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Ξ  CELOROČNÍ KRYT WALU POOL
Jednoduchým, přitom však velmi praktickým způsobem bezpečného 
zakrytí bazénu je plachta s hliníkovými výztuhami WALU 
POOL. Vyrábí se v různých barvách z pevného PVC 580–650 g/m2. 
Příčné výztuhy zajistí nejen dostatečnou únosnost při pádu osoby, pomocí 
ručního navijáku je možno plachtu také snadno smotat a bazén během 
pár minut zcela otevřít. K následnému rychlému rozmotání plachty se 
použije integrovaný popruh, toto řešení je vhodné také pro nadzemní 
dřevěné bazény. Kryt WALU POOL je možno používat pro letní 
i zimní zakrytí, v případě zájmu si prosím vyžádejte individuální kalkulaci, 
kterou zpracujeme podle velikosti a tvaru bazénu. Záruka podle provedení 
3 až 5 let.

Ξ  AUTOMATICKÝ LAMELOVÝ KRYT  
     COVREX
Bezpečné uzavření hladiny u krytu COVREX zajišťují plovoucí PVC nebo 
polykarbonátové lamely v různých barvách, díky elektrickému 
navijáku je zakrytí a otevření bazénu velmi komfortní. 
Navijáky SILVER a GOLD mají elegantní boční stojky v různých barvách, 
u modelů TITANIUM a PLATINIUM je navíc nad navijákem vytvořena 
praktická lavice. Naviják ONYX má pevnou nerezovou konstrukci, která 
umožňuje obložení vlastním materiálem, např. dřevěnými prkny.

Kromě tradičních dutých PVC lamel COVREX Lite nabízíme pro rok 2022 
novinku – unikátní lamely COVREX Classic vyplněné izolantem. 
Zajistí nejen lepší tepelnou izolaci hladiny (U = 4,85 W/m2.K), mají 
také mnohem větší odolnost při krupobití a mrazech. Spojení 
těchto lamel pomocí pružných polyuretanových profilů navíc eliminuje 
tvorbu řas v napojení.

Zodpovědní majitelé bazénu neberou na lehkou váhu jeho 
zabezpečení v době, kdy není využíván. Ať už pro zakrytí 
bazénu zvolíte plachtu, lamelu nebo mobilní terasu, měla by 
bazén bezpečně uzavřít. Vodítkem v tomto ohledu může být 
francouzská norma NF P 90-308. Výrobky, které této normě 
vyhovují, splňují všechny požadavky na řádné zabezpečení.
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V tabulce jsou uvedeny ceny různých typů navijáků podle šířky bazénu a ceny lamel za jeden běžný metr. Výsledná kalkulace je součtem ceny příslušného navijáku a ceny lamely 
podle délky bazénu, k tomu je potřeba připočítat náklady na dopravu z výrobního závodu a cenu montáže.

Prodloužená záruka pro automatický lamelový kryt COVREX je 3 – 5 let podle typu.

Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH, vyžádejte si prosím kalkulaci podle rozměrů bazénu a místa instalace.

Ξ  CENÍK platný od 1. 1. 2022

Položka
Šířka bazénu

do 3,0 m do 4,0 m do 5,0 m do 6,0 m

Elektrický naviják SILVER (pouze pro lamely LITE) 48 900 Kč 51 900 Kč nelze nelze

Elektrický naviják GOLD (světle šedé bočnice) 66 300 Kč 69 100 Kč 74 700 Kč 82 600 Kč

Elektrický naviják s lavicí TITANIUM (do délky bazénu 8,5 m) 115 000 Kč 121 100 Kč 136 200 Kč 160 400 Kč

Elektrický naviják s lavicí PLATINUM (do délky bazénu 8,5 m) 124 100 Kč 130 200 Kč 151 300 Kč 177 500 Kč

Elektrický naviják s lavicí ONYX k vlastnímu obložení 125 500 Kč 130 600 Kč 137 300 Kč 149 000 Kč

PVC lamely LITE 83 mm (výběr z pěti barev) - cena za 1 mb 4 620 Kč 5 680 Kč 6 700 Kč 8 150 Kč

PVC lamely CLASSIC 200 mm (výběr ze čtyř barev) -  
cena za 1 mb

9 000 Kč 12 000 Kč 15 000 Kč 18 000 Kč

Polykarbonátové lamely SOLAR 60 mm - cena za 1 mb 10 350 Kč 13 800 Kč 17 250 Kč 20 700 Kč

Příplatkové příslušenství Cena

Výřez na nerezový žebřík 8 400 Kč

LED osvětlení stojek GOLD 5 600 Kč

LED osvětlení TITANIUM a  PLATINIUM 17 350 Kč

Horní plocha z dřevoplastu pro lavici TITANIUM 12 600 Kč

Opláštění z dřevoplastu pro lavici PLATINIUM 20 900 Kč

Solární panel a baterie pro TITANIUM a 
PLATINIUM

22 700 Kč

Dálkové ovládání pro všechny typy navijáků 11 000 Kč
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Ξ  PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VÍŘIVKY

Zvedáky termokrytu, madla a vstupní schody – to vše jsou velmi praktické 
doplňky, které vám zpříjemní užívání vířivky. Ke značce Arctic Spas® obzvláště 
doporučujeme prvotřídně zpracovaný sortiment doplňků z červeného 
kanadského cedru. V naší nabídce samozřejmě najdete také všechny  
typy filtrů.

Ξ  SOLÁRNÍ SPRCHY

Solární sprcha je vhodným doplňkem každého bazénu či vířivky, může 
však být také zcela samostatným prvkem pro rychlé letní osvěžení 
v zahradě. Stačí přívod studené tlakové vody pomocí zahradní hadice, 
komfortní teplotu zdarma zajistí sluneční paprsky.

Ξ  OHŘEV A ÚPRAVA BAZÉNOVÉ VODY

Pro ohřev bazénové vody nabízíme průtokové elektrické ohřívače, 
tepelné výměníky, a především výkonná tepelná čerpadla, která jsou 
mezi uživateli jednoznačně nejpopulárnější. Vedle obvyklého sortimentu 
bazénové chemie můžeme doporučit také celou škálu automatických 
zařízení včetně systémů pracujících s mírně slanou vodou.

Ξ  ÚDRŽBA BAZÉNU A DALŠÍ DOPLŇKY

Pravidelnou údržbu bazénu velmi usnadní robotický bazénový vysavač, 
pro čištění dna vířivky nebo mělkých bazénů přijde vhod ruční vakuový 
vysavač. Pro příznivce kondičního plavání nabízíme oblíbený zádržný 
systém Free Swim. Pořídíte jej za zlomek ceny protiproudu a jeho 
instalace je možná kdykoliv. 

V naší nabídce najdete kromě značkových bazénů a vířivek 
také rozsáhlý sortiment jejich příslušenství a doplňků, které 
mohou zvýšit uživatelský komfort. Na tomto místě zmiňujeme 
pouze některé z nich, pro podrobnější informace prosím 
navštivte naše stránky WWW.BAZENYAVIRIVKY.CZ nebo 
NÁŠ E-SHOP.

DOPLŇKY  
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

   info@baspa.cz           +420 602 774 195


