelná čerpadlá TropiCal jsou navržená k tomu, aby vytápěla plavecké bazény a vířivé vany.
Tepelné čerpadlo využívá energii ze vzduchu, je účinné, ekonomické, snadno se instaluje a je
nenáročné na prostor. Tepelná čerpadla TropiCal Vám zaručují snížení nákladů potřebných pro
vytápění vody ve vašem bazénu či masážní vaně až 6x. Tepelné čerpadlo používá titanový výměník,
závitový kompresor, tichý ventilátor.

13100300 Tepelné čerpadlo T35 - 10,3kW 72 852,65

13100302

13100301 Tepelné čerpadlo T55 - 12,0kW

Tepelné čerpadlo T75 - 16,9kW 97 473,00

84 755,90

Tepelné čerpadlo Fairland 
FaiRLand tepelná čerpadla jsou navržená k tomu, aby vytápěla plavecké bazény a vířivé vany.
Tepelné čerpadlo FaiRLand využívá energii ze vzduchu, je účinné, ekonomické, snadno se instaluje a
je nenáročné na prostor.
Je vybavené kondenzátorem - výměník tepla, je zhotovený z Titanu. Tepelné čerpadlo je
nainstalované venku, a je připojené přímo na zpětném potrubí bazénu.

TITANOVÝ VÝMĚNÍK, TICHÝ VENTILÁTOR, JEDNODUCHÁ OBSLUHA, JEDNODUCHÉ
PŘIPOJENÍ!!

7802000 Fairland PH20V 6 - 9kW 230V 56 268,00

7804500

7804500

7803000 Fairland PH30V 8,5 - 12kW 230V

Fairland PH45V 12-16kW 230V

Fairland PH60V 16-23kW 230V 120 985,00

92 637,60

73 848,00

Zimní kryt pro čerpadlo Fairland 

7806000 Zimní kryt pro čerpadlo Fairland 1 487,09
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 Automatické dávkování

Automatické dávkování pH - ProP
Přístroj ProP slouží k automatickému měření a dávkování pH. Buď pH plus, nebo pH mínus.
Automaticky reguluje, a díky kalibrovatelné sondě spolehlivě vyhodnocuje hodnotu pH v bazénové
vodě. Možnosti nastavení, ovládání a přehlednost jednotlivých informací jednoduše sledujete na
displeji, který rovněž kontinuálně zobrazuje aktuální hodnotu pH ve Vašem bazénu.

17-999 Automatické dávkování pH - ProP 14 278,00

Dávk. čerpadlo Prominent  Concept Plus CL

18-085 Dávk. čerpadlo Prominent  Concept Plus CL 11 940,52

Dávk. čerpadlo Prominent  Concept Plus pH

18-086 Dávk. čerpadlo Prominent  Concept Plus pH 11 940,52

Držák dávkovacího čerpadla Concept

18-088 Držák dávkovacího čerpadla Concept 1 585,95

Nádrž pro pH nebo Cl 

18-130 Nádrž pro pH nebo Cl 854,00
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Autodos M2 - pH, Cl, Redox - automatické dávkování
Autodos M2 je plná automatika na úpravy vody vhodná pro všechny druhy bazénů. Zařízení měří  a
reguluje pH- nebo pH+, volný chlór, nebo redox. Zařízení je plně automatické a naměřené hodnoty
jsou zobrazovány na LED display samostatně. Limity alarmu a požadované hodnoty se zadávají přímo
na předním panelu určeným tlačítkem.

416550 Autodos M2 - pH, Cl, Redox - automatické dávkování 79 758,00

Elektrode kit pro M2 - pH,Redox
Sada měřících elektrod pro Autodos M2. pH, Redox, kalibrační roztoky, kabely na propojení.

416551 Elektrode kit pro M2 - pH,Redox 16 958,00

MiniMaster pH,volný Cl
Minimaster automatika na úpravy vody vhodná pro soukromé bazény. Zařízení měří  a reguluje pH-
nebo pH+,  volný chlór. Zařízení je plně automatické a naměřené hodnoty jsou zobrazovány na LED
display samostatně. Limity alarmu a požadované hodnoty se zadávají přímo na předním panelu
určeným tlačítkem.

416620 MiniMaster pH,volný Cl 32 188,00

Elektrode kit pro Minimaster-pH,volný Cl

416621 Elektrode kit pro Minimaster-pH,volný Cl 8 268,00

Regul system  pH, Redox - kompletní automatika 
Regul system je automatika měření a dávkování pH a Chloru pro bazény a vířivé vany. Měření je
prováděno pomocí dvou elektrod pH a Redox. Dávkovací čerpadla jsou elektromagnetická s
proměnlivýn dávkováním až 10l/h.

Stanice je dodávána na plastové desce pro snažší instalaci, včetně průtokové kyvety s předfiltrem,
průtokovým senzorem a držáky pro upevnění elektrod. Dávkovací čerpadla jsou vybaveny senzorem
kontroly hladiny chemikálie v nádrži. Sada dále obsahuje hadičky a armatury pro připojení do systému,
samozřejmostí jsou kalibrační roztoky a vstřikovací trysky.

9141100 Regul system  pH, Redox - kompletní automatika 67 450,00
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Control system  pH, Redox
Control system je automatika měření hodnoty pH a Redox pro bazény a vířivé vany. Control system
dávkuje pH (pH plus, nebo pH minus), pomocí elektromagnetickeho čerpadla s proměnlivým
dávkováním až 10l/h. Dávkovací čerpadlo je vybaveno senzorem kontroly hladiny chemikálie v nádrži.
Dle naměřených Redox hodnot posílá signál napěťovým kontaktem 230V, kterým lze spínat další
externí zařízení například elektrolýzu soli (Autopilot) popřípadě dávkovací čerpadlo. Stanice je
dodávána na plastové desce pro snažší instalaci, včetně průtokové kyvety s předfiltrem,  průtokovým
senzorem a držáky pro upevnění elektrod.  Sada dále obsahuje hadičky a armatury pro připojení do
systému, samozřejmostí jsou kalibrační roztoky a vstřikovací trysku pro dávkování pH.

9142100 Control system  pH, Redox 64 588,00

Oxy system - pH, aktivní kyslík 
OXY system je automatika měření,  úpravu hodnoty pH a dávkování aktivního kyslíku pro bazény a
vířivé vany. OXY system dávkuje pH minus, pomocí elektromagnetickeho čerpadla s proměnlivým
dávkováním až 5l/h. Dávkování aktivního kyslíku až 4l/h s týdením programováním. Obsahuje teplotní
senzor.

Stanice je dodávána na plastové desce pro snažší instalaci, včetně průtokové kyvety s předfiltrem,
průtokovým senzorem a držáky pro upevnění elektrod.  Sada dále obsahuje hadičky a armatury pro
připojení do systému, samozřejmostí jsou kalibrační roztoky a vstřikovací tryska pro dávkování pH.

9147100 Oxy system - pH, aktivní kyslík 62 518,00

Hadicové Čerpadlo DULCOflex pH-T00
Dávkování pro bazény  : kyselina, flokulant. Výkon 0,8l/hod, max.tlak 1,5bar. Materiál čerpací hadičky
Tygon. Přípojky na hadičku 6x4mm napájení 230V, 50/60Hz, IP65, příkon 5W napájecí kabel délky 2
m, vidlice Euro provedení pro instalaci na stěnu vč. sacího a inj.ventilu a hadiček (2m sací z PVC+ 5m
výtlačná z PE)

ID003065 Hadicové Čerpadlo DULCOflex pH-T00 7 552,00

Hadicové čerpadlo DULCOflex Cl-T09
Dávkování pro bazény : chlorňan sodný. Výkon : 0,8 l/hod, max.tlak 1,5bar. Materiál čerpací hadičky
Tygon přípojky na hadičku sání 6x4mm, výtlak 10x4 mm. Napájení : 230V, 50/60Hz, IP65, příkon 5W,
napájecí kabel délky 2m, vidlice Euro provedení pro instalaci na stěnu vč. sacího a inj.ventilu a hadiček
(2m sací z PVC+ 5m výtlačná z PE)

ID003066 Hadicové čerpadlo DULCOflex Cl-T09 7 552,22

 Bezchlorová úprava
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UV sterilizátor Spectrum UV System 110W
Konstrukce se skládá z robustního kovového vnějšího pláště a UV odolného a nárazuvzdorného ABS.
Konstrukce poskytuje vysoce kvalitní povrchovou úpravu a prodlouženou životnost. Přístroj má
vestavěné nástěnné držáky pro snadnou instalaci.

Napětí a frekvence: 120V ~ 240V 50/60Hz
Maximální provozní tlak: 3 bar
Žárovka výkon: 2 x 55W (110W celkem)
UV-C Výstup: 2 x 18W (36W celkem)
Životnost lampy: 8000hodin
Maximální průtok: 36000 litrů za hodinu
Krytí: IP64
Maximální velikost bazénu: 100 000 l
Připojení vody: 63mm

SPECTRUM UV SYSTEM je určen k dezinfekci bazénů, wellness a zahradních rybníků, kde poskytuje
nákladově efektivní ošetření a zlepšení kvality vody. Systém využívá vysokého výkonu UV lampy a
dlouhé dráhy proudění s cílem zajistit  úzký UV kontakt. Jednotka má také ukazatel konece životnosti
lampy. Vstup a výstup umožňuje snadné připojení do stávajících nebo nových potrubních systémů.
Vhodné pro průtoky až 36m3/h.

26-210 UV sterilizátor Spectrum UV System 110W 25 328,00

UV lampa "Flow" -  16 W

26-211 UV lampa "Flow" -  16 W 13 918,00

UV sterilizátor, UV-C lampa - Blue Lagoon 75 W
Bazénový UV sterilizátor, UV lampa 75W s časovačem pro bazény do 70m3.
UV sterilizátor je přístroj ve kterém je speciální lampa, která při svícení vyzařuje intenzivní UV-C záření
(výrobce Phillips). Voda protéká skrz pouzdro z nerezové oceli AISI 316 (až o 35% vyšší výtěžnost
UV-C vzhledem k reflexi, pouzdro paprsky nepropustí), kde je vystavena ultrafialovému záření, které je
ve velkých dávkách smrtelně nebezpečné pro 99,9% organismů a používá se k ničení řas, parazitů,
plísní, virů, kvasinek a bakterií obsažených ve vodě. Při tomto procesu  dochází k desinfekci vody. Při
používání lampy se sníží dávkování chlóru nebo oxigenu na  pouhých 10-20%. Maximální průtok vody
je 15m3/h. Velmi účinná dezinfekce bez použití toxických a drahých chemikálií.  Okamžitý účinek.
Délka 100cm.

26-213 UV sterilizátor, UV-C lampa - Blue Lagoon 75 W 21 980,00

Žárovka UV "Philips" - 75W

26-2131 Žárovka UV "Philips" - 75W 4 400,65
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Magnet AquaMag 2" 

26-219 Magnet AquaMag 2" 4 651,00

 Elektrolýza soli

Měřící jednotka Chemistry controller
Připojuje se k zařízení Autopilot Total Control. Měří pH a Redox a nasbíraná data posílá pomocí
komunikačního portu do řídící jednotky Total Control.
Jednotka Autopilot Total Control má upravený software připravený k připojení na kontrolní jednotkou
Chemistry controller. Nasbíraná data jsou zpracována a podle potřeby dochází k ovládání
dávkovacího čerpadla pH, či k samotné výrobě Cl přes článek SuperCell. Celková úprava bazénové
vody, tak probíhá plně automaticky, dle nastavených hodnot a nepřetržitý chod cirkulačního čerpadla
nemá žádný vliv na množství Cl ve vodě. Z tohoto důvodu doporučujeme systém instalovat tam, kde je
zapotřebí stanovit přesné množství pH a Cl. tj.: veřejné bazény, vnitřní bazény, filtrační systém
ovládaný jinými zdroji (např. vytápění solárními panely, nebo tepelným čerpadlem) a všude tam kde
chceme věnovat úpravě bazénové vody minimální čas.

75001 Měřící jednotka Chemistry controller 43 588,00

Autopilot Total Control Elektrolýza soli
Solná jednotka Autopilot Total control automatika úpravy vody elektrolýzou vhodná pro všechny druhy
bazénů. Na digitálním displeji se zobrazuje aktuální stav zařízení, teplota bazénové vody, čas, zvolený
režim čištění. Jednotka Total control je schopna určit kolik kg soli je potřeba doplnit a toto množství je
zobrazeno na displeji. Celé zařízení je řízeno mikroprocesorem, což zaručuje jeho přesnost při výrobě
100% čistého chlornanu sodného s ohledem na teplotu vody ve vašem bazénu. Autopilot Total control
zaručuje jednoduchou kontrolu stavu bazénové vody a samotného zařízení, což velice zkracuje čas,
který musíte věnovat péči o křišťálovou vodu. Jednotka Total control pracuje již s minimální hodnotou
soli 2,5g/l (2500 ppm)!!
Jednotka Autopilot Total Control má upravený software připravený k připojení na kontrolní jednotkou
Chemistry controller, která měří pH a Redox.

Nutno připočítat Článek + potrubní ochoz dle velikosti bazénu.

75003 Autopilot Total Control Elektrolýza soli 37 208,00

Nano Digital Elektrolýza soli - komplet
Jednotka Nano pracuje již s minimální hodnotou soli 2,5g/l (2500 ppm)!!, což je nerezavějící hodnota
při které lze použít standardní technologii a vybavení bazénu. Schopnost pracovat s nízkou hodnotou
soli výrazně snižuje usazování krystalů soli na stěnách bazénu.
Kompletní zařízení včetně článku SC36 a potrubního ochozu.
Jednotku Nano Digital lze použít pro bazény do 70m3.

Mikroprocesorem řízená elektrolýza v jednotce Nano Digital přemění sůl (NaCl - chlorid sodný) na
100% čistý  chlornan sodný (NaClO), který ničí bakterie i viry. Tento proces má minimální vliv na
změnu PH, celkové kyselosti, což zjednodušuje údržbu vašeho bazénu a zkracuje čas, který musíte
věnovat péči o křišťálovou vodu. Řídící jednotka se vyznačuje jednoduchou obsluhou,  dezinfekce
bazénové vody probíhá plně automaticky a při správném nastavení nevyžaduje pozdějšího zásahu.

75041 Nano Digital Elektrolýza soli - komplet 38 408,00
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Článek SC-36 + potrubní ochoz
Patentovaný potrubní ochoz + článek SC36 k Autopilot Total Control. Pro bazény do 70m3.

94105 Článek SC-36 + potrubní ochoz 24 078,00

Článek SC-48 + potrubní ochoz
Patentovaný potrubní ochoz + článek SC48 k Autopilot Total Control. Pro bazény do 130m3.

94107 Článek SC-48 + potrubní ochoz 32 308,00

Článek SC-60 + potrubní ochoz
Patentovaný potrubní ochoz + článek SC60 k Autopilot Total Control. Pro bazény do 150m3

94113 Článek SC-60 + potrubní ochoz 42 478,00

Sůl pro dávkovače Supertab - (25kg)
Sůl do chlorového generátoru. Regenerační sůl z Německa. Čistota 99,5%. Baleno v pytlích po 25kg.

94400 Sůl pro dávkovače Supertab - (25kg) 598,00

Náhradní článek  SC-36

94500 Náhradní článek  SC-36 8 931,82

Náhradní článek  SC-48

94505 Náhradní článek  SC-48 13 307,98
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Náhradní článek  SC-60

94510 Náhradní článek  SC-60 18 138,90
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  Bezpečnostní systém

Aquaplouf - Alarm
Bezpečnostní zařízení, které spustí poplach pokaždé, pokud někdo spadne do bazénu. Dálkové
ovládání umožňuje zařízení komfortně ovládat.

6120000 Aquaplouf - Alarm 14 671,98

Držák kruhu -nerez
Nerezový držák na zeď,nebo do země (ve spojení s podstavcem 9-101)

87194010 Držák kruhu -nerez 1 152,40

Základna držáku kruhu
Nerezový podstavec držáku.

87194011 Základna držáku kruhu 1 714,45

Záchraný kruh
Záchranný kruh průměr 70cm. (PVC)

87194030 Záchraný kruh -PVC 1 377,34

87194040 Záchraný kruh -Styropor 2 828,98
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  Lemy - Obruby - Dlažba

Rovný kus 50x32cm

104-000 Rovný kus 50x32cm 361,31

Rohový  kus 90° - vnitřní   32x32 cm

104-010 Rohový  kus 90° - vnitřní   32x32 cm 1 058,02

Radiusový  kus r= 1,5m 

104-015 Radiusový  kus r= 1,5m 590,36

Radiusový  kus r= 2,0m

104-016 Radiusový  kus r= 2,0m 590,36

Radiusový  kus r= 2,5m

104-017 Radiusový  kus r= 2,5m 590,36
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Radiusový  kus r= 0,6m

104-018 Radiusový  kus r= 0,6m 590,36

Čistící roztok 5l

104-036 Čistící roztok 5l 1 936,00

Karamel hladký

Bazénový lem Karamel - průběžný 90x35x6

13130917 Bazénový lem Karamel - průběžný 90x35x6 385,99

Bazénový lem Karamel - vnitřní roh

13131117 Bazénový lem Karamel - vnitřní roh 289,19

Bazénový lem Karamel -  vnější roh

13131217 Bazénový lem Karamel -  vnější roh 289,19

Karamel reliéfní

Bazénový lem Karamel - průběžný 

13090917 Bazénový lem Karamel - průběžný 168,19
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Bazénový lem Karamel - oblouk

13091017 Bazénový lem Karamel - oblouk 168,19

Bazénový lem Karamel - vnitřní roh

13091117 Bazénový lem Karamel - vnitřní roh 180,29

Bazénový lem Karamel - vnější roh

13091217 Bazénový lem Karamel - vnější roh 143,99

Pískovcová hladká

Bazénový lem pískovcový - průběžný

13090534 Bazénový lem pískovcový - průběžný 385,99

Bazénový lem pískovcový - vnitřní roh

13090634 Bazénový lem pískovcový - vnitřní roh 289,19
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Bazénový lem pískovcový - vnější roh

13090734 Bazénový lem pískovcový - vnější roh 289,19

Travertin

Travertin 30 x 100 (Antic)

30100 Travertin 30 x 100 (Antic) 2 060,63

Travertin rohový-vnitřní 40x 40 (Antic)

40040 Travertin rohový-vnitřní 40x 40 (Antic) 1 966,25
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 Sprchy

Antikorová sprcha s kohoutkem na nohy 43mm

87170056 Antikorová sprcha s kohoutkem na nohy 43mm 5 588,00

Antikorová sprcha s automatickým ventilem 63mm

87170064 Antikorová sprcha s automatickým ventilem 63mm 11 178,00

Solární antikorová sprcha 30L AISI316

87170090 Solární antikorová sprcha 30L AISI316 29 486,13

Solární sprcha antikorová  25L AISI304

87170091 Solární sprcha antikorová  25L AISI304 12 199,00

Vanička ke sprše 73x73x12 

9-039 Vanička ke sprše 73x73x12 3 407,00
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 Vodní atrakce

Vodní clona Bali-mini  20m3/h AISI304
Bazénová vodní clona Bali Mini. Atrakce pro všechny bazény. Bazénová vodní clona Bali Mini je
vyrobena s nerezu AISI 304. Doporučený průtok 20m3/h. Bazénová vodní clona Bali má připojení
1/1/2".

87185041 Vodní clona Bali-mini  20m3/h AISI304 35 900,00

Vodní clona Bali-mini  20m3/h  AISI316
Bazénová vodní clona Bali Mini. Atrakce pro všechny bazény. Bazénová vodní clona Bali Mini je
vyrobena s nerezu AISI 316. Doporučený průtok 20m3/h. Bazénová vodní clona Bali má připojení
1/1/2".

87185044 Vodní clona Bali-mini  20m3/h  AISI316 42 228,00

Vodní clona Bali - úprava lesk 30m3/h 

87185047 Vodní clona Bali - úprava lesk 30m3/h 33 900,00

Vodní clona Bali - úprava mat 30m3/h

87185054 Vodní clona Bali - úprava mat 30m3/h 32 800,00

Podstavec vodní clony Bali

87185062 Podstavec vodní clony Bali 9 800,00
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Vodní opona Maui 500mm
Vodopád o šířce 50cm. Vodopád Maui je vyroben z nerezu AISI 316.
Připojení: 2"
Doporučený průtok: 20m3/h

87186060 Vodní opona Maui 500mm 14 948,00

Vodní opona Maui 300mm
Vodopád o šířce 30cm. Vodopád Maui je vyroben z nerezu AISI 316.
Připojení: 2"
Doporučený průtok: 10m3/h

87186061 Vodní opona Maui 300mm 11 574,13

Vodní opona Maui 1000mm
Vodopád o šířce 1m. Vodopád Maui je vyroben z nerezu AISI 316.
Připojení: 3"
Doporučený průtok: 40m3/h

87186065 Vodní opona Maui 1000mm 52 068,00

Vodní chrlič Fiji Flat
Bazénový vodní chrlič FIJI FLAT. Atrakce pro všechny bazény. Bazénový vodní chrlič Fiji Flat je
vyroben z nerezu AISI 316(ČSN 17.346). Doporučený průtok 8m3/h. Bazénový vodní chrlič Fiji Flat je
dodáván s podstavcem. Připojení 2".

9-042 Vodní chrlič Fiji Flat 25 608,00

Vodní chrlič Fiji Circular
Bazénový vodní chrlič FIJI Circular. Atrakce pro všechny bazény. Bazénový vodní chrlič FIJI Circular je
vyroben z nerezu AISI 316(ČSN 17.346). Doporučený průtok 8m3/h. Bazénový vodní chrlič FIJI
Circular je dodáván s podstavcem. Připojení 2".

9-043 Vodní chrlič Fiji Circular 23 382,04
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Odvlhčovače vnitřní

Calorex DH33A

Nástěnný odvlhčovací přístroj k bazénu Calorex zbavuje vzduch vlhkosti, kterou odvádí přímo do
odpadu a suchý, ohřátý vzduch vrací zpátky do místnosti. Odvlhčovač je vybaven hygrostatem
nastavitelným v rozsahu 20-80% relativní vlhkosti.

Minimální pracovní teplota 15°C.
Průtok vzduchu 440 m3/h.
Kapacita 30l / 24hodin
Topný výkon při odvlhčování 1,9kW

Rozměry š x v x h :  780 x 653 x 255 mm
Váha : 40kg
Příkon : 0,75 kW / 230V.
48 dB

19-010 Calorex DH33A 69 538,00

Calorex DH55A

Nástěnný odvlhčovací přístroj k bazénu Calorex DH 55A zbavuje vzduch vlhkosti, kterou odvádí přímo
do odpadu a suchý, ohřátý vzduch vrací zpátky do místnosti. Odvlhčovač je vybaven hygrostatem.

Minimální pracovní teplota 15°C.
Průtok vzduchu 740 m3/h.
Kapacita 60l / 24hodin
Topný výkon při odvlhčování 3,5kW

Rozměry š x v x h : 1245 x 653 x 240 mm
Váha : 60kg
Příkon : 1,2 kW / 230V.
48 dB

19-020 Calorex DH55A 92 968,00

Odvlhčovač DH33 ATTW

Odvlhčovací přístroj k bazénu Calorex DH33A TTW, v provedení za stěnu ( do technické místnosti),
zbavuje vzduch vlhkosti, kterou odvádí přímo do odpadu a suchý, ohřátý vzduch vrací zpátky do
místnosti. Odvlhčovač je vybaven hygrostatem nastavitelným v rozsahu 20-80% relativní vlhkosti.

Minimální pracovní teplota 15°C.
Průtok vzduchu 440 m3/h.
Kapacita 30l / 24hodin
Topný výkon při odvlhčování 1,9kW

Rozměry š x v x h :  780 x 653 x 255 mm
Váha : 40kg
Příkon : 0,75 kW / 230V.
48 dB

19-029 Odvlhčovač DH33 ATTW 78 778,00

Odvlhčovač DH55 ATTW

Odvlhčovací přístroj k bazénu Calorex DH55A TTW, v provedení za stěnu ( do technické místnosti),
zbavuje vzduch vlhkosti, kterou odvádí přímo do odpadu a suchý, ohřátý vzduch vrací zpátky do
místnosti. Odvlhčovač je vybaven hygrostatem nastavitelným v rozsahu 20-80% relativní vlhkosti.

Minimální pracovní teplota 15°C.
Průtok vzduchu 740 m3/h.
Kapacita 60l / 24hodin
Topný výkon při odvlhčování 3,5kW

Rozměry š x v x h : 1245 x 653 x 240 mm
Váha : 60kg
Příkon : 1,2 kW / 230V.
48 dB

19-030 Odvlhčovač DH55 ATTW 99 708,00
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Climexel DHC- 55 M 

19-110 Climexel DHC- 55 M 102 143,24

Climexel DHC- 75 M 

19-112 Climexel DHC- 75 M 129 027,50

Climexel DHC- 90 M 

19-115 Climexel DHC- 90 M 133 456,47

Climexel DHC-120 M 

19-120 Climexel DHC-120 M 138 180,55
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Plovoucí dávkovače - kačenky

Plovoucí dávkovač chloru standard
Plovoucí dávkovač je určený pro pomalu rozpustné tablety, nebo pro kombinované multifunkční tablety
200g. Uzavíratelný plastový kryt, regulační dávkovací mřížka.

0892300 Plovoucí dávkovač chloru standard 291,00

Dávkovač chloru plovoucí -  Delfín

1002 Dávkovač chloru plovoucí -  Delfín 878,00

Dávkovač chloru plovoucí - SPA " Delfin"

1800 Dávkovač chloru plovoucí - SPA " Delfin" 328,00

Dávkovač chloru plovoucí -Žralok

2002 Dávkovač chloru plovoucí -Žralok 742,70

Minerální dávkovač FROG Spa
Minerální vložka do masážních van. Přírodní číštění vody. Zvyšuje kvalitu vody při snížení nákladů na
údržbu. Účinnost cca. 4 měsíce.

27-203 Minerální dávkovač FROG Spa 758,00
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Dávkovač chloru plovoucí - Kačenka

4002 Dávkovač chloru plovoucí - Kačenka 878,00

Dávkovač chloru plovoucí - Želva

6002 Dávkovač chloru plovoucí - Želva 788,00

Dávkovač chloru plovoucí - SPA " Želva"

6800 Dávkovač chloru plovoucí - SPA " Želva" 358,00

Dávkovač chloru plovoucí Platinum
Exkluzivní plovoucí dávkovač na tablety pomalurozpustného chlóru, nebo multifunkčních tablet.
Uzavíratelný plastový kryt, regulační dávkovací mřížka ve spodní části pro úpravu dávkovaného
množství. Postupným uvolňováním chloru zajišťuje stálou dezinfekci bazénu v průběhu sezony.
Kapacita dávkovače chloru 1 kg (5x 200g tablety).

864000 Dávkovač chloru plovoucí Platinum 338,00

Poloautomatické dávkovače

Dávkovač chloru  HAYWARD  mimo potrubí
Dávkovač pomalurozpustného chloru  v tabletách. Kapacita 2,5 kg chloru.
Dodává se včetně připojovacích hadiček.

26-199 Dávkovač chloru  HAYWARD  mimo potrubí 3 268,00

 Robotické vysavače - Bazénový robot
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Bazénový robot Star Vac II NG - 2 Motory
Automatický vysavač StarVAC II
Jedinečný automatický vysavač na čištění dna a stěn bazénu. Zabudovaný počítač uvnitř přístroje,
zjistí křivky vašeho bazénu a zvolí nejefektivnější čistící program.  18m dlouhý kabel. Rychlost
550m2/h. Patentovaná metoda easy-clean s vyjímatelnou kartuší usnadňuje čištění přístroje a zaručuje
vyčištění i těch nejmenších nečistot (5 micron). Přepravní vozík je součástí dodávky.

1014000 Bazénový robot Star Vac II NG - 2 Motory 50 968,00

Filtrační kartuše Star Vac II

1014050 Filtrační kartuše Star Vac II 1 698,00

Great White bazénový vysavač GW9500
Legendární poloautomatický bazénový čistící robot vysavač Sta-Rite Great White včetně hadice o
délce 12 m. Pro bazény do délky 10m. Připojení do skimeru. Filtrační čerpadlo musí mít výkon
minimálně 10m3/h. Při výrobě výrobce kladl maximální důraz na robustnost a výběr těch
nejkvalitnějších materiálů pro dosažení dlouhé životnosti. Jednoduše jej připojíte a můžete jej nechat
provádět čištění bazénového dna za Vás. Vitřní mechanizmus vysavače je poháněn proudem vody
(žádné zpětné rázy do Vašeho systému) z bazénové filtrace a nečistoty jsou zachyceny v pískové
náplni.

20-035 Great White bazénový vysavač GW9500 17 180,91

Bazénový robot AquaVac Drive - dálk.ovladač, vozík

20-040 Bazénový robot AquaVac Drive - dálk.ovladač, vozík 50 396,50

Poloautomatický vysavač Magic clean do bazénu
Bazénový poloautomatický vysavač Magic clean pro bazény do délky 8,20m Flexibilní hadice o délce
9,6 m.  Připojení do skimeru. Jednoduše jej připojíte a můžete jej nechat provádět čištění bazénového
dna za Vás. Minimální výkon čerpadla  7,4m3/h. Vnitřní mechanizmus vysavače je poháněn proudem
vody z bazénové filtrace a nečistoty jsou zachyceny v pískové náplni.

80107 Poloautomatický vysavač Magic clean do bazénu 5 944,00

Poloautomatický vysavač Whaly
Bazénový poloautomatický vysavač Whaly pro bazény do délky 8,20m Flexibilní hadice o délce 9,6 m.
Připojení do skimeru. Jednoduše jej připojíte a můžete jej nechat provádět čištění bazénového dna za
Vás. Minimální výkon čerpadla  7,4m3/h. Vnitřní mechanizmus vysavače je poháněn proudem vody z
bazénové filtrace a nečistoty jsou zachyceny v pískové náplni.

80108 Poloautomatický vysavač Whaly 5 470,00
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Poloautomatický vysavač Scuba
Bazénový poloautomatický vysavač Scuba pro bazény do délky 8,20m Flexibilní hadice o délce 9,6 m.
Připojení do skimeru. Jednoduše jej připojíte a můžete jej nechat provádět čištění bazénového dna za
Vás. Minimální výkon čerpadla  7,4m3/h. Vnitřní mechanizmus vysavače je poháněn proudem vody z
bazénové filtrace a nečistoty jsou zachyceny v pískové náplni.

80109 Poloautomatický vysavač Scuba 5 468,00

Poloautomatický vysavač Pool Vac Ultra
Bazénový poloautomatický vysavač PoolVac Ultra pro bazény do délky 10m Flexibilní hadice o délce
12m.  Připojení do skimeru. Jednoduše jej připojíte a můžete jej nechat provádět čištění bazénového
dna za Vás. Minimální výkon čerpadla  7,4m3/h. Vnitřní mechanizmus vysavače je poháněn proudem
vody z bazénové filtrace a nečistoty jsou zachyceny v pískové náplni.

AE2025CVAE Poloautomatický vysavač Pool Vac Ultra 9 998,00

Filtrace hrubých nečistot pro vysavače
Filtrace hrubých nečistot pro vysavače. Past na listí.

AEW560 Filtrace hrubých nečistot pro vysavače 2 470,00

 Zazimování bazénu 

Dilatační plovák zimní 50cm

1061000 Dilatační plovák zimní 50cm 338,07

Dilatační plovák zimní  1m

1063000 Dilatační plovák zimní  1m 660,78
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Tubus do skimeru zimní

1067000 Tubus do skimeru zimní 108,00

Zátky do trysek  zimní 2"

1069000 Zátky do trysek  zimní 2" 158,00

Zimní plachta   m2

16-078 Zimní plachta   m2 401,32

Zátky do trysek zimní 1 1/2 " 

16-101 Zátky do trysek zimní 1 1/2 " 98,00

Hadice k luxu

Hadice k luxu   9,0m - balené

0865500 Hadice k luxu   9,0m - balené 998,00
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Hadice k luxu 12,0m - balené

0866000 Hadice k luxu 12,0m - balené 1 325,00

Hadice k luxu 15,0m - balené

0866500 Hadice k luxu 15,0m - balené 1 580,00

Hadice k luxu 38mm - (51m)

26-009 Hadice k luxu 38mm - (51m) 3 135,00

Hadice k luxu 38mm - (dle přání po 1,5m)

26-011 Hadice k luxu 38mm - (dle přání po 1,5m) 98,82

Přechodka 50mm ns 38-32mm - hadice

26-023 Přechodka 50mm ns 38-32mm - hadice 69,00

Hadice na propírání filtrace 16m / 40mm

26-050 Hadice na propírání filtrace 16m / 40mm 568,00
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Přechodka 1 1/2" na 38mm  - hadice

48002007 Přechodka 1 1/2" na 38mm  - hadice 268,00

Držák hadice na propírání filtrace

4820 Držák hadice na propírání filtrace 348,00

Hadice k luxu   6m - balené

865000 Hadice k luxu   6m - balené 688,00

Naviják hadice k luxu (do 15m)

868500 Naviják hadice k luxu (do 15m) 2 568,00

Kartáče

Kartáč plastový 45cm

0863600 Kartáč plastový 45cm 228,00
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Kartáč hliníkový 45cm

0875400 Kartáč hliníkový 45cm 388,00

Kartáč 3 v 1
Kartáč na linku 3 v 1

0876200 Kartáč 3 v 1 548,00

Kartáč 25cm - plast - Série 6
Luxusní kartáč na stěny a dno bazénu.

0894500 Kartáč 25cm - plast - Série 6 638,00

Kartáč 50cm - plast - Série 6
Luxusní kartáč na stěny a dno bazénu. Serie 6. 50cm

0894600 Kartáč 50cm - plast - Série 6 738,00

Kartáček na linku

25-155 Kartáček na linku 299,00

Ruční vysavače
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Vysavač bazénu Deluxe
Sací hlavice k luxu s otočnou sací koncovkou na hadici, spodním kartáčem, nástavcem na
teleskopickou tyč a zatěžkávacím závažím pro bezproblémové luxování.

0863000 Vysavač bazénu Deluxe 558,00

Vysavač bazénu AQ 220

0863100 Vysavač bazénu AQ 220 298,00

Vysavač bazénu triangel Série 6
Luxusní sací hlavice k luxu s otočnou sací koncovkou na hadici, spodním kartáčem,
nástavcem na teleskopickou tyč a zatěžkávacím závažím pro bezproblémové vysávání.

0894100 Vysavač bazénu triangel Série 6 1 048,00

Vysavač bazénu Série 6
Luxusní sací hlavice Serie 6 s otočnou sací koncovkou na hadici, spodním kartáčem,
nástavcem na teleskopickou tyč a zatěžkávacím závažím pro bezproblémové
vysávání.

0894200 Vysavač bazénu Série 6 1 057,06

Závlačka ve tvaru V

24212 Závlačka ve tvaru V 32,07

Vysavač bazénu RS-301

25-005 Vysavač bazénu RS-301 358,00
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Vysavač ruční Pool-SPA VAC

4855 Vysavač ruční Pool-SPA VAC 1 418,00

Vysavač bazénu trojůhelník

863200 Vysavač bazénu trojůhelník 488,00

Držák vysavače bazénu

877400 Držák vysavače bazénu 59,00

Síťky

Dnová siťka Eco
Síťka hluboká - plast

0863400 Dnová siťka Eco 199,00

Hladinová síťka EKO
Je ruční hladinový sběrač nečistot, který lze nasadit  na teleskopickou tyč.

0874200 Hladinová síťka EKO 114,00

www.swimmingpool-europe.com



Ceny jsou uvedeny s DPH v Ceník D1 platný od:  08.08.2013 Kč

Strana 11 z 17

Síťka mělká - hliník
Je ruční sběrač nečistot ze dna, který lze nasadit na teleskopickou tyč. Hliníkový rámeček.

0874400 Síťka mělká - hliník 438,00

Síťka hluboká - hliník
Je ruční sběrač nečistot ze dna, který lze nasadit na teleskopickou tyč. Hliníkový rámeček.

0874800 Síťka hluboká - hliník 442,00

Síťka hluboká - Série 6

0895300 Síťka hluboká - Série 6 721,00

Síťka mělká - Série 6
Luxusní mělká síťka.

0895400 Síťka mělká - Série 6 406,00

Síťka mělká-Orange
Je ruční hladinový sběrač nečistot, který lze nasadit  na teleskopickou tyč. Odolný plast.

25-061 Síťka mělká-Orange 169,00

Startovaci čistíci sada

www.swimmingpool-europe.com



Ceny jsou uvedeny s DPH v Ceník D1 platný od:  08.08.2013 Kč

Strana 12 z 17

Startovaci čistící sada DeLuxe
Sací hlavice De Luxe, Kapičkový testovač, Kartáč hliníkový 45cm, Hliníková síťka hluboká, Teploměr.

863300 Startovaci čistící sada DeLuxe 1 898,00

Teleskopické tyče

Teleskopická Tyč 1,8-3,6m- Série 6 

0894900 Teleskopická Tyč 1,8-3,6m- Série 6 828,00

Teleskopická tyč k příslušenství
Spolu s plovoucí hadicí a kartáčem (vysavačem) tvoří vysávací zařízení pro odstraňování nečistot ze
dna i stěn bazénu. Na teleskopickou tyč je možné napojit i hladinové síťky, nebo síťky do hloubky

25-040 Teleskopická Tyč 1,50-3,00m 678,00

25-060
25-050   Teleskopická Tyč 1,80-3,60m

Teleskopická tyč 2,40-4,80m 909,00
758,00

Teploměry

Teploměr "Jumbo Jim"

0882500 Teploměr "Jumbo Jim" 174,00

Teploměr White Ball
Teploměr bílý  se stupnicí °C a °F plovoucí použitelný do bazénu i vířívých van.

0882600 Teploměr White Ball 263,42
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Teploměr Conti

0882800 Teploměr Conti 1 038,00

Teploměr Lodička
Teploměr se stupnicí °C a °F plovoucí použitelný do bazénu i vířívých van.

0883100 Teploměr Lodička 148,00

 Aquachek testovače

Tester AquaChek  - testovač pH, Cl, Alka,Stab 50ks
Testovací proužek 4 v 1, který měří Volný chlór, pH, Celkovou kyselost, Kyselinu kyanurovou.
Jednoduché testovací proužky do vody. Test se vyhodnotí porovnáním barvy s předlohou v tabulce.
Jedno balení 50ks testovacích proužků.

48-001 Tester AquaChek  - testovač pH, Cl, Alka,Stab 50ks 348,84

Aquachek White (Sůl) - testovač

48-002 Aquachek White (Sůl) - testovač 483,27

Aquachek Iron (železo) - testovač

48-007 Aquachek Iron (železo) - testovač 680,26
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Aquachek TDS - testovač
Testovač na změření rozpustěných pevných částic ve vodě. Balení obsahuje 25ks testovacích
proužků.

48-008 Aquachek TDS - testovač 272,86

Aquacheck Monopersulfate - Testovač
Monopersulfate je oxidační činidlo používané v systémech minerálního  čištění  jako Frog®, SpaFrog
®, nebo čištění na bázi aktivního kyslíku např. OXYSPA. Balení obsahuje 50ks testovacích proužků.

48-009 Aquacheck Monopersulfate - Testovač 438,00

 Elektronické testovače vody

AD12-Elektronický testovač pH/ teploměr

48-011 AD12-Elektronický testovač pH/ teploměr 1 428,00

AD14-Elektronický testovač pH/ ORP/ teploměr

48-012 AD14-Elektronický testovač pH/ ORP/ teploměr 2 998,00

AD32-Elektronický testovač EC/ TDS/ teploměr

48-014 AD32-Elektronický testovač EC/ TDS/ teploměr 1 591,00
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Digitální testovač kvality vody TruTest

48-020 Digitální testovač kvality vody TruTest 2 686,20

Papirky ke čtečce TruTest

48-021 Papirky ke čtečce TruTest 509,00

Buffer TDS 12,88 mS/cm 20ml

A70030P Buffer TDS 12,88 mS/cm 20ml 40,00

Náhradní sonda AD12 Testovač

AD11P Náhradní sonda AD12 Testovač 1 173,46

Náhradní sonda AD14 Testovač

AD14P Náhradní sonda AD14 Testovač 1 981,98

Buffer pH4  20ml

AD6004B Buffer pH4  20ml 40,00
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Buffer pH7   20ml

AD6007B Buffer pH7   20ml 40,00

Buffer pH10 25ml

AD6010B Buffer pH10 25ml 40,00

 Kapkové a Tabletové testovače

DUO test-testovač pH+Cl

27-000 DUO test-testovač pH+Cl 285,00

Tester pH+Cl (DPD - tablety) -doprodej

27-001 Tester pH+Cl (DPD - tablety) -doprodej 597,50

OXI test - testovač pH+O2

27-003 OXI test - testovač pH+O2 505,78
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Kapky  DUO test - nahradní sada

889201 Kapky  DUO test - nahradní sada 149,00
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Čistící přípravky

Čistič anticoro FLEXINOX 1l
Špičkový čistič na nerez.

111223 Čistič anticoro FLEXINOX 1l 568,00

Detergent-ATTACK (Gel)
ATTACK Detergent-gel je superkoncentrovaný alkalický, polotekutý přípravek na čištění horního okraje
bazénu. Bez louhu rozpouští  silnou mastnou špínu (mýdlo, oleje a kožní tuky.........).

27-482 Detergent-ATTACK (Gel) 252,00

Aquatartre 5l - Vodní kámen
Odstraňovač vodního kamene. Obsahuje inhibitor koroze. Použití k čištění bazénů, podlah v bazénu,
přepadových žlábků.

8875105 Aquatartre 5l - Vodní kámen 928,92

Aquatartre 10l - Vodní kámen
Odstraňovač vodního kamene. Obsahuje inhibitor koroze. Použití k čištění bazénů, podlah v bazénu,
přepadových žlábků.

8875110 Aquatartre 10l - Vodní kámen 1 628,00

AquaCal 3l
Multifunkční prostředek proti řasám, usazování vápníku v bazénu, filtru atp.

8875503 AquaCal 3l 918,00
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Covernet 5l - Čištění automatických lamel
Covernet je speciální čistící prostředek, který rozpouští a odstraňuje nečistoty.
Jeho fungicidní opatření chrání povrch proti tvorbě plísní.

8880505 Covernet 5l - Čištění automatických lamel 1 568,00

Protect liner 5l - Ochrana fólie
Přípravek, který zabraňuje šíření mikro-organismů pod fólií. Použití: Před položením folie ošetřete dno
a stěny bazénu jako preventivní opatření. 5l na 100m2

8885305 Protect liner 5l - Ochrana fólie 1 492,05

Dezinfekce

Chlornan sodný 50l
Chlornan sodný 50 l tekutý přípravek pro automatické dávkovací systémy.
Doplňování výměnným způsobem. Záloha na sud je 500Kč.

27-065 Chlornan sodný 50l 2 045,90

Obal chlornan sodný 50l
Doplňování výměnným způsobem. Záloha na sud Chlornan sodný 50 l.

27-066 Obal chlornan sodný 50l 605,00

QUATTRO 200g 1,0Kg-ATTACK
Bazénová chemie Attack Quattro jsou víceúčelové pomalurozpustné velké 200g tablety pro průběžné
udržování hladiny chloru v bazénu nebo vířivé vaně po použití granulátu Attack Chlor Chock.
Protiporostový algicidní a vločkovací prostředek účinný proti řasám, plísním, bakteriím a virům. Po
ponoření tablety do vody dochází k postupnému uvolňování. Prémiová bazénová chemie Atack Quatro
- Čtyř kombinace bazénové chemie na úpravu vody v bazénu, nebo ve vířivé vaně obsahuje: 80%
aktivního chloru, vločkovač, proti řasám, stabilizátor chloru. V závislosti na teplotě vody tableta
bazénové chemie Attack Quattro učinkuje 7-14 dní. Při správném dávkování a správné hodnotě pH, je
tableta Attack Quattro jediné, co potřebujete pro křišťálovou vodu v bazénu.

27-400 QUATTRO 200g 1,0Kg-ATTACK 378,00
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QUATTRO 200g 3,0 Kg-ATTACK
Bazénová chemie Attack Quattro jsou víceúčelové pomalurozpustné velké 200g tablety pro průběžné
udržování hladiny chloru v bazénu nebo vířivé vaně po použití granulátu Attack Chlor Chock.
Protiporostový algicidní a vločkovací prostředek účinný proti řasám, plísním, bakteriím a virům. Po
ponoření tablety do vody dochází k postupnému uvolňování. Prémiová bazénová chemie Atack Quatro
- Čtyř kombinace bazénové chemie na úpravu vody v bazénu, nebo ve vířivé vaně obsahuje: 80%
aktivního chloru, vločkovač, proti řasám, stabilizátor chloru. V závislosti na teplotě vody tableta
bazénové chemie Attack Quattro učinkuje 7-14 dní. Při správném dávkování a správné hodnotě pH, je
tableta Attack Quattro jediné, co potřebujete pro křišťálovou vodu v bazénu.

27-404 QUATTRO 200g 3,0 Kg-ATTACK 888,00

QUATTRO 200g 5,0 Kg-ATTACK
Bazénová chemie Attack Quattro jsou víceúčelové pomalurozpustné velké 200g tablety pro průběžné
udržování hladiny chloru v bazénu nebo vířivé vaně po použití granulátu Attack Chlor Chock.
Protiporostový algicidní a vločkovací prostředek účinný proti řasám, plísním, bakteriím a virům. Po
ponoření tablety do vody dochází k postupnému uvolňování. Prémiová bazénová chemie Atack Quatro
- Čtyř kombinace bazénové chemie na úpravu vody v bazénu, nebo ve vířivé vaně obsahuje: 80%
aktivního chloru, vločkovač, proti řasám, stabilizátor chloru. V závislosti na teplotě vody tableta
bazénové chemie Attack Quattro učinkuje 7-14 dní. Při správném dávkování a správné hodnotě pH, je
tableta Attack Quattro jediné, co potřebujete pro křišťálovou vodu v bazénu.

27-405 QUATTRO 200g 5,0 Kg-ATTACK 1 428,00

Chlor 200g 1,0Kg,90%-ATTACK
Bazénová chemie Attack Chlor 200g  jsou vysoce koncentrované, pomalu rozpustné ,chlorové tablety
s obsahem chloru 90%. Tablety ATTACK Chlor 200g jsou určené pro celoroční údržbu  vody v bazénu.
Postupné uvolňování chlóru zabraňuje tvorbě bakteriím, plísním, virům a řasám. Tablety se vkládají do
plovákového dávkovače ve kterém se postupně rozpouští .

27-410 Chlor 200g 1,0Kg,90%-ATTACK 442,65

Chlor  20g 1,0Kg,60%-ATTACK
Bazénová chemie Attack. Rychlorozpustné 20g chlorové tablety.

27-420 Chlor  20g 1,0Kg,60%-ATTACK 372,08

Chlor Chock  1,0Kg,65%-ATTACK
Bazénová chemie Attack Chlor Chock je rychlorozpustný chlorový granulát pro rychlé zvýšení (šok)
hladiny chloru v bazénu nebo vířivé vaně. Atack Chlor Chock z řady bazénové chemie Attack. Při
správné hodnotě pH, je Attack Chlor Chock nejúčinějším přípravkem ničícím bakterie a řasy.

27-430 Chlor Chock  1,0Kg,65%-ATTACK 432,58
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Chlor Chock  3,0Kg,65%-ATTACK
Bazénová chemie Attack Chlor Chock je rychlorozpustný chlorový granulát pro rychlé zvýšení (šok)
hladiny chloru v bazénu nebo vířivé vaně. Atack Chlor Chock z řady bazénové chemie Attack. Při
správné hodnotě pH, je Attack Chlor Chock nejúčinějším přípravkem ničícím bakterie a řasy.

27-434 Chlor Chock  3,0Kg,65%-ATTACK 1 067,83

Stabilisator Cl, 1kg -ATTACK
Bazénová chemie Attack. Stabilizuje množství Cl v bazénu.

27-485 Stabilisator Cl, 1kg -ATTACK 493,08

Proti řasám

Anti Algue     -Green- 1 L -ATTACK
Bazénová chemie Attack. Přípravek proti řasám.

27-438 Anti Algue     -Green- 1 L -ATTACK 160,33

Anti Algue S -Yellow- 1 L -ATTACK
Bazénová chemie Attack. Super koncentrát proti-řasám.

27-440 Anti Algue S -Yellow- 1 L -ATTACK 291,40

SPA chemie

Chemie Whirlpool, SPA  starter set
Chemie bez chloru pro SPA lázně a vířivé vany Whirlpool, SPA  starter set obsahuje základní sadu
prostředků kyslíkové chemie pro dezinfekci a čištění SPA, vířivých a whirlpoolových van.

pH+
pH-
OXYSPA (20g tablety aktivního kyslíku)
Odpěňovač
Testovač vody
Dávkovač

31090204 Chemie Whirlpool, SPA  starter set 2 198,00
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Odpěňovač Antimousse SPA 1L
K odstranění pěny ve whirlpoolech či SPA. V několika vteřinách působí proti tvorbě pěny v SPA či
whirlpoolové vodě.

8832301 Odpěňovač Antimousse SPA 1L 446,85

Úprava pH

pH minus 1,5kg-ATTACK
Bazénová chemie Attack. Přípravek do bazénu na snižování Ph. Bazénová chemie Attack pH mínus
snižuje hodnotu pH z alkalické na neutrální. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro zachování dokonalé
čistoty vody v bazénu je hodnota pH. Ta ovlivňuje rozhodujícím způsobem účinnost prostředků na
úpravu bazénové vody a jejich dávkování, resp. spotřebu. Ideální hodnota pH se má pohybovat v
rozmezí 7,2-7,6 pH. Za těchto hodnot je maximálně využitelný desinfekční potenciál prostředků při
optimálním dávkování. K měření hodnoty pH používejte tester. Hodnotu měřte minimálně 1x týdně.
Přípravek bazénové chemie Attack pH mínus je určený ke snížení hodnoty pH vody v případě, je-li
voda příliš zásaditá, to znamená, když naměřená hodnota pH je vyšší než 7,6. pH vody ovlivňuje
funkci ostatních dezinfekčních prostředků.

27-451 pH minus 1,5kg-ATTACK 180,50

pH minus 5,0kg-ATTACK
Bazénová chemie Attack. Přípravek do bazénu na snižování Ph. Bazénová chemie Attack pH mínus
snižuje hodnotu pH z alkalické na neutrální. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro zachování dokonalé
čistoty vody v bazénu je hodnota pH. Ta ovlivňuje rozhodujícím způsobem účinnost prostředků na
úpravu bazénové vody a jejich dávkování, resp. spotřebu. Ideální hodnota pH se má pohybovat v
rozmezí 7,2-7,6 pH. Za těchto hodnot je maximálně využitelný desinfekční potenciál prostředků při
optimálním dávkování. K měření hodnoty pH používejte tester. Hodnotu měřte minimálně 1x týdně.
Přípravek bazénové chemie Attack pH mínus je určený ke snížení hodnoty pH vody v případě, je-li
voda příliš zásaditá, to znamená, když naměřená hodnota pH je vyšší než 7,6. pH vody ovlivňuje
funkci ostatních dezinfekčních prostředků.

27-454 pH minus 5,0kg-ATTACK 572,73

pH plus 1,0kg -ATTACK
Bazénová chemie Attack. Správné nastavení hodnoty pH vody v bazénu je nutnou podmínkou pro
dokonalou funkci velké většiny přípravků řady ATTACK. Voda v bazénu má mít hodnotu pH v rozmezí
6,8-7,6. Kontrolu pH provádíme  1x týdně pomocí tetovače.  Hodnota pH vyšší než 7,6 způsobuje ve
vodě minerální zákaly, snižuje se účinnost dezinfekce, dochází k dráždění očí a kůže. pH nižší než 6,8
způsobuje korozi kovů a betonu, blednutí barev, podráždění očí a kůže. Je-li pH nižší než 6,8 používá
se k jeho zvýšení tento přípravek pH PLUS.

27-462 pH plus 1,0kg -ATTACK 139,00

pH plus  5 Kg-ATTACK

27-465 pH plus  5 Kg-ATTACK 486,78

Vločkovače
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Floculant 1,0kg-ATTACK
Bazénová chemie Attack. Flokulant je vysoce koncentrovaný granulát  s vysokou chemickou čistotou
sloužící k vysrážení jemných nečistot a kalů v bazénu způsobeného nefiltrovatelnými částicemi.

27-470 Floculant 1,0kg-ATTACK 169,40

Zazimování

Winter 1 litr - ATTACK
Bazénová chemie Attack. Zazimovací prostředek.

27-487 Winter 1 litr - ATTACK 300,48
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 Navíjecí zařízení

Navíjecí tyč navijáku Borneo, Omega, Aquaroll, G10
Hliníková tyč k navijáku tepelně izolační plachty bazénu. Nutno objednat s navijákem Borneo, Omega,
Aquaroll a G10. Nelze použít k navijáku FX. Nelze objednat samostatně!

13-038 Navíjecí tyč 2,5 - 4,0m 39,93

13-040

13-039 Navíjecí tyč 4,0 - 5,0m

Navíjecí tyč 5,0 - 6,0m 2 258,00

1 288,00

Omega mobilní naviják plachty pro bazény

18610005 Omega mobilní naviják plachty pro bazény 14 288,00

Aquaroll mobilní naviják bazénové plachty

18620005 Aquaroll mobilní naviják bazénové plachty 15 638,00

Borneo stabilní naviják plachty bazénu 

1866250 Borneo stabilní naviják plachty bazénu 9 468,00

G10 stabilní naviják tepelné plachty pro bazény

1868005 G10 stabilní naviják tepelné plachty pro bazény 13 528,00
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FX_navíjecí tyč 2,5-4,5m
Hliníková teleskopická tyč k navijáku tepelně izolační plachty bazénu. Průměr 110mm! Nutno objednat
s navijákem FX. Nelze použít k navijákům Borneo, Omega, Aquaroll a G10.

87197011 FX_navíjecí tyč 2,5-4,5m 7 858,00

Nerezový mobilní naviják plachty pro bazény FX
Mobilní nerezový naviják tepelně izolační (solární) plachty bazénu na kolečkách. K navijáku plachty je
nutné přikoupit navíjecí tyč FX, podle šířky bazénu.

87197021 Nerezový mobilní naviják plachty pro bazény FX 5 068,00

Nerezový naviják plachty pro bazény FX
Nerezový naviják tepelně izolační (solární) plachty bazénu. Stojka s přírubou k přišroubování na
podlahu. K navijáku plachty je nutné přikoupit navíjecí tyč FX, podle šířky bazénu.

87197022 Nerezový naviják plachty pro bazény FX 4 188,00

Nerezový U naviják plachty pro bazény FX
Nerezový naviják tepelně izolační (solární) plachty bazénu. K navijáku plachty je nutné přikoupit
navíjecí tyč FX, podle šířky bazénu.

87197024 Nerezový U naviják plachty pro bazény FX 5 178,00

Nerezový naviják plachty na zeď pro bazény FX
Nerezový naviják tepelně izolační (solární) plachty bazénu. K přišroubování na na zeď. K navijáku
plachty je nutné přikoupit navíjecí tyč FX, podle šířky bazénu.

87197061 Nerezový naviják plachty na zeď pro bazény FX 5 768,31

 Plachty tepelně izolační
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Letní plachta 400S Blue - Silver   1bm 

16-029 Letní plachta 400S Blue - Silver  šíře 3m / 1bm 816,75

16-040

16-030 Letní plachta 400S Blue - Silver  šíře 4m / 1bm

Letní plachta 400S Blue - Silver  šíře 5m / 1bm 1 361,25

1 089,00

Očko pro solární plachtu  (PVC)

16-055 Očko pro solární plachtu  (PVC) 71,39

Sada kalounů pro TI plachty  

16-065 Sada kalounů pro TI plachty 1 088,00

Letní plachta 400S - Silver  role 50m 

16-629 Letní plachta 400S -Silver- šíře 3m / role 40 837,50

16-640

16-630 Letní plachta 400S -Silver- šíře 4m/  role

Letní plachta 400S -Silver- šíře 5m / role 68 062,50

54 450,00

www.swimmingpool-europe.com



Ceny jsou uvedeny s DPH v Ceník D1 platný od:  09.08.2013 Kč

Strana 1 z 3

1. Lamely Aquadeck - Manuální

Bazénové lamely Aquadeck EM
Nadzemní provedení bazénové lamely Delta Aquadeck, je k dispozici v několika variantách, které se
odlišují systémem pohonu a napájením. Jinak lamely a jiné díly jsou shodné.
Manuální pohon. Navíjení a rozvíjení bazénové lamely pomocí odnímatelného kola. Nepotřebuje
elektřinu, rychlá instalace. Cena pro barvu bílou.
Pro jednoduché zakrytí a odkrytí vybaveno mechanickou převodovkou.
Maximální velikost šířka do 5,09m, délka 12m včetně schodiště.

670400000001 Bazénové lamely Aquadeck EM   3 x   7m 102 868,00

670400000004
670400000003
670400000002 Bazénové lamely Aquadeck EM   4 x   8m

Bazénové lamely Aquadeck EM   4 x   9m
Bazénové lamely Aquadeck EM   5 x 10m 155 228,00

128 728,00
121 838,00

2. Lamely Aquadeck - Baterie

Bazénové lamely Aquadeck EB
Nadzemní provedení bazénové lamely Delta Aquadeck, je k dispozici v několika variantách, které se
odlišují systémem pohonu a napájením. Jinak lamely a jiné díly jsou shodné.
Bazénové lamely s pohonem na baterii. Bazénové lamely nepotřebují přívodní kabel. Vydrží cca 30
otevření a zavření bazénu. Dodáváno s vodotěsnou nabíječkou. Signalizace při nízkém napětí baterie.
Rychlá instalace. Čas potřebný k otevření bazénu 5x10m menší než 2 minuty.
Bazénové lamely se dodávají do velikosti šířka 6m a délka 14m včetně schodiště. Atraktivní cena.

670200000001 Bazénové lamely Aquadeck EB  3 x 7m 135 188,00

670200000007
670200000006
670200000005
670200000004
670200000003
670200000002 Bazénové lamely Aquadeck EB  4 x 8m

Bazénové lamely Aquadeck EB  4 x 9m
Bazénové lamely Aquadeck EB 5 x 10m
Bazénové lamely Aquadeck EB 5 x 11m
Bazénové lamely Aquadeck EB 5 x 12m
Bazénové lamely Aquadeck EB 6 x 12m 207 048,00

204 758,00
196 138,00
187 518,00
161 058,00
154 158,00

3. Lamely Aquadeck - Solar_Baterie

Bazénové lamely Aquadeck ES
Nadzemní provedení bazénové lamely Delta Aquadeck, je k dispozici v několika variantách, které se
odlišují systémem pohonu a napájením. Jinak lamely a jiné díly jsou shodné.
Bazénové lamely s bateriovým pohonem a solárním dobíjením. Bazénové lamely nepotřebují přívodní
kabel. Vydrží cca 30 otevření a zavření bazénu bez slunce. Ekonomický, nespotřebovává elektrickou
energii. Ekologický, pracuje s obnovitelnou energií. Rychlá instalace. Čas potřebný k otevření bazénu
5x10m menší než 2 minuty.
Bazénové lamely se dodávají do velikosti šířka 6m a délka 14m včetně schodiště. Atraktivní cena.

670300000001 Bazénové lamely Aquadeck ES   3 x 7m 149 898,00

670300000007
670300000006
670300000005
670300000004
670300000003
670300000002 Bazénové lamely Aquadeck ES   4 x 8m

Bazénové lamely Aquadeck ES   4 x 9m
Bazénové lamely Aquadeck ES 5 x 10m
Bazénové lamely Aquadeck ES 5 x 11m
Bazénové lamely Aquadeck ES 5 x 12m
Bazénové lamely Aquadeck ES 6 x 12m 221 848,00

219 528,00
210 908,00
202 288,00
175 758,00
168 868,00

4. Lamely Aquadeck - EC
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Bazénové Lamely Aquadeck EC
Pohodlné a snadné použití. Jednoduchým otočením klíče se bazén tiše uzavře krytem. Hladce klouže
nad hladinou vody. Bazén se uzavře za pouhé tři minuty a zcela bez námahy, a právě tak snadno jej
lze i otevřít.
Bazénové lamely Aquadeck EC
Nadzemní provedení bazénových rolet, které je k dispozici v několika variantách, které se odlišují
systémem pohonu a napájením. Jinak lamely a jiné díly jsou shodné.

Bazénové lamely s elektrickým pohonem (vyžaduje kabel). Pohon bazénových rolet zajišťuje 12V
motor. Dodáváno s kontrolním panelem. Přívodní kabel od kontrolního panelu k žaluzii do 40m CYKY
3x4. Přívod ke kontrolnímu panelu 230V.

Do velikosti: 14x6m

Všechny typy bazénových lamel je možné vybavit bezpečnostním zámkem Delta lock Barevné
provedení: Bílá, Krémová, Šedivá a Modrá

450100000017 Bazénové Lamely Aquadeck EC 3,00 x 7,00m 99 898,00

670100000008
670100000007
670100000006
670100000005
450100000019
450100000018 Bazénové Lamely Aquadeck EC 4,00 x 8,00m

Bazénové Lamely Aquadeck EC 4,00 x 9,00m
Bazénové Lamely Aquadeck EC 5,00 x 10,00m
Bazénové Lamely Aquadeck EC 5,00 x 11,00m
Bazénové Lamely Aquadeck EC 5,00 x 12,00m
Bazénové Lamely Aquadeck EC 6,00 x 12,00m 202 448,00

200 088,00
191 468,00
182 848,00
124 968,00
118 068,00

5. Lamely Igloo II

Bazénové lamely Igloo II
Nadzemní automatické bazénové lamely Delta se silným krytem vyrobeným z UV stabilizovaného
PVC. Kryt žaluzií vyroben z PVC o síle 32mm. Boční ochranné kryty pro motor a ložiska. Kontrolní
panel s koncovými vypínači pro automatický dojezd bazénových lamel. Ovladač na klíč, proti
neoprávněné manipulaci. Barevné provedení krytu:  Bílá, Krémová, Šedivá (cena uvedena za barvu
bílou). Barevné provedení bazénových lamel: Bílá, Krémová, Šedivá a Modrá. Bazénové rolety se
dodávají do velikosti šířka 6m a délka 14m včetně schodiště.

670500000001 Bazénové lamely Igloo II 3 x 7m 252 608,00

670500000007
670500000006
670500000005
670500000004
670500000003
670500000002 Bazénové lamely Igloo II 4 x 8m

Bazénové lamely Igloo II 4 x 9m
Bazénové lamely Igloo II 5 x 10m
Bazénové lamely Igloo II 5 x 11m
Bazénové lamely Igloo II 5 x 12m
Bazénové lamely Igloo II 6 x 12m 349 958,00

327 998,00
319 388,00
310 768,00
278 478,00
271 578,00

6. Lamely Thermodeck

Bazénové lamely Thermodeck
Nadzemní automatické bazénové lamely DELTA  Thermodeck se silným krytem. Kryt může být
vyroben ze smrkového dřeva, exotického dřeva (Moabi), nebo z UV stabilizovaného PVC v různých
barvách.
Barevné provedení krytu: Smrk, Exotické dřevo, Bílá, Krémová, Šedivá.
Barevné provedení lamel: Bílá, Krémová, Šedivá, Modrá a Transluscent.
Bazénové lamely se dodávají do velikosti šířka 7,09m a délka 14m včetně schodiště.

Cenová nabídka pro kryt bazénové rolety smrkové dřevo. Barevné provedení lamel bílé. Kontrolní
panel s koncovými vypínači pro automatický dojezd bazénových lamel. Ovladač na klíč, proti
neoprávněné manipulaci.

Bazénové lamely Thermodeck  small 3 x 7m 253 858,00
Bazénové lamely Thermodeck  small 4 x 8m
Bazénové lamely Thermodeck  small 4 x 9m
Bazénové lamely Thermodeck large 5 x 10m
Bazénové lamely Thermodeck large 5 x 11m
Bazénové lamely Thermodeck large 6 x 12m 410 788,00

352 308,00
343 688,00
279 728,00
272 828,00

7. Lamely Coverdeck
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Bazénové lamely Coverdeck
Zapuštěné automatické bazénové lamely, které nepotřebují suchou šachtu pro motor a průchod stěnou
bazénu!
Bazénové lamely Coverdeck lze namontovat do stávajících bazénů bez porušení vodotěsnosti.

Mechanická část bazénových lamel obsahuje nerezové džáky, hřídel, motor, řídící jednotku a ovládací
klíček) dále patentovaný systém pohonu a převodovky. Kontrolní panel je vybaven koncovými vypínači
pro automatický dojezd bazénových lamel a ovladačem na klíč, proti neoprávněné manipulaci.
Cena bazénových rolet obsahuje: nosník, držák nosníku a rošt ze smrkového dřeva.

Bazénové rolety Coverdeck možno vybavit bezpečnostním zámkem Delta lock a bezpečnostní stěnou.
Barevné provedení lamel: Bílá, Krémová, Šedivá, Modrá a Transluscent.
Maximální velikost bazénových lamel Coverdeck: šířka do 6,09m, délka 14m včetně schodiště.

670700000001 Bazénové lamely Coverdeck   3 x 7m 284 648,00

670700000007
670700000006
670700000005
670700000004
670700000003
670700000002 Bazénové lamely Coverdeck   4 x 8m

Bazénové lamely Coverdeck   4 x 9m
Bazénové lamely Coverdeck 5 x 10m
Bazénové lamely Coverdeck 5 x 11m
Bazénové lamely Coverdeck 5 x 12m
Bazénové lamely Coverdeck 6 x 12m 414 388,00

370 898,00
362 278,00
353 658,00
315 978,00
309 088,00

8. Lamely Stardeck

Bazénové lamely Stardeck
Zapuštěné automatické bazénové lamely, určené k zabudování při stavbě nových bazénů, motor v
suché šachtě a průchod stěnou bazénu. K bazénovým lamelám možno použít patentovaný čistící
systém Cleandeck. Při každém otevření a zavření bazénových lamel čistící systém tlakem vody
opláchne bazénové rolety.

Cena bazénových žaluzií obsahuje: kompletní mechanickou část (průchodky, hřídel, motor, kontrolní
panel s koncovými vypínači pro automatický dojezd bazénových lamel, ovládací klíček), držák nosníku,
nosník, krycí rošt smrk, bazénové lamely v bílé barvě.

K bazénovým lamelám je možné dodat, krycí rošt např. z exotického dřeva Moabi, bezpečnostní stěnu
a čistící systém. Bazénovou roletu Stardeck možno vybavit bezpečnostním zámkem Delta lock.
Maximální velikost Stardeck: šířka do 8,09m, délka 16m včetně schodiště.

670800000001 Bazénové lamely Stardeck 3 x 7m 187 328,00

670800000007
670800000006
670800000005
670800000004
670800000003
670800000002 Bazénové lamely Stardeck 4 x 8m

Bazénové lamely Stardeck 4 x 9m
Bazénové lamely Stardeck 5 x 10m
Bazénové lamely Stardeck 5 x 11m
Bazénové lamely Stardeck 5 x 12m
Bazénové lamely Stardeck 6 x 12m 285 058,00

274 138,00
265 518,00
256 898,00
218 668,00
211 768,00

Čistící systém lamel Cleandeck 
Patentovaný čistící systém Cleandeck při každém otevření a zavření bazénových lamel čistící systém
tlakem vody opláchne bazénové rolety.

6732700100 Čistící systém lamel Stardeck do 4,10m 25 428,00

6732700500
6732700300 Čistící systém lamel Stardeck do 5,10m

Čistící systém lamel Stardeck do 6,10m 26 338,00
25 868,00

www.swimmingpool-europe.com



Ceny jsou uvedeny s DPH v Ceník D1 platný od:  09.08.2013 Kč

Strana 1 z 2

 Nadzemní

Viřivá vana Nomia - nadzemní kabinet (3osoby)
Spa France, je masážní bazén, vířivka, vířivý bazén, nebo chcete li whirlpool určený pro relaxaci a
odpočinek. Spa France Nomia je určená pro 3 osoby.
Nejlepším lékem na ztuhlé svaly je spojení tepla, vody a účinků masážních trysek.

Masáže: 5 rotačních trysek, 7 multi-směrových trysek 95mm, 7 multi-směrových trysek 70mm, 10
vzduchových masážních trysek.

Tyto trysky jsou konstruovány s ohledem na správné působení proudu vody při hydroterapii na
vybraných místech lidského těla. Trysky jsou v relaxačních místech strategicky umístěny a tvoří
ucelený systém

Zařízení: aromaterapický rozprašovač, multi-barevné LED světlo, skimmer, 3x hlavová opěrka, kryt,
schůdky, dotykový kontrolní panel digitální, integrovaná dětská sedačka.

Váha: 250kg. Váha plná: 1000kg. Množství vody: 750l Rozměry: 213cmx168cmx80cm.

500-100 Viřivá vana Nomia - nadzemní kabinet (3osoby) 241 279,00

Viřivá vana Sao - nadzemní kabinet (4 osoby)
Masážní vana pro 4 osoby.

Masáže: 5 dvojrotačních trysek 95mm, 5 rotačních 95mm, 6 multi-směrových trysek 95mm, 19
multi-směrových trysek 70 mm, 16 vzduchových trysek. Tyto trysky jsou konstruovány s ohledem na
správné působení proudu vody při hydroterapii na vybraných místech lidského těla. Trysky jsou v
relaxačních místech strategicky umístěny a tvoří ucelený systém příslušenství: aromatherapy
rozprašovač, multibarevné LED světlo, skimmer, 4 hlavové opěrky, kryt, schůdky, dotykový kontrolní
panel digitální.

Váha 300kg/plná 1300kg.
Množství vody 1000l.
Rozměry: 200cmx200cmx80cm.

500-200 Viřivá vana Sao - nadzemní kabinet (4 osoby) 281 972,00

Viřivá vana Eione- nadzemní kabinet (5 osob)
Masážní vana Eione pro 5 osob. Masáže: 5 dvojrotačních trysek 95mm, 5 rotačních trysek 95mm, 7
multi-směrových trysek 95mm, 15 multi-směrových trysek 70mm,2 mini trysky,10 vzduchových
trysek.Tyto trysky jsou konstruovány s ohledem na správné působení proudu vody při hydroterapii na
vybraných místech těla.
Trysky jsou v relaxačních místech strategicky umístěny a tvoří ucelený systém příslušenství:
aromaterapeutický rozprašovač, multi-barevné LED světlo, skimmer, 5 hlavových opěrek, kryt,
schůdky, dotykový digitální kontrolní panel.

Váha 300kg/plná 1400kg.
Množství vody:1100l.
Rozměry:200cmx200cmx83cm

500-300 Viřivá vana Eione- nadzemní kabinet (5 osob) 281 001,00

Viřivá vana Lilee - nadzemní kabinet ( 7 osob)
Masážní vana Lileé pro 7 osob.
Masáže: 5 dvourotační tryska 95mm, 5 rotačních trysek 95mm, 11 vícesměrových trysek 95cm, 17
vícesměrových trysek 70mm., 6 miny trysek, 16 vzduchových trysek.Tyto trysky jsou konstruovány s
ohledem na správné působení proudu vody při hydroterapii na vybraných místech těla.
Trysky jsou v relaxačních místech strategicky umístěny a tvoří ucelený systém .

Příslušenství:aromaterapetický  rozprašovač, 2 vícebarevné LED světlo, skimmer, 7 hlavových opěrek,
kryt,schůdky, dotykový kontrolní digitální panel.

Váha 340kg/plná 1740kg.
Množství vody 1400l.
Rozměry:225cmx225cmx91cm

500-400 Viřivá vana Lilee - nadzemní kabinet ( 7 osob) 329 639,00
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 Zapuštěné

Viřivá vana Nomia -pro zapuštění do země  (3osoby)
Spa France, je masážní bazén, vířivka, vířivý bazén, nebo chcete li whirlpool určený pro relaxaci a
odpočinek. Spa France Nomia je určená pro 3 osoby.
Nejlepším lékem na ztuhlé svaly je spojení tepla, vody a účinků masážních trysek.

Masáže: 5 rotačních trysek, 7 multi-směrových trysek 95mm, 7 multi-směrových trysek 70mm, 10
vzduchových masážních trysek.

Tyto trysky jsou konstruovány s ohledem na správné působení proudu vody při hydroterapii na
vybraných místech lidského těla. Trysky jsou v relaxačních místech strategicky umístěny a tvoří
ucelený systém

Zařízení: aromaterapický rozprašovač, multi-barevné LED světlo, skimmer, 3x hlavová opěrka, kryt,
schůdky, dotykový kontrolní panel digitální, integrovaná dětská sedačka.

Váha: 250kg. Váha plná: 1000kg. Množství vody: 750l Rozměry: 213cmx168cmx80cm.

600-100 Viřivá vana Nomia -pro zapuštění do země  (3osoby) 235 659,60

Viřivá vana Sao - pro zapuštění do země (4 osoby)
Masážní vana pro 4 osoby.

Masáže: 5 dvojrotačních trysek 95mm, 5 rotačních 95mm, 6 multi-směrových trysek 95mm, 19
multi-směrových trysek 70 mm, 16 vzduchových trysek. Tyto trysky jsou konstruovány s ohledem na
správné působení proudu vody při hydroterapii na vybraných místech lidského těla. Trysky jsou v
relaxačních místech strategicky umístěny a tvoří ucelený systém příslušenství: aromatherapy
rozprašovač, multibarevné LED světlo, skimmer, 4 hlavové opěrky, kryt, schůdky, dotykový kontrolní
panel digitální.

Váha 300kg/plná 1300kg.
Množství vody 1000l.
Rozměry: 200cmx200cmx80cm.

600-200 Viřivá vana Sao - pro zapuštění do země (4 osoby) 285 350,67

Viřivá vana Eione - pro zapuštění do země (5 osob)
Masážní vana Eione pro 5 osob. Masáže: 5 dvojrotačních trysek 95mm, 5 rotačních trysek 95mm, 7
multi-směrových trysek 95mm, 15 multi-směrových trysek 70mm,2 mini trysky,10 vzduchových
trysek.Tyto trysky jsou konstruovány s ohledem na správné působení proudu vody při hydroterapii na
vybraných místech těla.
Trysky jsou v relaxačních místech strategicky umístěny a tvoří ucelený systém příslušenství:
aromaterapeutický rozprašovač, multi-barevné LED světlo, skimmer, 5 hlavových opěrek, kryt,
schůdky, dotykový digitální kontrolní panel.

Váha 300kg/plná 1400kg.
Množství vody:1100l.
Rozměry:200cmx200cmx83cm

600-300 Viřivá vana Eione - pro zapuštění do země (5 osob) 283 880,52

Viřivá vana Lilee - pro zapuštění do země (7 osob)
Masážní vana Lileé pro 7 osob.
Masáže: 5 dvourotační tryska 95mm, 5 rotačních trysek 95mm, 11 vícesměrových trysek 95cm, 17
vícesměrových trysek 70mm., 6 miny trysek, 16 vzduchových trysek.Tyto trysky jsou konstruovány s
ohledem na správné působení proudu vody při hydroterapii na vybraných místech těla.
Trysky jsou v relaxačních místech strategicky umístěny a tvoří ucelený systém .

Příslušenství:aromaterapetický  rozprašovač, 2 vícebarevné LED světlo, skimmer, 7 hlavových opěrek,
kryt,schůdky, dotykový kontrolní digitální panel.

Váha 340kg/plná 1740kg.
Množství vody 1400l.
Rozměry:225cmx225cmx91cm

600-375 Viřivá vana Lilee - pro zapuštění do země (7 osob) 382 674,60
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1. Ekonomy SPA

Polaris 2,20x2,20m
Masážní vana pro 5-6 osob o objemu 1600 litrů vody vhodná i pro venkovní použití. Vybavení: 2x
masážní tryska s regulací proudu. 1x tryska WHIRPOOL, 13x rotační tryska s vysokým výkonem, 2x
cirkulační trysky, 1x světlo 12V. Automatický filtrační systém s elektronickým ovládáním, dvou
rychlostní čerpadlo 5 HP, el. topení 2kW, ozonátor. Vana je dodávána v barvě CARIBIEN BLUE,
včetně vrchního tepelně izolačního krytu.

32-115 Polaris 2,20x2,20m 161 505,84

2. Klasik SPA

Shadow 2,15x2,15m
Masážní vana pro 4-5 osob o objemu 1600 litrů vody vhodná i pro venkovní použití. Vybavení: 4x
masážní tryska s regulací proudu, 1x tryska WHIRPOOL, 10x rotační tryska s vysokým výkonem, 14x
vzduchová tryska, 1x tryska rotační velká,2x cirkulační trysky , 1x světlo 12V, Automatický filtrační
systém s elektronickým ovládáním BALBOA 2000, dvou rychlostní čerpadlo 5HP, vzuchové čerpadlo,
el. topení 3kW,  ozonátor, opěrky hlavy, aromaterapie.  Speciální antibakteriální úprava MICROBAN.
Vana je dodávána  v barvách,STARRYNIGHT BLUE,GREEN,BLACK,WHITE včetně vrchního tepelně
izolačního krytu.

32-125 Shadow 2,15x2,15m 196 647,26

Eclipse 2,45x2,45m
Masážní vana pro 5-6 osob o objemu 1700 litrů vody vhodná i pro venkovní použití. Vybavení: 1x
zdvojená masáž zad, 4x masážní tryska s regulací proudu, 1x tryska WHIRPOOL, 15x rotační tryska s
vysokým výkonem, 14x vzduchová tryska, 1x tryska rotační velká,2x cirkulační trysky , 1x světlo 12V,
Automatický filtrační systém s elektronickým ovládáním BALBOA 2000, dvou rychlostní čerpadlo 6HP,
vzuchové čerpadlo, el. topení 3kW,  ozonátor, opěrky hlavy, aromaterapie.  Speciální antibakteriální
úprava MICROBAN. Vana je dodávána  v barvách,STARRYNIGHT BLUE,GREEN,BLACK,WHITE
včetně vrchního tepelně izolačního krytu.

32-130 Eclipse 2,45x2,45m 214 960,86

Saturn  2,45x2,45m
Masážní vana pro 5-6 osob o objemu 1600 litrů vody vhodná i pro venkovní použití. Vybavení: 1x
zdvojená masáž zad, 4x masážní tryska s regulací proudu, 1x tryska WHIRPOOL, 15x rotační tryska s
vysokým výkonem, 14x vzduchová tryska, 1x tryska rotační velká,2x cirkulační trysky , 1x světlo 12V,
Automatický filtrační systém s elektronickým ovládáním BALBOA 2000, dvou rychlostní čerpadlo 6HP,
vzuchové čerpadlo, el. topení 3kW,  ozonátor, opěrky hlavy, aromaterapie.  Speciální antibakteriální
úprava MICROBAN. Vana je dodávána  v barvách,STARRYNIGHT BLUE,GREEN,BLACK,WHITE
včetně vrchního tepelně izolačního krytu.

32-135 Saturn  2,45x2,45m 214 960,86

3. Wave SPA

Jupiter 2,00x2,20m

32-140 Jupiter 2,00x2,20m 251 530,08
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Ultra 2,45x2,45m

32-145 Ultra 2,45x2,45m 288 157,27

Ultra Wave 2,45x2,45m

32-145 Ultra Wave 2,45x2,45m 327 118,00

4. Storm SPA

Tornado 2,20x1,80m

32-150 Tornado 2,20x1,80m 182 940,51

Typhoon 2,40x2,40m

32-155 Typhoon 2,40x2,40m 297 314,06
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 Masážní vana pro bazény

Vířivá vana Coloseum 233 
Kruhová vana  s přelivem do bazénu je určena pro venkovní i vnitřní použití.
Výhodou této vany je společné topení a filtrační  jednotka s bazénem. Coloseum  je pro 5-6 osob a je
vyrobena z tepelně opracovaného acrylátu vyztuženého skleněnými vlákny. Pěnová izolace po celém
obvodě vany, tepelně izoluje.
Barva bílá.

9-091 Vířivá vana Coloseum 233 52 100,00

Vířivá vana Coloseum 233 - Granite modrý
Kruhová vana  s přelivem do bazénu je určena pro venkovní i vnitřní použití.
Výhodou této vany je společné topení a filtrační  jednotka s bazénem. Coloseum  je pro 5-6 osob a je
vyrobena z tepelně opracovaného acrylátu vyztuženého skleněnými vlákny. Pěnová izolace po celém
obvodě vany, tepelně izoluje.
Barva Granite modrý.

9-0911 Vířivá vana Coloseum 233 - Granite modrý 66 478,00
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 Blowery a topení

Vzduchové topení 1.5kW
Topení z anticora pro ohřev vzduchové masáže s regulací teploty 30-80°C  k masážním vanám.
Topná spirála: 1,5 kW

12700 Vzduchové topení 1.5kW 3 732,37

Elektrické  topení plast 1.5kW
Elektrické topení určené k masážním vanám a malým bazénům. Je konstruováno pro nepřetržitý
průtok s minimální tlakovou ztrátou.  Díky svým malým rozměrům se snadno instaluje. Tělo je
vyrobeno z plastu a el. spirála je z Incoloy 825. Topení je vybaveno termostatem 0-45°C, hraničním
termostatem 60°C a pákovým spínačem. Napájení 230V.

141650 Elektrické  topení plast 1.5kW 5 285,16

Blower  GENESIS   90 - 240V
Vzduchové čerpadlo s tlakovým spínačem  (900W-240V), tepelnou pojistkou
900 W , 1 1/2"  výstup

31-273 Blower  GENESIS   90 - 240V 7 441,62

Blower  GENESIS 120  -240 V 
Vzduchové čerpadlo s tlakovým spínačem 50Hz- 230V - 1200 W a tepelnou pojistkou.
1 1/2" Vývody

31-274 Blower  GENESIS 120  -240 V 7 751,74

Blower PROFI
Vzduchové čerpadlo i pro veřejné použití
Max.přetlak- 130 mbar, t.j. 1,3m vodního sloupce, IP55

31-276 Blower PROFI   0,2 kW -230V  (1,0m) 23 104,95

31-280

31-279

31-278

31-277 Blower PROFI   0,4 kW -230V  (1,3m)

Blower PROFI    0,4 kW - 400V (1,3m)

Blower PROFI 1,3 kW - 400V max. 1,8m

Blower PROFI    2,2 kW - 400V max. 2,7m 55 484,00

44 887,00

27 823,95

29 711,55

 Masážní čerpadla
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Starite 5TPE C-1H 0,37kW -  12m3/h
Masážní čerpadlo Sta-Rite. Vhodné i pro veřejné bazény.
Výkon: 20 m3/h
230V

31-250 Starite 5TPE C-1H 0,37kW -  12m3/h 10 471,10

Starite 5TPE D-1H 0,55kW -  16m3/h
Masážní čerpadlo Sta-Rite. Vhodné i pro veřejné bazény.
Výkon: 16m3/h
230V

31-251 Starite 5TPE D-1H 0,55kW -  16m3/h 10 862,05

SuperSpa HAYWARD  1,50 kW -  24m3/h 
ydromasážní čerpadlo SuperSpa o výkonu 24,5m3/h@8m. Vhodné pro masážní vany i vodní atrakce.
Připojení 2" závit. Napájení 400V.

31-261 SuperSpa HAYWARD  1,50 kW -  24m3/h 11 906,40

SuperSpa HAYWARD 2,20 kW -  34m3/h 
ydromasážní čerpadlo SuperSpa o výkonu 24,5m3/h@8m. Vhodné pro masážní vany i vodní atrakce.
Připojení 2" závit. Napájení 400V.

31-262 SuperSpa HAYWARD 2,20 kW -  34m3/h 14 157,00

 Ovladani a elektronika

Rozvodnice pro el. ovladač 1 funkce (dopouštění)
Slouží k propojení hladinového snímače a elektromagnetického ventilu.

20-0241 Rozvodnice pro el. ovladač 1 funkce (dopouštění) 2 117,50

Rozvodnice pro el. ovladač 2 funkce 
Ovládací elektronika pro elektronický ovladač se dvěmi funkcemi. Světlo-Masáž

20-0542 Rozvodnice pro el. ovladač 2 funkce 3 954,52
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Rozvodnice pro el. ovladač - 3 funkce
vládací elektronika pro elektronický ovladač se třemi funkcemi. Světlo-Masáž-Blower

20-0543 Rozvodnice pro el. ovladač - 3 funkce 4 970,68

Elektronický ovladač - 3 funkce
Ovladač pro spínaní rozvodnice masážních van 3 tlačítka - vodní masáž-vzduch-světla
Barva: bílá

23-3149 Elektronický ovladač - 3 funkce 2 023,48

Elektronický ovladač - 2 funkce 
Dvou funkční ovladač - vodní masáž -světla
Barva: bílá

23-3609 Elektronický ovladač - 2 funkce 1 761,76

Elektronický ovladač S500 -multifunkční
Je multifunkční elektronické ovládání pro čerpadlo, blower, světlo, topení (filtrační čerpadlo), teplotu,
čas, a masážní mód. Jeho předností je absolutní kontrola nad funkčností celého systému. Ovladač
zvyšuje a snižuje účinnost vzduchové masáže, koupací dobu a teplotu. Teplota a čas se zobrazuje na
displeji. Zapnutí a vypnutí ostatních funkcí je indikováno pomocí světelných kontrolek umístěných na
ovladači.

31-284 Elektronický ovladač S500 -multifunkční 4 810,23

Rozvodnice k ovladači  S500
Rozvodnice určená k připojení multifunkčního ovladače S500, bloweru, masážního čerpadla, světla,
topení, hladinového hlídače, tlakového hlídače, čidla termostatu a hraničního termostatu. Připojeným
ovladačem se řídí variabilita výkonu, nastavení požadované teploty, kontrola chodu jednotlivých
komponentů a nastavení masážního cyklu od 1-30min. Součástí dodávky je i senzor na snímání
teploty.

31-285 Rozvodnice k ovladači  S500 9 906,15

Rozvodnice k ovladači  S500 400V
Rozvodnice určená k připojení multifunkčního ovladače S500, bloweru, masážního čerpadla, světla,
topení, hladinového hlídače, tlakového hlídače, čidla termostatu a hraničního termostatu. Připojeným
ovladačem se řídí variabilita výkonu, nastavení požadované teploty, kontrola chodu jednotlivých
komponentů a nastavení masážního cyklu od 1-30min. Součástí dodávky je i senzor na snímání
teploty.

31-285 Rozvodnice k ovladači  S500 400V 9 906,15
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Regulátor přisávání vzduchu 32mm
Plynulá regulace přisávání vzduchu.
Připojení: 32 mm
Barva: bílá

31-295 Regulátor přisávání vzduchu 32mm 223,37

Vzduchový ovladač
Ovladač pro spínaní vzduchového spínače.
Barva: bílá

31-296 Vzduchový ovladač 415,88

Hadička pro vzduchový ovladač
Slouží k propojení vzduchového ovladače a mikrospínače.

31-297 Hadička pro vzduchový ovladač 41,62

Hladinový senzor 12V - 2m kabel
Elektronický snímač hladiny vody,který  zabraňuje spuštění čerpadla na sucho. Délka kabelu 1,5m.

31-300 Hladinový senzor 12V - 2m kabel 954,09

 Světla & Transformátory

Světlo "SPA" 50W - 12V (bílé)
Mosazné 2"  světlo pro bazény a vířivé vany s aretační matkou a žárovkou.  Krycí díl je z mosazi, bíle
nalakované. Součástí dodávky je i 2m dlouhý silikonový kabel.

31-400 Světlo "SPA" 50W - 12V (bílé) 2 063,78
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Světlo "SPA" 50W - 12V (antikoro)
Mosazné 2"  světlo pro bazény a vířivé vany s aretační matkou a žárovkou.  Krycí díl je z mosazi, která
je chromem nalakovaná. Součástí dodávky je i 2m dlouhý silikonový kabel.

31-405 Světlo "SPA" 50W - 12V (antikoro) 1 963,10

Transformátor 20-60W (zalité)
Je možné instalovat pod masážní vanu.

31-411 Transformátor 20-60W (zalité) 1 583,77

 Trysky masážní a vzduchové

Tryska pro masážní bazény Směrová 
Masážní tryska pro vodní masáž 50 mm  s přisáváním vzduchu 32 mm.
Barva: bílá
směrově nastavitelná

31-318 Tryska pro masážní bazény Směrová 748,75

Tryska pro masážní bazény  Rotační 
Masážní tryska pro vodní masáž 50 mm  s přisáváním vzduchu 32 mm.
Barva: bílá
Rotační

31-319 Tryska pro masážní bazény  Rotační 963,89

Tryska pro masážní bazény Rotační-křížová 
Masážní tryska pro vodní masáž 50 mm  s přisáváním vzduchu 32 mm.
Barva: bílá
Rotační -křížová
Velikost trysky  průměr: 195mm

31-320 Tryska pro masážní bazény Rotační-křížová 3 158,58
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Tryska pro masážní bazény Rotační-2way 
Masážní tryska pro vodní masáž 50 mm  s přisáváním vzduchu 32 mm.
Barva: bílá
Rotační -dvousměrná
Velikost trysky  průměr: 195mm

31-321 Tryska pro masážní bazény Rotační-2way 2 658,98

Tryska TurboJet - pro fólii
Tryska TurboJet pro fólii. Doporučený průtok 15m3/h. Připojení 1 1/2"  pro vodu a 33,5mm pro
přisávání vzduchu.

31-322 Tryska TurboJet - pro fólii 1 988,00

Vzduchová tryska 1"
Vzduchová  tryska 1"
Barva: bílá

31-323 Vzduchová tryska 1" 277,45

Sací koš 2" pro masáž. čerp. - max. 42 m3/h
Plastový sací koš pro masážní čerpadlo.
Průtok: 42 m3/h
Barva: bílá
Přívod: 63 x 50 mm

31-330 Sací koš 2" pro masáž. čerp. - max. 42 m3/h 643,72

Skimmer k masážní vaně 50 mm
Skimmer k masážnímu bazénu, odvod 50mm
Barva: bílá

31-335 Skimmer k masážní vaně 50 mm 567,49

Sací koš pro masážní čerpadlo max. 18 m3/h
Plastový sací koš pro masážní čerpadlo.
Průtok: 18m3/h
Barva: bílá
Přívod: 50mm

31-336 Sací koš pro masážní čerpadlo max. 18 m3/h 505,30
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Třícestný ventil SPA 3x2" I.D. -bílý

31-455 Třícestný ventil SPA 3x2" I.D. -bílý 855,71
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