VWD, S.R.O.
Sme Slovenský výrobca a dodávateľ bazénov s dlhoročnou tradíciou a stovkami realizácií.
Všetky materiály a technológie sú preverené rokmi a máme s nimi bohaté skúsenosti.
Sledujeme najnovšie trendy a po testovaní novinky zaraďujeme do našej ponuky. Náš široký
realizačný tím pokrýva každú stránku realizácie a starostlivosti o zákazníka.
Poslaním značky VWD, s.r.o. nie je len ponuka, predaj, montáž a realizácia všetkých druhov
bazénov a bazénových prekrytí, sáun či vírivých vaní, ale tiež nikdy nekončiaca starostlivosť
o našich klientov v podobe záručného a pozáručného servisu a tiež údržby na maximálne
profesionálnej úrovni. Zakladáme si na rýchlosti vybavenia vašich potrieb v maximálnej
kvalite v oblasti bazénov a wellness.

BAZÉNY COMPASS
Žiadané keramické bazény Compass s doživotnou zárukou spájajú najnovšie
technológie, úžasný dizajn, doživotnú záruku.

BAZÉNY ALKORPLAN
Stavané bazény Alkorplan ponúkajú neobmedzenú možnosť tvorby bazénov
aj v neštandardných prevedeniach farieb, tvarov, rozmerov a atrakcií.

MOZAIKOVÉ BAZÉNY
Mozaikové(obkladané) bazény nemajú prakticky žiadne tvarové a rozmerové
obmedzenia. Obrovský výber povrchov nám umožňuje dosiahnuť akýkoľvek
efekt.

BAZÉNY RIVIERAPOOL
Ponúkame Vám bazény výnimočnej kvality s najmodernejšou technikou a
jedinečné možnosť prispôsobenia od jedného z predných predajcov bazénov
v Európe.

TECHNOLÓGIE A ATRAKCIE
Bezstarostnosť a zábava v bazéne sú trendy dnešnej doby. Plná automatizácia
s využitím rôznych energetických zdrojov a široký výber doplnkov pre bazén
Vás prekvapí.

VWD, s.r.o.
Zlievarenská ulica 8130/č.5, 917 02 Trnava
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Miroslav Segeš (predaj)

Ing. Ľuboš Deák (montáž a predaj)

Tel: +421 903 976 152
Email: miroslav.seges@vwd.sk

Tel: +421 903 574 543
Email: lubos.deak@vwd.sk
Miroslav Segeš (predaj)
Tel: +421 903 976 152

KERAMICKÉ BAZÉNY COMPASS
Keramické bazény Compass sú spojením najnovších výrobných technológií v oblasti
bazénov a úžasného dizajnu. Spojenie doživotnej záruky a efektného prevedenia s
množstvom modelov ich radí medzi naše najžiadanejšie bazény. Vysoká úroveň prevedenia
s možnosťou zabudovania samočistiaceho systému Vantage, umožňuje vytvorenie úžasného
bazéna, ktorý Vás nebude zaťažovať.

YACHT POOL

Keramický bazén Yacht Pool ponúka dve riešenia v jednom. Keramický bazén Yacht
Pool ponúka luxusný bazén v tvare jachty a tiež priestor pre klasické kúpanie sa a relax vo
luxusnej vírivke. Bazén je vyrobený aplikovaním karbónovej technológie, ktorá je absolútnou
európskou novinkou.
Dĺžka
11,50 m

Šírka
4,00 m

Hĺbka
1,50 m

Objem
42 m
3

FUN

Keramické bazény Fun sú jedny z najpredávanejších a najobľúbenejších modelov
práve vďaka praktickému tvaru a trom rôznym veľkostným variantom. Optimálny tvar
umožňuje inštaláciu tohoto keramického bazénu do akýchkoľvek priestorov bez
akýchkoľvek obmedzení. Užite si "fun" s keramickým bazénom Fun v kruhu rodiny alebo s
priateľmi.
Typ
Fun 74
Fun 80
Fun 83
Fun 100
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Dĺžka
7,45 m
8,00 m
8,30 m
10,00 m

Šírka
3,70 m
3,75 m
3,80 m
4,00 m

Hĺbka
1,50 m
1,50 m
1,50 m
1,50 m

Objem
33 m
36 m
37 m
45 m
3
3
3
3

BRILIANT

Dostupný a obľúbený model s minimalistickým dizajnom zabezpečujú maximálnu
účelnosť keramického bazénu Briliant. Elegancia bazénov Briliant je najdostupnejším
variantom keramických bazénov Compass. Kombinácia dizajnu a účelnosti robia tieto
keramické bazény absolútne vhodný pre každého. Upravená verzia bazéna XL BRILIANT
naviac obsahuje množstvo rôznych vylepšení.
Typ
Briliant 66
Briliant 74
XL - Briliant 88

Dĺžka
6,60 m
7,60 m
8,67 m

Šírka
3,65 m
3,65 m
3,71 m

Hĺbka
1,40 m
1,40 m
1,50 m

Objem
27 m
32 m
45 m
3
3
3

X-TRAINER

Keramický bazén X-Trainer je určený na zábavu, plávanie a relax. Moderný a
minimalistický dizajn bazéna X-Trainer s pohodlnými odpočinkovými zónami. Dvojdráhový
keramický bazén X-Trainer umožňuje plávať súčasne dvom a viacerým plavcom súčasne.
Vďaka väčšej šírke keramických bazénov XL-Trainer a XXL-Trainer môžete priamo vo vašej
záhrade zažiť plnohodnotné plávanie, cvičiť vodný aerobik alebo si vychutnať masáž.
Upravená verzia bazénu X-Trainer obsahuje rôzne vylepšenia.
Typ
X - Trainer 45
X - Trainer 58
X - Trainer 82
XL - Trainer 72FB
XL - Trainer 110FB
XL - Trainer 110
XXL - Trainer 133FB
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Dĺžka
4,50 m
5,80 m
8,25 m
7,20 m
11,00 m
11,00 m
13,30 m

Šírka
3,00 m
3,45 m
3,70 m
3,30 m
4,00 m
4,00 m
4,50 m

Hĺbka
1,24-1,49 m
1,13 - 1,52 m
1,09 - 1,77 m
1,50 m
1,51 m
1,12 - 1,82 m
1,52

Objem
15 m
22 m
36 m
23 m
50 m
52 m
89 m
3
3
3
3
3
3
3

JAVA

Bazén Java je klasický model bazén s rovným dnom, románskym schodiskom a
veľkorysým priestorom. Románske schodisko umocňuje pôsobivý vstup do bazéna. Tvar
bazénu Java sa dokonale hodí k tradičným stavbám na vidieku i v meste.
Typ
Java 101
XL - Java 114

Dĺžka
10,10 m
11,40 m

Šírka
3,82 m
4,00 m

Hĺbka
1,51 m
1,10 - 1,69 m

Objem
49 m
52 m
3
3

RIVERINA

Keramický bazén Riverina je vďaka oblým tvarom a pohodlnému schodisku veľmi
populárny. Široké a pohodlné schodisko a bezpečnostný stupienok pozdĺž stien, vyhovuje
každej vekovej kategórii.
Typ
Riverina 67
Riverina 106

Dĺžka
6,70 m
10,60 m

Šírka
3,44 m
3,75 m

Hĺbka
1,13 - 1,59 m
1,06 - 1,90 m

Objem
24 m
45 m
3
3

BABY POOL

Keramický bazén BABY POOL je vlastne bazén XL-Trainer 110, ktorý vďaka zníženej
maximálnej hĺbke na 88 cm dostal prívlastok BABY POOL. Vďaka tomu je priam stvorený na
zábavu vo vode pre malých aj veľkých.
Typ
Baby pool
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Dĺžka
6,52 m

Šírka
2,40 m

Hĺbka
0,88 m

Objem
12 m
3

AQUA NOVA

Keramický bazén Aqua Nova je ideálny pre skvelú zábavu v malom priestore. Jeho
kompaktný dizajn a rozmery sú ideálne pre menšie domy. Voliteľne vybavený protiprúdom
poskytuje majiteľovi miesto na cvičenie a užívanie.
Typ
AQUA NOVA 53
AQUA NOVA 77

Dĺžka
5,30 m
7,75 m

Šírka
3,20 m
3,55 m

Hĺbka
1,50 m
1,51 m

Objem
21 m
40 m
3
3

CLASSIC

Keramický bazén Classic má mimoriadne, kompaktný dizajn a zabudované schodisko.
Vďaka svojim kompaktným rozmerom sa hodí každému rodinnému domu, do každej
záhrady ale aj do interiéru.
Typ
CLASSIC 62

Dĺžka
6,20 m

Šírka
3,20 m

Hĺbka
1,40 m

Objem
21 m
3

FAST LANE

Keramický bazén Fast Lane je predĺžený a elegantný bazén pre aktívnych plavcov. Je
navrhnutý tak, aby maximálne vyhovoval všetkým, ktorí chcú vo svojom bazéne športovo
zaplávať bez obmedzení. Práve preto ho ocenia predovšetkým plavci. Svojim štíhlym a
dlhým tvarom je vhodný aj do užších priestorov.
Typ
XL - Fast Lane 122
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Dĺžka
12,20 m

Šírka
2,90 m

Hĺbka
1,50 m

Objem
43 m
3

XL-LOUNGER

Revolučný keramický bazén XL-Lounger 95 je novinkou roku 2017 v portfóliu Compass
Ceramic Pools. Zavádza nový smer dizajnu bazénu, ktorý vám prináša skvelú kombináciu
efektívneho kúpacieho priestoru s eleganciou čistých línií. Tento nový bazén má schody
inšpirované kubistickými schodmi a nachádza sa tesne pred krytom Compass Pools Rollo.
Typ
XL-Lounger

Dĺžka
9,50 m

Šírka
4,50 m

Hĺbka
1,50 m

Objem
50 m
3

FAREBNÉ PREVEDENIA BAZÉNOV COMPASS


Gélové farby Nova® sú miešané zo zdokonalenej základovej farby a nového typu
farebných častíc. Dodávajú vode v bazéne holografický efekt s
nenapodobiteľným leskom.



3D farby Cyber® zaručujú jedinečnú ochranu voči UV žiareniu, poveternostným
podmienkam, voči chemickým látkam, mechanickému poškodeniu a tiež vysokým
teplotám.



Metalický farby Bi-Luminite® menia vzhľad bazénov vďaka drobným metalickým
časticiam, ktoré sú umiestnené pod povrchom použitím dvoch farebných vrstiev
namiesto jednej.

NOVA
Anthracite

Bi-Luminite
Blue Granite

NOVA Blue

Bi-Luminite
Blue Saphire

NOVA Navy

Bi-Luminite
Golden
Pebble

NOVA Onyx

Bi-Luminite
Smokey
Quartz

NOVA Pearl

CYBER Blue

NOVA Stone

CYBER White
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TECHNOLÓGIE COMPASS
Carbon Ceramic Pools®
Karbón disponuje najvyššou pevnosťou
pri zachovaní nízkej hmotnosti zo všetkých
materiálov používaných na vystuženie
bazénov. Vďaka týmto vlastnostiam sa
využíva v priemyselných oblastiach ako je
letecký, lodný a automobilový priemysel.
Spoločnosť Compass Ceramic Pools využíva
tieto
jedinečné
vlastnosti
vo
svojej
technológii výroby CARBON CERAMIC
POOLS od roku 2013. Vysoká chemická a
mechanická odolnosť povrchu zaručuje
bezkonkurenčnú
životnosť
bazéna.
Viacvrstvová konštrukcia telesa bazéna
zahŕňa aj keramické jadro, vďaka ktorému sú
mechanické vlastnosti bazénov Compass a
odolnosť voči osmóze neporovnateľné s
inými bazénmi.

Samočistiaci systém COMPASS
VANTAGE®
Takmer neviditeľný systém strategicky
umiestnených trysiek, ktoré sú súčasťou
systému VANTAGE je nainštalovaný pri
výrobe nového kompozitného bazénu.
Každý systém VANTAGE inštalujú školení
technici. Znamená to, že si môžete svoj nový, krištáľovo čistý bazén vybavený systémom
VANTAGE užívať a využívať bez akýchkoľvek obáv. VANTAGE systém je dostupný len pre
nové bazény. Účinne a automaticky zbiera sutinu a výrazne zlepšuje obeh v bazéne čím
eliminuje tvorbu rias a baktérií. To má za následok zníženie nutnosti použitia chemikálii.

iQ- Inteligentný kontrolný systém bazéna
Systém iQ – inteligentné riadenie bazéna umožňuje maximálne komfortne a pohodlne
ovládať a nastavovať parametre bazéna ako i jeho doplnkov. Ovládanie je plne
automatizované s možnosťou manuálnej kontroly či zásahu do jednotlivých parametrov.
Systém iQ tiež umožňuje spätne kontrolovať parametre bazéna a jeho doplnkov.

Roletový kryt Rollo Cover
Lišty roletového krytu Rollo Cover pre bazény Compass, sú vyrobené z odolného PVC,
so zvýšenou pevnosťou voči poškodeniu a UV žiareniu. V každej komore krytu Rollo Cover, je
uložený mechanizmus s vodiacimi kolesami. Ak sa roletové prekrytie automaticky vysúva
alebo zasúva, všetky lišty sú jemne navíjané okolo valca z nehrdzavejúcej ocele. Tento
proces je možný vďaka sofistikovanému trúbkovému motoru, nachádzajúcemu sa v hriadeli
navíjacieho valca. Po otvorení prekrytia Rollo Cover sa lišty ponoria pod hladinu vody za
pevným panelom s rovnakou farbou ako majú steny bazéna.
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BAZÉNY REKU
Jednodielne bazény REKU sú vyrobené z epoxi-akrylátu, odolného voči osmóze a
poveternostným vplyvom. Všetky bazény je možné vybaviť bohatým príslušenstvom ako
roletou pre zakrytie bazéna, vo vyhotovení pod alebo nad úrovňou terénu, vo verzii Solar
pre exteriérové bazény alebo v bielej farbe pre vnútorné bazény alebo rôznymi vodnými
atrakciami.

MARINA

Rohové umiestnenie schodov poskytuje plnú dĺžku plávania. Skimmer a reflektory sú
diskrétne namontované proti sebe. Marina má všetko to, čo je potrebné pre plné potešenie
z kúpania: 8-fázový fitness model, proti prúdový systém, kryt "Thermosafe" a mnoho iného.
Typ
Marina 600
Marina 750
Marina 900

Dĺžka
6,00 m
7,50 m
9,00 m

Šírka
3,20 m
3,20 m
3,20 m

Hĺbka
1,40 m
1,40 m
1,40 m

T WI N

Model Twin disponuje obojstranným schodiskom so 4 stupňami a veľkým priestorom na
kúpanie medzi nimi. Do steny je možné inštalovať protiprúdové a masážne vybavenie.
Samozrejmosťou je bezpečnostná hrana pre rolety s integrovaným oceľovým rámom.
Typ
Twin 700
Twin 800
Twin 745
Twin 845
Twin 945
10

Dĺžka
7,00 m
8,00 m
7,45 m
8,45 m
9,45 m

Šírka
3,20 m
3,20 m
3,70 m
3,70 m
3,70 m

Hĺbka
1,50 m
1,50 m
1,50 m
1,50 m
1,50 m

T WI N S

Model Twin S je prefabrikovaný bazén vyrobený z epoxyakrylátu. Disponuje
obojstranným schodiskom s 5 stupňami a priestranným sedením medzi nimi. Posedenie v
strede umožňuje tiež inštaláciu protiprúdových a masážnych trysiek. Bazén má 30mm hrubú
izoláciu v podlahe a profilované šikmé steny v uhle 6°. Samozrejmosťou je bezpečnostná
hrana pre rolety s integrovaným oceľovým rámom.
Typ
Twin S 700
Twin S 800
Twin S 745
Twin S 845
Twin S 945

Dĺžka
7,00 m
8,00 m
7,45 m
8,45 m
9,45 m

Šírka
3,20 m
3,20 m
3,70 m
3,70 m
3,70 m

Hĺbka
1,50 m
1,50 m
1,50 m
1,50 m
1,50 m

MALAGA

Vstup do tohto elegantného bazéna je zabezpečený priestranným románskym
schodiskom na ľavej strane. Jeho pravá časť umožňuje inštaláciu masáže vodným prúdom a
vzduchovými perličkami. Vďaka tomu si môžete vychutnať intenzívnu masáž v plytkej vode.
Plocha na sedenie poskytuje dokonalé pohodlie pre jednu ležiacu alebo dve sediace
osoby.
Typ
Malaga 640
Malaga 740
Malaga 710
Malaga 810
Malaga 910
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Dĺžka
6,40 m
7,40 m
7,10 m
8,10 m
9,10 m

Šírka
3,20 m
3,20 m
3,70 m
3,70 m
3,70 m

Hĺbka
1,50 m
1,50 m
1,50 m
1,50 m
1,50 m

FAREBNÉ PREVEDENIA BAZÉNOV REKU

GALÉRIA BAZÉNOV REKU
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SBAZÉNY STYLE
Séria „Style“ ponúka za mimoriadne výhodnú cenu viac ako len nadčasový bazén.
Montážne dielce bazénu sú integrované, lem Basalt je samozrejme súčasťou dodávky.
Moderné bazény Style vás nadchnú vďaka voliteľnej palube na opaľovanie, pod ktorou sa
pohybuje žalúzia. Masážne zariadenia a protiprúdy sú integrované v schodiskovej časti.

ANCONA STYLE
Model Ancona Style sa
harmonicky prispôsobí každej
záhrade a vytvára symbiózu s
okolím.
Vodná
plocha
s
dôrazom
na
maximalizáciu
priestoru na plávanie leží iba 5
cm pod dlažbou z prírodného
kameňa.
Novo
navrhnuté
schodisko má neuveriteľne čisté
línie a takmer neviditeľne mizne
pod hladinou vody. Každý schodík poskytuje maximálnu bezpečnosť, keďže je vybavený s
protišmykovým povrchom a tiež je navrhnutý na šírku aj hĺbku tak, aby naň bolo možné stúpiť
celou plochou chodidla. Ancona Style s novo vyvinutou šachtou na žalúzie "Integra 2-13"
neposkytuje len "stenu na plávanie proti prúdu", ale aj dodatočný priestor na relax s plytkou
vodou. Pod týmto priestorom sa nachádzajú žalúzie, ktoré značne zvyšujú možnosti využitia
bazénu. Jednoduchým stlačením tlačidla žalúzie vyplávajú na hladinu bazéna a bezpečne
ho prekryjú.

MODENA STYLE
Modena
Style
spája
jednoduchosť a priame línie.
Všetky montážne časti, vrátane
krajovky Basalt sú integrované v
dodávke. Voliteľná palubová
doska,
pod
ktorou
sa
nachádzajú žalúzie, umožňuje
vznik
skutočne
moderného
bazéna, ktorý vás zaručene
nadchne.
Protiprúdové
a
masážne trysky môžu byť na želanie zabudované v stredovej časti schodov. Modena Style je
bestsellerom už niekoľko rokov. Vďačí za to predovšetkým spojeniu nadčasového dizajnu s
komfortom, aký si želáte: priestor na ležanie/sedenie, schodisko, protiprúdové a masážne
zariadenia. Príjemnú atmosféru pre každý letný večer vytvorí moderná a bezpečná LED
osvetľovacia technika. Svetlosivá farba papyrus na rozdiel od bielej farby neoslepuje,
vytvára vkusnú a žiarivú vodu a vytvára moderný a čistý vzhľad bazéna.
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BAZÉNY D-LINE
Bazény série D-Line využívajú dokonalú symbiózu prostredia a funkcie. Bazény D-Line
majú úplne zredukovaný vzhľad. Dokonale hladné čiary, jasné štruktúry, obrovské množstvo
elegantných dizajnových možností pre individualistov. Vychutnajte si upokojujúci účinok
vody, momenty osvieženia a zotavenia, umocňujúci kľud dobre zariadenej záhrady, ktorú
môže vyžarovať vaša „outdoorová obývačka“.

ANCONA
Model
Ancona
sa
vyznačuje čistým štýlom a
zdržanlivosťou v líniách, ktoré
priam vyžaruje absolútny pokoj.
Tento model disponuje piatimi
schodíkmi a štýlovom zábradlím.
Ak tvar bazéna nasleduje jeho
účelnosť, tak môže vzniknúť
jedine Ancona, pretože ubrať sa
už nedá! Bezpečné schody s
protišmykovým povrchom, dobre uchopiteľné nerezové zábradlie a dokonale pravouhlý
bazén...to je Ancona zo série D-Line. Rovnako decentne sú do bazéna zapracované aj
protiprúdové a masážne trysky. Napriek tomu, že ich je sotva vidieť, rozhodne ich je cítiť.
Bazén Ancona je zhotovený v sendvičovej konštrukcii s 20 mm izolácie v stenách a 30 mm v
dne. Sklon stien je 6° a žalúzie sú vybavené bezpečnostnou hranou a integrovaným
oceľovým rámom na troch stranách.

LINEAR
Model
Linear
spája
puristické nápady a sny: Rovné,
čisté tvary sa tavia do vody.
Oblasť bazéna "Granicite black"
a tmavý prírodný kameň sa
navzájom dokonale doplňujú a
harmonicky sa stenčia k vode.
Prídavné fontány a prúdy
zmenia váš bazén na jedinečný
"lapač očí". Vysoká hladina
vody vytvára elegantný vzhľad a tmavá farba bazénu sa výborne mieša do okolia. Subtílne
integrované prúdové a masážne systémy, ktoré človek ich sotva vidí - ale o to viac ich cíti.
Všetko vyžaruje istý druh pokoja a harmónie. Aj to aj pri zamračenom a daždivom počasí, v
snehu alebo v ľade.
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WETLOUNGE
Poznáte to: teplo, slnko a
dokonalý relax v teplej, plytkej
vode. Presne pre vytvorenie
dokonalého
relaxu
sme
obohatili model WetLounge o
praktickú zónu s plytkou vodou.
Táto zóna predlžuje bazén o
jeden alebo dva metre a má
hĺbku vody 15 cm. Táto plocha
pôsobí
čisto,
veľkoryso
a
predovšetkým upokojujúco. WetLounge spája mokré a suché priestory pri bazéne, čím
vzniká vodná terasa. Ak si vložíte lehátko do tejto teplej, plytkej vody, dokonale si
vychutnáte príjemnú atmosféru, ktorú táto lagúna priam vyžaruje. WetLounge poskytuje
veľkú plochu na umiestnenie nie len nábytku ale aj dekorácií.

CLASSIC
D-Line
Classic
je
jednodielny bazén vyrobený z
epoxidového
akrylátu
a
sendvičovej
konštrukcie
s
izoláciou stien 20 mm a dna 30
mm. Bezpečnostný okrajový
systém z nehrdzavejúcej ocele
na
dlhých
stranách
a
bezpečnostná
lišta
sú
štandardným
vybavením
modelu Classic. Namiesto schodov máme šikovný rebrík s prírodným kameňom a madlom z
nehrdzavejúcej ocele. Všetky komponenty z nehrdzavejúcej ocele majú jednoduchý,
hranatý, obdĺžnikový tvar, ktorý dokonale odráža nový dizajn modelu Classic zo série D-Line.

ROM
Klasický a štýlový. To sú
slová, ktoré sú vlastné klasikovi
menom Rom z edície D-Line.
Nádherný a veľkorysý vstup do
bazéna
s
oblúkovými
stupienkami,
jasné
a
zaguľatené
línie
tvoria
mimoriadne
elegantný,
nadčasový, ušľachtilý a dizajn
ktorý napriek tomu vyniká
svojou jednoduchosťou. Na
želanie zákazníka je možné do schodiska elegantne vsadiť silné zariadenie na plávanie proti
prúdu. Bazén je vybavený dvomi silnými podvodnými svetlometmi vďaka ktorým večer
ponúka nezabudnuteľný pohľad.
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GALÉRIA BAZÉNOV D-LINE

17

BAZÉNY Z ŤAŽKEJ FÓLIE ALKORPLAN
Ponúkajú neobmedzenú tvarovú a rozmerovú prispôsobivosť s možnosťou tvorby
bazénov aj v neštandardných prevedeniach. Či už sa jedná o rôzne farby a štruktúry
povrchov, zapracovanie všetkých mysliteľných atrakcií, alebo dizajnové prevedenia,
stavaný bazén prakticky nemá obmedzenia. Použitie materiálu s dlhoročnou tradíciou v
spojení s vhodným zapracovaním zaručuje dodržanie všetkých hygienických noriem a
nadštandardnú životnosť.

MATERIÁLY A POVRCHY
Široká paleta farebnosti nám dáva možnosť dokonale zladiť bazén s Vašimi
predstavami. Či už sa jedná o materiál v jednoduchých farbách, s dekoratívnym povrchom
alebo o materiály touch s 3D povrchom, vždy je kladený maximálny dôraz na kvalitu
prevedenia a spracovania. Vysoká chemická a mechanická odolnosť povrchu zaručuje
dlhodobú životnosť povrchu bazéna. Stavané bazény sa radia do kategórie večných. Ich
obrovskou výhodou je bezproblémová rozšíriteľnosť, prípadne obnoviteľnosť povrchu bez
nutnosti stavebných zásahov. Stavané bazény sú realizované na mieste. Stavebná časť
môže byť realizovaná samostatne a nie je nutnou súčasťou dodávky bazéna. Samozrejme je
možná realizácia na kľúč.

MOŽNOSTI POUŽITIA TECHNOLÓGIE
Kvalita povrchu umožňuje použitie všetkých bežných technológií na úpravu vody, či
už sa jedná o chlór, soľnú úpravu, prípadne bezchlórové dezinfekčné prostriedky. Do
stavaného bazéna je možné zabudovať všetky dostupné atrakcie od osvetlenia, cez
protiprúd až po vodné a vzduchové masáže. Prevedenie s napnutou hladinou je bežné, čiže
vieme splniť aj najnáročnejšie požiadavky na dizajn a hygienu. Tvar a rozmery môžu presne
spĺňať vaše požiadavky bez akýchkoľvek obmedzení.

Tvar a rozmery môžu presne spĺňať vaše požiadavky bez akýchkoľvek obmedzení.
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ALKORPLAN2000
Vodotesná fólia pre bazény tvorená 2 flexibilnými PVC-P vrstvami, ktoré sú navzájom
spojené s polyesterovou sieťovinou. Tým je zaručená mimoriadne vysoká odolnosť a
trvanlivosť, pričom je zachovaná potrebná pružnosť a flexibilita pre prispôsobenie sa
akémukoľvek tvaru bazéna. Alkorplan2000 je dostupný v siedmich farbách
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ALKORPLAN3000
Ponúka rovnaké záruky kvality ako ALKORPLAN2000, ale so súčasnými vzormi a
textúrami. Všetky fólie ALKORPLAN3000 sú chránené veľmi odolným viacvrstvovým lakom,
ktorý predlžuje životnosť fólie a zabraňuje predčasnému starnutiu. ALKORPLAN3000 sú
vysokokvalitné fólie s exkluzívnym reliéfom. Sú vhodné na inštaláciu v klzkých priestoroch v
bazéne, ale aj mimo neho. Tieto fólie sú vhodné aj na schody, rebríky, chodníky ale aj
potápačské plošiny. K dispozícii sú v 9 rôznych atraktívnych prevedeniach.

20

ALKORPLAN TOUCH
Alkorplan TOUCH je nová zosilnená fólia ALKORPLAN s hrúbkou až 2 mm. Ide o
najsilnejšiu a najodolnejšiu fóliu na trhu. Pritom si zachováva prirodzenú povrchovú úpravu
exkluzívnymi 3D reliéfmi, ktoré ich robia jedinečnými, hmatovo a vizuálne vzrušujúcimi. Všetka
vysoká kvalita RENOLITu AlkorPlan 3000, teraz v 3D. Alkorplan TOUCH sú dostupné v 6
farebných prevedeniach.
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MOZAIKOVÉ, OBKLADANÉ BAZÉNY
Nič nie je nemožné. Pri mozaikových, prípadne obkladaných bazénoch nie sú
prakticky žiadne tvarové a rozmerové obmedzenia. Obrovský výber materiálov povrchov
nám umožňuje dosiahnuť akýkoľvek efekt. Či už chcete aby Váš bazén vyzeral ako z
kameňa, alebo je vašim snom exkluzívny povrch z ušľachtilých materiálov, prípadne sklená
mozaika na mieru, nič nie je nemožné. Jedná sa vyslovene o exkluzívne projekty šité na
mieru.

MATERIÁLY A POVRCHY
Výber materiálov z našej ponuky je veľmi rozsiahli a sme schopný dodať materiály
spĺňajúce najnáročnejšie požiadavky na dizajn. Používame výhradne materiály od
renomovaných výrobcov, vhodné pre daný účel. Pri obkladaných alebo mozaikových
bazénoch nie je možný žiadny kompromis. Jedná sa o bazény večné a tak k nim musíme
pristupovať. Projekt je nutné riešiť do najmenších detailov počnúc statikou stavby, cez
nekompromisný hydroizolačný systém až po kvalitu inštalácie a použitých inštalačných
materiálov. Náročnosť projektu vyžaduje poctivý prístup, kde sa ladia všetky požiadavky.

MOŽNOSTI POUŽITIA TECHNOLÓGIE
Kvalita základných a inštalačných materiálov umožňuje použitie všetkých bežných
technológií na úpravu vody, či už sa jedná o chlór, soľnú úpravu, prípadne bezchlórové
dezinfekčné prostriedky. Do mozaikových a obkladaných bazénov je možné zabudovať
všetky dostupné atrakcie od osvetlenia, cez protiprúd až po vodné a vzduchové masáže.
Bazény s napnutou hladinou a inými dizajnovými a hygienickými požiadavkami sú
štandardom.
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DLAŽBY ROSA GRES
DDlažby Rosa Gres sú vďaka premyslenému návrhu vhodné tak do exteriéru, ako aj
interiéru, vďaka čomu môžete tieto dva svety dokonale prepojiť. Vďaka špičkovému,
extrémne odolnému a predovšetkým protišmykovému povrchu sú mimoriadne vhodné na
použitie pri bazéne alebo vírivke. Španielskej spoločnosti Rosa Gres tiež nie je cudzia snaha o
minimalizáciu vplyvu výroby na životné prostredie až na nulu.
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MOZAIKY EZARRI
Ezarri bola prvá spoločnosť vyrábajúca keramické mozaiky, ktorá dosiahla ISO 9001
Certifikát kvality ako uznanie efektívnosti systému kvality počas celého procesu výroby.
Mozaiky Ezarri sú známe okrem nekompromisnej kvality aj takmer okamžitou dostupnosťou
svojich produktov a kladením veľkého dôrazu na ekológiu. A to predovšetkým používaním
recyklovaného skla a certifikáciou environmentálneho manažmentu podľa ISO 14001.
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MOZAIKY SICIS
Mozaikové bazény patria do kategórie projektov, ktoré majú veľa priestoru na
vyjadrenie nielen vo verejnej sfére, ale najmä v súkromnej sfére. Stávajú sa predmetom
architektonického výskumu a predovšetkým estetickej prestíže. Mozaiky Sicis disponujú
nespochybniteľnou kvalitou, ozdobnými hodnotami a naozaj nekonečným rozsahom riešení.
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BAZÉNY MLINE
MLine ponúka množstvo spôsobov, ako vytvoriť individuálny dizajn bazéna, a zároveň
využívať výhody prefabrikovaných zostáv. Vyberte si schodiská, rolety, tvar a veľkosť bazéna
a samozrejme aj prepadové žľaby. Prispôsobte svoj bazén použitím mozaiky podľa vášho
vkusu, vhodným osvetlením a technickému vybaveniu.

MOZAIKY
Mozaika alebo presnejšie sklenená mozaika je
dnes jedným z najodolnejších a najkvalitnejších
povrchov, ktoré sú k dispozícii pre dizajn bazénov.
Jednotlivé sklenené dlaždičky vo vašom bazéne majú
odlišný tón a farbu. Vďaka tomu, že farba svetla
dopadá na povrch z rôznych uhlov vzniká nekonečný
počet rôznych farebných efektov, ktoré môžete využiť
pri navrhovaní svojho vysneného bazéna. Sklené
mozaiky
ponúkajú
nekonečné
možnosti
kombinovania farieb.

KONŠTRUKCIA
Základom štruktúry MLine je izolačné jadro s
hrúbkou 60 mm, ktoré znižuje prenos tepla na
minimum a je prispôsobené tak, aby vyhovovalo
bazénu. Do tohto izolačného jadra sa potom nanáša
niekoľko vrstiev epoxi-akrylátu vystuženého skleneným
vláknom. Tento kompozitný materiál poskytuje vysokú
chemickú odolnosť, pevnosť a elasticitou. Mozaika je
následne lepená na povrch epoxidovým lepidlom a
maltou. Výsledkom je homogénna materiálová
štruktúra, ktorá už nie je oddeliteľná.

FUNKCIE
Zábradlia a madlá

Schody a rebríky

Zábradlia a madlá sú dokonalým
komponentom na bezpečný prístup k
rebríkom. Sú vyrobené výhradne z
nehrdzavejúcej ocele, majú jednoduchý
a elegantný dizajn.

šetria miesto a majú moderný
vzhľad, zatiaľ čo zaoblené schody
ponúkajú
veľkorysé
priestory
na
posedenie a ležanie vo vode. Rozhodnite
sa, aké schody a rebríky chcete použiť.
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Podsvietenie

Prúdové a masážne systémy

Dajte bazén do správneho svetla s
konceptom
vlastného
energeticky
úsporného LED osvetlenia, ktorý zahŕňa aj
oblasť okolo bazénu a vytvára správnu
náladu v bazénoch. Technológia môže
byť ovládaná pomocou nášho DMX
rozhrania alebo dokonca pomocou
vášho telefónu.

Prietokové a masážne systémy vám
umožnia využívať bazén na intenzívne
cvičenie a relaxáciu. S našimi dvojitými
protiprúdmi môžete plávať nepretržite v
priamom smere bez otáčok. Ak hľadáte
relax, masážne trysky pre váš chrbát,
ramená a krk a nohy.

Prekrytie

Tepelná a energetická efektivita

Zachováva vodu čistú, zabraňuje
odparovaniu vody, zachováva teplo a
zabraňuje rastu rias. Roštové kryty so
slnečnými prvkami dokonca využívajú
slnečnú energiu na ohrev bazénu bez
ďalších nákladov a ekologicky. Roletový
kryt môže byť stiahnutý a vytiahnutý
stlačením tlačidla.

Vysoko kvalitná izolácia, efektívnej
technológie, solárna energia a ďalšie
efektívne,
energeticky
úsporné
technológie, ako tepelné čerpadlá s
tepelným
zdrojom,
pripojenie
k
vykurovacím systémom vášho domu robia
naše bazény mimoriadne efektívne.
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SYSTÉMY ŽĽABOV
Skrytý žľab

Panoramatický žľab

Chcete, aby bol vodný povrch
zabudovaný do terasy a pretekal do jeho
okolia ako zrkadlo? Potom odporúčame
bazén MLine s skrytým prepadovým
žľabom, kde voda preteká cez horný
okraj bazénu do prepadového kanálu. To
umožňuje spustiť terasové dlaždice cez
okraj bazéna na steny bazéna a
pokračovať v pohľade pod vodnou
hladinou.

Panoramatický kanál, nazývaný tiež
„miznúci okraj“, umožňuje, aby sa váš
vodný povrch v horizonte zmizol do
nekonečna. Žiadny kanál, žiadne povrchy
na zablokovanie vášho voľného pohľadu
na okolitú krajinu. Na ostatných stranách
steny bazéna sú zvyčajne skimmery s
vysokou hladinou vody a stojace kamene
visiace nad okrajom.

Prepadový žľab s mriežkou

Skimmerový žľab

Bazény MLine je tiež možné osadiť
prepadovým žľabom s mriežkou. Ide o
nutnú voľba pre bazény určené na
komerčné využitie. Takto navrhnutý žľab
zvládne
extrémne
vysoké
výkyvy
množstva vody a tiež poskytuje ľahkú a
rýchlu
údržbu
vďaka
možnosti
jednoduchého odstránenia mriežky.

Ak chcete, aby vaša terasa plávala
nad hladinou vody, je skimmer správna
voľba pre bazény s vysokým stupňom
vody. Prepadové žľaby sa nachádzajú po
okrajoch bazéna približne 5 cm od vrchu
a hladina vody je asi o 6 cm nižšie. To
vytvára vzhľad jemného tieňa, ktorý je
ideálny
na
použitie
nepriameho
osvetlenia vodného povrchu.

28

GALÉRIA BAZÉNOV MLIN E

29

BAZÉNY INDI VIDUAL
Bazény Individual sú vyrábané na mieru podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov.
Nejde len o bazény, ale aj masážne bazény ako aj zvláštne objekty s individuálnym tvarom,
funkciou a povrchom. S bazénmi Individual máte možnosť vytvoriť si bazén úplne podľa
vašich predstáv, ako oblek na mieru. Spoločne s vašimi projektantmi a s našimi predajcami
Vám navyše zaručíme bezproblémovú a profesionálnu realizáciu projektu.

BAZÉNY

Na želanie môžu byť bazény aj samonosné alebo na pilótach. Želáte si integrovať
vírivku do konštrukcie bazéna? Bez problémov to urobíme. Prajete individuálne prvky výbavy
ako zóny s plytkou vodou, vodné toky, vodopády? Vytvoríme ich podľa vašich požiadaviek
aj s rozličnými masážnymi a protiprúdovými funkciami. Do bazénov integrujeme ležadlá s
perličkovou masážnou funkciou, vybudujeme individuálne koncepty osvetlenia bazénu aj
okolia. Všetko centrálne riadené dotykom a diaľkovo ovládané cez váš inteligentný telefón.
Nakoniec obložíme bazén sklenou mozaikou alebo prírodným podľa vašich predstáv.

MASÁŽNE BAZÉNY

Zvoľte si tvar, spôsob využívania a výbavu. My zhmotníme vaše sny. Realizujeme všetky
známe konštrukcie s prepadovými žľabmi, hladinovými odsávačmi, samonosné konštrukcie,
konštrukcie na pilótach. Samozrejmosťou je možnosť inštalácie rozličných zakrývacích
systémov. Tiež realizujeme individuálne koncepty perličkových masáží a hydromasáží,
tvoríme individuálne sedadlá a ležadlá, rôzne koncepty ovládania. Dáme vám na výber
povrchu z obrovskej palety mozaík, prírodných kameňov, či jemnej kameniny. Masážne
bazény, ku ktorým dodáme kompletnú technológiu atrakcií vyrábame pre súkromné a
verejné wellness zariadenia, rehabilitačné zariadenia, fitness centrá, kúpele a výletné lode.
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EFEKTÍVNE

EXKLUZÍVNE POVRCHY

Termoblok konštrukcia je založená
na PUR-pene s mimoriadne jemnou
porozitou, na ktorej sa nachádza viacero
vrstiev laminátu z mimoriadne kvalitného
epoxy-akrylátu. Takto zhotovené teleso
bazéna spĺňa aj tie najvyššie nároky.

Spolupracujeme s renomovanými
výrobcami z oblasti prírodného kameňa,
jemnej kameniny a sklenenej mozaiky.
Naši odborníci vám radi poradia pri
výbere toho najvhodnejšieho povrchu pre
vás a váš jedinečný bazén.

ŠPECIÁLNE OBJEKTY

POVRCHY

Od
integrovaných
žalúziových
prekrytí, cez pramene s osvetlenou
fontánou, individuálne protiprúdové a
masážne
zariadenia,
alebo
detský
bazénik s pastelovými farbami a tvarom
cumlíka zo sklenenej mozaiky, až po
vzrušujúce vodné atrakcie a hry. Možnosti
série Individual sú takmer bez hraníc.
Neváhajte a oslovte nás so špeciálnymi
želaniami. Vyrábame umelé vodné toky a
pramene, individuálne plytčiny, špeciálne
bazény
na
rehabilitáciu,
celkom
individuálne špeciálne objekty. Vyrábame
profesionálne riešenia pre terapeutické
bazény, ktoré konštruujeme z viacerých
modulov a nainštalujeme do jestvujúcej
budovy
pokojne
aj
počas
plnej
prevádzky. Obráťte sa na nás s
akoukoľvek požiadavkou.

V projektoch so sklenou mozaikou
spolupracujeme so spoločnosťami Sicis a
Ezarri. Po overení kvality sme samozrejme
tiež otvorení kladeniu mozaiky od iných
výrobcov. Jemná kamenina vykazuje
extrémne nízku porozitu, preto je
mimoriadne vhodná pre použitie vo
vlhkých priestoroch. Naši partneri, ako
firma Eiffelgres, zaručujú nie len kvalitu a
funkčnosť
ale
ponúkajú
aj
veľkú
rozmanitosť povrchov, tvarov a rozmerov.
Alternatívou ku sklenenej mozaike pre váš
individuálny bazén môže byť ušľachtilý
prírodný kameň. Radi vám kvalifikovane a
detailne poradíme vhodný prírodný
kameň na plánované použitie. V závislosti
od požiadaviek a chuti nájdeme s našimi
partnermi to najvhodnejšie riešenie pre
vás.
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SAUNOVÉ OCHLADZOVACIE BAZÉNY
Saunové ochladzovacie bazény sú sériovo vybavené veľkorysými vstupnými
schodíkmi. Všetky nášľapné plochy a podlaha sú vybavené protišmykovým povrchom, čo
zaisťuje bezpečný vstup a výstup z bazéna. Čiastočný odtokový žľab slúži ako bezpečnostný
prepad. Steny bazéna sú pre zvýšenie pevnosti vystužené vyformovanými profilmi.

VLASTNOSTI











pevný okraj z akrylového skla (výška: 230 mm, hrúbka: 20 mm)
povrch bazéna z hladkého epoxi-akrylátu
schod a dno s protišmykovou úpravou
zábradlie z nerezovej ocele
na všetkých štyroch stranách prepadový žľab
v štandarde priehľadný rošt žľabu z PVC
2 prepadové žľaby s vodným filtrom
mosadzný hlavný odtok 1 1/2" s proti-vírivým krytom
nosný rám s podporou schodov a možnosťou nastavenia
ľadovo-modré LED podvodné osvetlenie

GALÉRIA OCHLADZOVACÍ CH BAZÉNOV

33

TECHNOLÓGIE A ATRAKCIE
Bezstarostnosť a zábava v bazéne sú trendy dnešnej doby. Nech je Vaša predstava
akákoľvek, radi Vám pomôžeme s jej realizáciou. Plná automatizácia merania a regulácie, s
využitím najrôznejších energetických zdrojov a široký výber doplnkov pre bazén Vás určite
milo prekvapí. Nie je dôvod aby ste nemali to po čom túžite.

FILTROVANIE
Dimenzácia filtračných a recirkulačných
systémov
bazéna
je
vždy
výkonovo
prispôsobovaná tvaru, rozmeru a využitiu bazéna.
Samotné filtračné jednotky vždy zodpovedajú
požiadavkám a určeniu. Od jednoduchých filtrácií,
cez delené filtre, vysokovrstvé profesionálne filtrácie
až po využitie mikrofiltračného systému s použitím
filtračného skla Vám vieme ponúknuť všetko čo
môžete potrebovať. Samozrejmosťou je v prípade
požiadavky automatizácia prania filtrácie s
automatickým dopúšťaním vody.

OSVETLENIE
Bazény je možné nasvecovať priamo alebo
nepriamo. Na priame osvetlenie používame
klasické halogénové reflektory, ale v dnešnej dobe
sa štandardom stávajú LED GRB reflektory. Nami
inštalované LED RGB reflektory patria do vyššej
kategórie a farebná synchronizácia je riešená
nezávislou
elektronikou
zabezpečujúcou
bezproblémovú funkčnosť. Nepriame osvetlenie je
možné riešiť LED pásmi, ale vždy radšej
uprednostňujeme optické vlákno s celoobvodovým
vyžarovaním. Zabudovanie nepriameho osvetlenia
je nutné vhodne zakomponovať.

PROTIPRÚDY
Výrazne rozširujú využiteľnosť bazéna. K
dispozícii máme od štandardných protiprúdov pre
domácnosť, cez výkonné športové protiprúdy, až
po výkonné protiprúdové zostavy určené na
tréning
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HYDROMASÁŽE
Pri vhodnom zabudovaní zaručujú intenzívnu
masáž chrbta za použitia tlakovej vody s prisávaním
vzduchu. Podľa požiadaviek je možné tvoriť
najrôznejšie zostavy, prípadne k bazénu zabudovať
priamo vírivku.

RIADENIE
Úroveň
merania
a
regulácie
vždy
odzrkadľuje
požiadavky
investora.
Nami
inštalované technológie môžu obsahovať klasické
inštalácie s použitím autonómnych zariadení s
vlastným riadením na základe času alebo merania.
Pokročilejšie systémy umožňujú dohľad nad celým
meraním a reguláciou až po riadenie atrakcií aj
cez vzdialený prístup. Inteligencia riadenia je bez
problémov
kompatibilná
so
štandardnými
inteligentnými systémami domov.

CHRLIČE
Chrliče sú nielen estetickým, ale aj funkčným
doplnkom bazéna. Veľké množstvo tvarov a
výkonov zaručuje že určite nájdeme vhodné
zariadenie aj pre vás. Jedná sa o účinné masážne
zariadenia na hornú časť chrbta a v závislosti od
výkonu si môžete vyberať požadovanú intenzitu
masáže. Samostatnú kategóriu tvoria fontány a
vodopády.

OHREV
V závislosti od lokálnych zdrojov vieme využiť
v podstate akúkoľvek energiu a použiť ju na ohrev
vody v bazéne. Vieme spotrebovať teplo zo
solárnych kolektorov, plynového kúrenia, prípadne
zo zásobníka TUV a prostredníctvom tepelného
výmenníka odovzdať teplo do bazéna. Nezávislé
bazénové tepelné čerpadlá sú samozrejmosťou,
ako aj použitie titánu pre odolnosť voči slanej vode.
Pre menšie realizácie, prípadne odber energie z
fotovoltických elektrární môžeme inštalovať priamy
elektrický ohrev.
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DEZINFEKCIA
Dezinfekcia bazéna je asi najširšia téma na
diskusiu. Inštalujeme a prevádzkujeme dávkovače
tekutého chlóru s Rx meraním a FCL meraním. Medzi
veľmi obľúbené s overené patria soľné úpravy vody
s časovým riadením, prípadne s Rx meraním a FCL
meraním. Veľmi dobré skúsenosti máme taktiež s
dávkovaním tekutého ozónu a automatizáciou jeho
dávkovania. V našej ponuke sa samozrejme
nachádzajú aj dávkovacie stanice na OXI chémiu,
či už s časovým dávkovaním alebo priamym
meraním. Medzi doplnkové zariadenia patria
samozrejme UVC sterilizátory, dávkovače flokulantu a algicidu. Pri verejných prevádzkach a
detských verejných bazénoch si nájde svoje uplatnenie aj dezinfekcia plynným ozónom.

VZDUCHOVÉ MASÁŽE
Do kategórie vzduchových masáží spadajú
vzduchové sedáky, ležadlá a dnové gejzíry.
Samozrejmosťou je možnosť predohrevu vzduchu

INÉ TECHNOLÓGIE
Samozrejme v prípade požiadavky vieme riešiť aj iné
atrakcie a technológie vymykajúce sa štandardu. V prípade
požiadavky radi pomôžeme
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10 BODOV AKO STAVAŤ BAZÉN
1. Odborný návrh dispozície: Odborný návrh dispozície bazéna nerieši len samotný
bazén, ale hlavne náväznosti na okolie. Vo finále Vám odborný návrh s prihliadnutím
na všetky aspekty šetrí investované prostriedky a zaručí užívateľský komfort.
2. Návrh vhodného riešenia: Návrh vhodného riešenia od profesionála musí zohľadňovať
lokálne podmienky a musí riešiť vhodné zapracovanie požadovaných materiálov.
3. Profesionálna projekcia: Profesionálna projekcia rieši nie len samotný bazén, ale
predchádza možným problémom aj do budúcna. Projekcia musí riešiť stabilitu celej
stavby a priľahlých plôch, odvedenie zrážkovej vody, zakomponovanie dlažby a
množstvo detailov, ktorých podcenením môže dôjsť k znehodnoteniu diela.
4. Výber vhodného materiálu bazéna: Výber vhodného materiálu bazéna musí
garantovať dostatočnú životnosť bazéna a zohľadňuje požadované detaily tvarového
prevedenia.
5. automatizácia úpravy vody: Vhodná automatizácia úpravy vody vás odbremení a
postará sa o to aby ste si bazén užívali v plnom rozsahu. Odborné poradenstvo Vám
umožní zorientovať sa v možnostiach a nájsť správne riešenie pre Vás.
6. Inteligencia bazéna: Inteligencia bazéna je téma ktorú treba riešiť. Sofistikované
riešenie technológie spolu s dozorom bazéna realizačnou firmou cez vzdialený prístup
a možnosť ovládania bazéna na diaľku začína byť štandardom.
7. Odborný dozor výstavby: Odborný dozor výstavby zabezpečí aby boli dodržané
všetky štandardy výstavby. V budúcnosti zaručuje dlhodobý bezproblémový chod
bazéna.
8. Kvalita prevedenia: Kvalita prevedenia vyžaduje tím skúsených odborníkov
oprávnených a zaškolených na výkon svojej činnosti. Funkčné skúšky, ako tlaková
skúška zabudovaných rozvodov musia byť samozrejmosťou.
9. Pokročilé riešenia: Pokročilé riešenia predchádzajú vzniku nežiaducich stavov pri
prevádzkovaní bazéna. Zahŕňajú dlhodobé skúsenosti z praxe a odbúravajú
potenciálne nepríjemnosti pri prevádzkovaní.
10. Dlhodobá starostlivosť o Vás: Dlhodobá starostlivosť o Vás a komplexný servis je v
dnešnej dobe výrazným parametrom výberu, ktorý zaručí Vašu bezstarostnosť.
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11 TYPOV AKO DOBRE SPRAVIŤ
BAZÉN
1. SPRÁVNE
IDENTIFIKUJTE

2. POFESIONÁLNE
DOLAĎTE MYŠLIENKU
A NÁVRH BAZÉNA

Prečo chcem bazén je zároveň
jednoduchá a aj náročná otázka. O tom
ako má Váš bazén vyzerať rozhodujú
Vaše požiadavky a požiadavky Vašej
rodiny. Bazénový špecialista Vám pomôže
identifikovať požiadavky na bazén a
odporučí
vám
vhodné
doplnkové
príslušenstvo podľa plánovaného využitia
tak, aby ste už v budúcnosti nemuseli nič
dorábať, prípadne aby boli vykonané
predprípravy
na
potenciálne
príslušenstvo.

Pri
našich
projektoch
vždy
začíname celkovou koncepciou. Aby ste
boli s bazénom dlhodobo spokojný, je
dôležité myslieť na každý detail od
samého začiatku. Bazénová ponuka je
obrovská a preto je dôležité mať svojho
bazénového špecialistu, ktorý Vás v
problematike zorientuje a pomôže s
výberom na základe Vašich požiadaviek.

3. NEPODCEŇTE
VIZUALIZÁCIU A
PROJEKT BAZÉNA

4. SPRAVTE SI
KVALITNÝ BAZÉN NA
MIERU

Pri náročnejších projektoch je
dôležité aby ste si boli istý tým čo budete
budovať. Nič nie je jednoduchšie ako to
vidieť. Náš grafik pre Vás pripraví na
základe
konzultácie
s
bazénovým
špecialistom vizualizáciu s náväznosťami
na okolité objekty. Náš projektant sa
následne postará o riešenie detailov a
rozmiestnenie technológie a v každom
detaile vyrieši náväznosti stavebnej časti
tak, aby ste sa už v budúcnosti nemuseli k
ničomu vracať.

Prečo sa nechať obmedzovať, keď
je toľko možností? … najhoršie rozhodnutie
začína slovami “to nám zatiaľ stačí”. Toto
platí (snáď) v prípade dočasných
nadzemných bazénov, ale v momente
rozhodnutia o zabudovaní bazéna si
treba uvedomiť že kompromisné riešenia
Vás dobehnú. Keď už niečo budujete, tak
to budujte poriadne a nič nepodceňte.

5. ROZHODNITE SA ČI INTERIÉROVÝ ALEBO
EXTERIÉROVÝ BAZÉN
Z praxe totiž vyplýva, že investícia do vyslovene interiérového bazéna nemusí byť
vždy šťastnou voľbou a jeho využitie nemusí zodpovedať Vašim predstavám. Je veľa
možností ako dosiahnuť to čo očakávate, ale určite je potrebné túto problematiku
konzultovať s bazénovým špecialistom, ktorý Vás uvedie do problematiky prevádzkovania
a stavebných štandardov. Kvalitné a odborné poradenstvo je v tomto smere nutnosťou.
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6. ROZHODNITE SA
KOĽKO ČASU
VENUJETE BAZÉNU
Pozrite
sa
na
možnosti
automatizácie úpravy vody v bazéne,
jeho čistenia a obsluhy. Inteligentný
bazén bez starostí už nie je utópiou a Váš
bazén si už vie sám zavolať servis ak ho
potrebuje a naviac umožní diaľkové
riadenie a napojenie na inteligenciu
domu.

7. MYSLITE NA TO ABY
VÁS BAZÉN BAVIL
Ovlažiť
sa
v
bazéne
je
samozrejmosť. Vodné hry tiež potešia.
Príde ale moment keď si budete chcieť aj
kvalitne zaplávať, prípadne by ste prijali aj
masáž a masér nebude práve po ruke.
Chromoterapia farebným osvetlením je
nielen efektná, ale pre správny relax a
vytvorenie atmosféry vyslovene vhodná.
Pozrite sa na možnosti ktoré Vám núkame.

8. NEROBTE SI BAZÉN
NA OKRASU

9. MYSLITE NA
BEZPEČNOSŤ

Využívajte ho čo najdlhšie. Nie je
zdravší pohyb ako pohyb vo vode.
Voľbou vhodného zakrytia hladiny a
systému doohrevu ktorý Vás finančne
nezaťaží spravíte krok správnym smerom.
Od trojsezónnej odsuvnej plavárne, cez
dizajnové prekrytie až po bezpečné
lamelové
prekrytie
je
možností
bezpočetne. Poraďte sa s bazénovým
špecialistom a myslite na to aby ste bazén
vedeli zabezpečiť a užívať v čo
najväčšom rozsahu.

Predchádzajte
nepríjemnostiam
správnym
výberom
povrchu
okolo
bazéna, s dostatočnou protišmykovosťou
a vhodným ukončením hrany. Ak bude
Váš výber správny nikto o tom nebude
vedieť. Ak sa0 ale nerozhodnete dobre,
budú o tom vedieť všetci čo sa budú
okolo bazéna pohybovať. Poraďte sa o
možnostiach so špecialistom, má to
význam.

10. INVESTUJTE DO
KVALITY

11. ROZHODNITE SA
KTO SA POSTARÁ O
VÁŠ BAZÉN AK BUDE
TREBA

Prejdite si všetky možnosti. Tvrdenia
poradcu so širokým portfóliom produktov
bude mať asi väčšiu váhu ako tvrdenia
predajcu s jedným produktom o ktorého
kvalitách Vás bude zákonite presviedčať.
Kvalita
niektorých
materiálov
je
nedostatočná, prípadne viete za svoje
peniaze dostať viac a preto prosíme,
nechcite od nás: plastové bazény,
nafukovacie bazény, montované bazény
s oceľovou stenou, francúzske skladačky.
Naše dôvody Vám radi obhájime, robili
sme, už nebudeme.
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Kvalitný záručný a pozáručný servis
by mal byť samozrejmosťou. Vzhľadom na
nárazovosť prác a sezónnosť by mal mať
Váš
dlhodobý
partner
dostatočné
kapacity
skúsených
a
zaškolených
pracovníkov
a
funkčný
program
starostlivosti o klienta s odborne zdatným
riadiacim pracovníkom servisného tímu.

VWD, s.r.o.
Zlievarenská ulica 8130/č.5 (vedľa "Kúpeľne Ptáček")
917 02 Trnava
Pondelok - Piatok: 9.00 - 16.00
Odporúčame dohodnúť si konzultáciu vopred, konzultácie je
možné dohodnúť individuálne
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