BAZÉNY

BAZÉNY LAGHETTO
PLAYA
Minibazén Playa je skvělým místem pro každodenní relaxaci
v teplé vodě hned vedle vaší ložnice nebo obývacího pokoje.
Vybírat můžete z šesti variant, každé provedení lze přitom
doplnit sadou designového nábytku Playa Living.
Představte si návrat z práce do rozpáleného bytu, na balkon
v půlce července raději ani nezkoušíte vyjít. Vše se však změní,
pokud by Vás tam však čekal minibazén Playa. Ponoříte se do
osvěžující čisté vody, sklenici s nápojem odložíte na ratanový
obklad a podle nálady spustíte jemnou bublinkovou masáž.
A jakmile se budete chtít prohřát ve slunečních paprscích,
natáhnete se na pohodlné lehátko integrované na horním
lemu bazénu..

Ξ MINIMÁLNÍ STAVEBNÍ PŘÍPRAVA
Bazén Playa potřebuje pouze rovný únosný podklad a přívod elektro
230 V. Vzhledem ke snížené hloubce vody 60 cm, je požadovaná únosnost na
1 m2 pouze 700 kg, čemuž vyhoví většina stropních konstrukcí*. Minibazén
Playa je tak ideálním řešením pro městskou zástavbu a hodí se nejen na malé
zahrady, ale i na balkony či bytové terasy. Na rozdíl od vířivky lze tento bazén
dostat kamkoliv bez použití autojeřábu či jiné techniky.
* Únosnost stropní konstrukce, na kterou bude uložen minibazén,
doporučujeme konzultovat s projektantem domu či statikem.

Ξ POUZE PRVOTŘÍDNÍ MATERIÁLY
Konstrukce bazénu Playa je promyšlenou kombinací samonosného ocelového
skeletu (práškově lakované profily s nerezovými spojovacími prvky) a speciální
fólie s výztužnou membránou od německé firmy Trevira. Pro fixaci fólie je použita
obvodová hliníková lišta, součástí dodávky je navíc podhladinové LED osvětlení.
O luxusní vzhled bazénu Playa se postarají ručně vyráběné obkladové panely
z umělého ratanu, které jsou nabízeny ve třech barevných variantách.

Ξ RŮZNÉ VARIANTY PRO RŮZNÁ VYUŽITÍ
Bazén Playa není náhradou tradičního plaveckého bazénu. Jeho ambice jsou
na první pohled menší: poskytnout v horkém letním dni osvěžující koupel
v čisté vodě. Přesto je právě tento požadavek v omezeném prostředí dnešních
měst obtížně splnitelný. Klasický bazén se nevejde, zatížení sloupcem vody by
bylo příliš velké a mělká nádrž bez filtrace vody nebude použitelná. Bazén Playa
si díky svému kompaktnímu provedení najde své místo téměř všude a jeho
integrovaná filtrace zajistí čistou vodu po každodenní koupání.
V provedení MINIBAZÉN můžete vybírat ze dvou rozměrových variant
u každé je k dispozici plocha ke slunění, na kterou můžete umístit lehátko
s luxusním povrchem Sky Nautico®. Efekt při nočním koupání podtrhne
podhladinové LED osvětlení.
Luxusní verze VÍŘIVKA S OHŘEVEM má silnější filtrační čerpadlo a je
doplněna integrovaným dmychadlem a řídicím systémem. Podle chuti si
koupel zpříjemníte jemnou bublinkovou masáží. Součástí je také hladinová
tepelná izolace a elektrický průtokový ohřev, který zajistí teplotu vody
min. o 15 °C vyšší než u verze bez ohřevu.
Novinkou pro rok 2022 je model PLAYA TWIN vybavený dvěma
přenosnými ratanovými lehátky, která mohou sloužit i k zakrytí bazénu.
Řada designových nábytkových dílů Playa Living z umělého ratanu umožňuje
libovolné kombinace. Kolem minibazénu Playa tak vytvoříte obytný prostor
s plochami k sezení, ležení nebo k odložení čehokoliv. Fantazii se v tomto
ohledu meze nekladou, pro inspiraci navštivte prosím naše stránky.
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Ξ CENÍK PLATNÝ OD 1. 1. 2022
Rozměry (m)
vnitřní

vnější

Výška bazénu/
hloubka (cm)

Objem
vody

Výkon
filtrace

Osvětlení

Vířivá
koupel

Ohřev

Cena včetně
DPH**

M1

1,80×1,40

2,20×2,20

70/60

1,5 m3

5,5 m3/h

LED

NE

NE

159 500 Kč

M2

1,80×2,40

2,20×3,20

70/60

2,5 m3

5,5 m3/h

LED

NE

NE

184 000 Kč

Model

MINIBAZÉN

VÍŘIVKA S OHŘEVEM
V1

1,80×1,40

2,20×2,20

70/60

1,5 m3

7 m3/h

LED

ANO

ANO

243 200 Kč

V2

1,80×2,40

2,20×3,20

70/60

2,5 m

3

7 m3/h

LED

ANO

ANO

268 800 Kč

V3

1,80×3,40

2,20×4,20

70/60

3,5 m3

7 m3/h

LED

ANO

ANO

295 500 Kč

2,20×2,90

70/60

1,5 m3

7 m3/h

LED

ANO

ANO

307 800 Kč

PLAYA TWIN
T1

1,80×1,40

** Cena zahrnuje dopravu, montáž a DPH.

Příplatkové vybavení
Příslušenství

Ratanové opláštění
Cena

Lehátko z materiálu Sky Nautico®

8 700 Kč

Zimní zakrývací plachta pro rozměr 2,20 x 2,20 m

9 700 Kč

Zimní zakrývací plachta pro rozměr 2,20 x 3,20 m

10 300 Kč

Zimní zakrývací plachta pro rozměr 2,20 x 4,20 m

10 900 Kč

Zimní zakrývací plachta pro model TWIN

10 900 Kč

Nábytkový díl Playa Living vysoký (87 x 87 x 43 cm)

14 800 Kč

Nábytkový díl Playa Living vysoký (87 x 73 x 43 cm)

12 900 Kč

Nábytkový díl Playa Living vysoký (73 x 73 x 43 cm)

12 000 Kč

Nábytkový díl Playa Living nízký (87 x 87 x 21,5 cm)

12 300 Kč

Nábytkový díl Playa Living nízký (87 x 73 x 21,5 cm)

10 700 Kč

Nábytkový díl Playa Living nízký (73 x 73 x 21,5 cm)

10 700 Kč

Nábytkový díl Playa Living sklopný (87 x 73 x 21,5 cm)

13 100 Kč

Nábytkový díl Playa Living sklopný (73 x 73 x 21,5 cm)

12 600 Kč

Polštář z materiálu Sky Nautico® (všechny rozměry)

7 500 Kč

Ξ STANDARDNÍ VYBAVENÍ VERZE
MINIBAZÉN

ŭŭ

samonosná ocelová konstrukce bazénu (žárově zinkovaná
konstrukce ZVS TEC a nerezová ocel AISI 304)

ŭŭ

vodotěsná bazénová fólie s polyesterovou výztužnou membránou
v bílé barvě

ŭŭ

filtrační systém zahrnující skimmer, zpětnou trysku, potrubní
rozvody, kartušový filtr a recirkulační čerpadlo

ŭŭ
ŭŭ
ŭŭ

manuální vysavač pro čištění dna bazénu
podhladinové LED osvětlení
obkladové panely z umělého ratanu v barvě bílé nebo šedé

Lehátko a polštáře z materiálu Sky Nautico®

Ceny dalších nábytkových komponentů Playa Living rádi sdělíme
na vyžádání.

Ξ NAVÍC PRO VERZI VÍŘIVKA S OHŘEVEM

ŭŭ

uzavřený technický prostor z ABS, řídicí systém s ovládacím
displejem

ŭŭ
ŭŭ
ŭŭ
ŭŭ

integrovaný vzduchový kompresor 700 W
integrovaný elektrický ohřev 2000 W
tepelně-izolační hladinový kryt
obkladové panely z umělého ratanu navíc v hnědé barvě

Ξ NAVÍC PRO VERZI PLAYA TWIN

ŭŭ
ŭŭ
ŭŭ

druhá plocha ke slunění na bazénu
dvě sklopná ratanová lehátka sloužící také jako kryt bazénu
barva ratanu bílá nebo šedá

ZÁRUKA U VŠECH VERZÍ: 5 let na bazén, 2 roky na přílsušenství



info@baspa.cz



+420 602 774 195
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