
ELEGANTNÍ STYL A ŠPIČKOVÁ KVALITA 
JSOU NYNÍ DOSTUPNÉ I PRO NADZEMNÍ BAZÉNY



Italská rodinná firma Agrisilos Piscine Laghetto se zabývá výrobou bazénů již od roku 1974. 
Výrobní program zahrnuje všechny druhy bazénů, včetně zapuštěných s přelivem, těžiště 
nabídky však tvoří nadzemní bazény se samonosnou konstrukcí.

Technické řešení nadzemních bazénů Laghetto Classic vychází ze 40 let 
vlastního vývoje stejně jako z bohatých zkušeností z různorodých pod-
mínek instalací na čtyřech kontinentech. Patentovaný systém samonos-
né montované konstrukce umožňuje velmi rychle realizovat nadzemní 
bazén prakticky neomezených rozměrů bez jakýchkoliv doplňujících 
stavebních prvků. Toho bylo využito v mnoha zcela mimořádných projek-
tech, mezi které patřil i největší nadzemní bazén neuvěřitelných rozměrů 
50 x 100 m!
Tato exkluzivní výhoda bazénů Laghetto přináší prospěch také uživate-
lům z řad privátních zákazníků. Unikátní samonosná konstrukce umož-
ňuje instalaci bazénu přímo na srovnaný terén na zahradě v průběhu 
několika desítek minut. Žádné výkopy, žádné stavební práce, žádné 
betonování! 

Bazény Laghetto představují, díky špičkovým materiálům a mimořádně stabilní konstrukci, mezi nadzemními bazény 
zcela samostatou kvalitativní třídu, která ve všech ohledech výrazně převyšuje chatrné plechové bazény s tenkou fólií.

Základem je vodonepropustná bazénová fólie s polyesterovou výztužnou membránou, 
která vyniká extrémní odolností až 430 kg/ 5 cm (dle normy DIN 53354). Kromě zcela 
mimořádné pevnosti a odolnosti má také speciální povrchovou úpravu proti skvrnám, UV 
záření a zašpinění. Prvky kovové konstrukce bazénu jsou dimenzovány podle výšky a 
jsou vyrobeny z lakované pozinkované oceli. Prvky v přímém kontaktu s vodou jsou z 
nerezové oceli.

Péči o kvalitu vody je u bazénů Laghetto věnována mimořádná pozornost.Patentovaný
skimmer nadzemních bazénů Laghetto zajistí efektivní odebírání vody v rozsahu 360°
a přizpůsobuje se výšce hladiny. Jemný filtrační vak BOA integrovaný přímo ve skimmeru
zachytí veškeré nečistoty od velikosti 40 mikronů. Svou účinností se tak vyrovná pískové 
filtraci, výrazně jednodušší je však údržba. Alternativně a pro bazény s objemem vody přes 
30 m3 standardně dodáváme kvalitní pískové filtrace s výkonnými čerpadly.

Bezpečnostní žebřík zabrání nechtěnému vstupu malých dětí do bazénu. Bazény Laghet-
to jsou plně kompatibilní s technologií slané vody a integrovaný solný chlorátor Vás může 
zbavit starostí o pravidelné doplňování chlorových tablet. A po ukončení sezóny nemusíte 
na zimu bazén demontovat ani vypouštět vodu. Užívejte si svůj bazén naplno a mini-
malizujte čas strávený s jeho údržbou!

Samonosná konstrukce bazénu

Bezpečnost a komfort

Křišťálově čistá voda

Nadzemní bazény v módních barvách. Nová série

RUBINO LAVANDA LATTE

CREMA MELA TURCHESE



VYBERTE SI SVŮJ BAZÉN 

Rodiny s malými dětmi jistě ocení mělký bazén Star a příznivci kruhových tvarů nejspíše zvolí model Omega. Z rozsáhlé nabídky rozměrů a 
hloubek bazénů AZUR 2000 a Evolution mohou vybírat všichni, kdo hledají perfektní bazén pro rodinnou zábavu nebo pro kondiční plavání. 
Potápění bez omezení nabídne u nadzemních bazénů neobvyklá hloubka 1,45 m série International. 

Série Model
Rozměry

Výška 
stěny (m)

Výška 
vody (m)

Objem 
vody (m3)

Fólie - vlastnosti a barvy
Doba 

montáže

Záruky

Vnitřní Vnější Pevnost Anti UV/
Anti Dirt

Modrá/
béžová Fólie, k-ce Ostatní

23 2,00 x 3,00 2,76 x 3,75 0,90 0,85 5,0 V250 •/- •/- 30 min 3 roky 2 roky
24 2,00 x 4,00 2,76 x 4,65 0,90 0,85 6,5 V250 •/- •/- 35 min 3 roky 2 roky
36 3,60 3,97 1,05 1,00 10,0 V300 •/- •/- 40 min 3 roky 2 roky
48 4,80 5,26 1,25 1,20 21,5 V300 •/- •/- 60 min 3 roky 2 roky
0 2,80 x 4,00 3,40 x 4,60 1,05 1,00 10,5 V300 •/• •/o 45 min 5 let 2 roky
1 2,80 x 5,30 3,40 x 5,90 1,05 1,00 14,0 V300 •/• •/o 50 min 5 let 2 roky
2 2,80 x 6,60 3,40 x 7,20 1,05 1,00 17,5 V300 •/• •/o 60 min 5 let 2 roky
3 4,00 x 7,80 4,60 x 8,40 1,05 1,00 29,5 V300 •/• •/o 80 min 5 let 2 roky

24 2,80 x 4,00 3,84 x 5,04 1,25 1,20 13,5 V430 •/• •/o 55 min 5 let 2 roky
25 2,80 x 5,30 3,84 x 6,34 1,25 1,20 17,0 V430 •/• •/o 60 min 5 let 2 roky
26 2,80 x 6,60 3,84 x 7,64 1,25 1,20 21,5 V430 •/• •/o 65 min 5 let 2 roky
27 2,80 x 7,80 3,84 x 8,84 1,25 1,20 25,0 V430 •/• •/o 75 min 5 let 2 roky
45 4,00 x 5,30 5,04 x  6,34 1,25 1,20 24,5 V430 •/• •/o 95 min 5 let 2 roky
46 4,00 x 6,60 5,04 x 7,64 1,25 1,20 30,5 V430 •/• •/o 105 min 5 let 2 roky
47 4,00 x 7,80 5,04 x 8,84 1,25 1,20 36,0 V430 •/• •/o 115 min 5 let 2 roky
49 4,00 x 9,00 5,04 x 10,04 1,25 1,20 41,5 V430 •/• •/o 125 min 5 let 2 roky

510 5,30 x 10,25 6,34 x 11,29 1,25 1,20 62,5 V430 •/• •/o 145 min 5 let 2 roky
511 5,30 x 11,50 6,34 x 12,54 1,25 1,20 70,0 V430 •/• •/o 155 min 5 let 2 roky
612 6,60 x 12,70 7,54 x 13,64 1,25 1,20 96,5 V430 •/• •/o 180 min 5 let 2 roky
57 5,36 x 7,00 6,58 x 8,22 1,50 1,45 52,5 V430 •/• •/o 120 min 5 let 2 roky
58 5,36 x 8,64 6,58 x 9,86 1,50 1,45 65,0 V430 •/• •/o 140 min 5 let 2 roky

510 5,36 x 10,28 6,58 x 11,50 1,50 1,45 77,0 V430 •/• •/o 180 min 5 let 2 roky
   Bazény série POP! jsou k dispozici v rozměrech odpovídajících modelům Evolution 24, 25, 26, 45 a 46

Modelová řada Laghetto Classic nabízí optimální řešení 
pro každý požadavek.



BAZÉNY LAGHETTO - DOLCE VITA COUNTRY
Modelová řada nadzemních bazénů Dolce Vita Country je nejnovějším přírůstkem v rodině bazénů Laghetto. Jsou to 
bazény, které se naprosto vymykají dosavadním představám o nadzemních bazénech. Jejich technické řešení odpo-
vídá parametrům zapuštěných bazénů, samonosná konstrukce umožní rychlou montáž a nepřehlédnutelná je také mi-
mořádná pozornost, kterou výrobce věnoval vzhledu a estetickým detailům. Nadzemní bazén už nemusí vypadat jako 
pokroucený kus rezavého plechu!

Stejně jako všechny výrobky firmy Laghetto, vyznačuje se také modelová řada Dolce Vita Country promyšlenými tech-
nickými detaily a vysokou kvalitou použitých materiálů. Bazény Dolce Vita Country mají pětiletou záruku na konstrukci 
a bazénovou fólii a mezi jejich výhody patří: 

•   minimální náklady na terénní úpravy a stavební přípravu – požadavkem je pouze rovná betonová podkladní deska 
•   samonosná montovaná konstrukce - montáž lze provádět svépomocí 
•   patentovaný skimmer Laghetto zajistí efektivní odebírání vody v rozsahu 360° 
•   v základní ceně bazénu je kvalitní písková filtrace výkonově odpovídající objemu vody 
•   bezpečnostní žebřík zamezí nechtěnému používání bazénu malými dětmi 
•   horní obvodový lem ze syntetického dřeva je součástí základní výbavy bazénu 
•   obvodové panely ze dřeva nebo ze syntetického ratanu dodají bazénu vzhled kvalitního zahradního nábytku 
•   bazény Dolce Vita Country i Classic můžete po sezóně jednoduše zazimovat s ponecháním napuštěné vody 
•   pokud se přestěhujete, můžete si svůj bazén Laghetto Classic nebo Dolce Vita Country klidně vzít s sebou 
•   a pokud se rodina s odrůstajícími dětmi rozhodne bazén třeba po čtyřech letech prodat, nebude pro ni žádný 
    problém najít kupce, konstrukční část a vodotěsná fólie bazénu Laghetto budou stále ještě v záruce! 

Model
Rozměry Výška 

stěny (m)
Výška 

vody (m)
Objem 

vody (m3)
Bazénová fólie - vlastnosti a dostupné barvy Výkon 

filtrace
Záruky

vnitřní vnější Pevnost Anti UV Anti Dirt Modrá Béžová Fólie, k-ce Ostatní
24 2,00 x 4,00 2,40 x 4,40 1,30 1,20 9,6 V430 • • • o 6 m3/h 5 let 2 roky
25 2,00 x 5,00 2,40 x 5,40 1,30 1,20 12,0 V430 • • • o 6 m3/h 5 let 2 roky
35 3,00 x 5,00 3,40 x 5,40 1,30 1,20 18,0 V430 • • • o 6 m3/h 5 let 2 roky
36 3,00 x 6,00 3,40 x 6,40 1,30 1,20 21,6 V430 • • • o 6 m3/h 5 let 2 roky
37 3,00 x 7,00 3,40 x 7,40 1,30 1,20 25,2 V430 • • • o 9 m3/h 5 let 2 roky
48 4,00 x 8,00 4,40 x 8,40 1,30 1,20 37,4 V430 • • • o 9 m3/h 5 let 2 roky
49 4,00 x 9,00 4,40 x 9,40 1,30 1,20 43,2 V430 • • • o 15 m3/h 5 let 2 roky
510 5,00 x 10,00 5,40 x 10,40 1,30 1,20 60,0 V430 • • • o 15 m3/h 5 let 2 roky

• standardní výbava,  o vybavení za příplatek

VÝHRADNÍ DODAVATEL BAZÉNŮ LAGHETTO CLASSIC A DOLCE VITA COUNTRY V ČR
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www.bazenyavirivky.cz


