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Ξ  TECHNICKÝ POPIS

Nosný systém mobilní terasy Waludeck je tvořen rámem z masivních 
hliníkových profilů s nerezovými spojovacími prvky. Pojezdová 
kolečka jsou vedena po hliníkové kolejnici osazené podél bazénu, 
manuální přesun modulů je pohodlný a nevyžaduje žádné velké úsilí. 
Do hliníkového rámu jsou vsunuty pásy ze silné PVC fólie, která zabrání 
spadu nečistot do bazénu a výrazně sníží odpar vody. Za příplatek je 
možno do rámu umístit také tepelnou izolaci, provést dřevěný záklop  
a obložení nebo přidat elektrický pohon s dálkovým ovládáním.

Ξ  ROZMĚRY

Mobilní terasa Waludeck se pro každý bazén navrhuje individuálně, jako 
kombinace jednotlivých posuvných modulů s délkou od 2,5 do 8,5 m. 
Maximální vnitřní šířka bazénu pro zakrytí terasou Waludeck je 8,1 m, délka 
prakticky není omezena. Kromě obvyklého směru posunu po délce bazénu je 
možno zvolit také posun po šířce. V každém případě však musí být k dispozici 
dostatek prostoru za bazénem nebo vedle bazénu pro úplné odsunutí modulů. 
Výška terasy Waludeck včetně dřevěného záklopu může být od 21 do 40 cm 
(podle nosného profilu pro daný rozpon). 

Ξ  PARAMETRY A MATERIÁLY

Mobilní terasa Waludeck splňuje požadavky na zabezpečení bazénů 
podle francouzské normy NF P90-308. Celkové povolené zatížení pro 
každý jednotlivý modul je 2.000 kg, povolené užitné zatížení se zjistí výpočtem 
(odečtením hmotnosti nosné konstrukce a použitého typu opláštění). Hliníková 
konstrukce odolává korozi a je vhodná pro umístění v prostředí zvýšené 
vlhkosti u bazénu, výrobce poskytuje prodlouženou pětiletou záruku. 

Každý modul je zabezpečen samostatnou brzdou, k zajištění a odbrzdění 
slouží speciální šestihranný klíč. Standardně dodáváme samostatný hliníkový 
nosný rám s PVC fólií, který si zákazník opatří záklopem z vlastního materiálu. 
Za příplatek je možno dodat tepelnou izolaci nebo elektrický posun, dřevěné 
obložení nabídneme v případě zájmu na základě individuální kalkulace.

Větší bazén na úkor dřevěné terasy? Nebo raději zmenšit 
bazén a rozšířit plochu pro lehátka a zahradní nábytek? Nyní 
už nemusíte dělat kompromisy, s mobilní terasou Waludeck 
získáte nejen prostor navíc, ale ještě svůj bazén bezpečně 
zakryjete.

MOBILNÍ TERASA 
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Ξ  CENÍK platný od 1. 1. 2022

Šířka 
modulu

Délka modulu

Modul TM1 (výška 19 – 28 cm) Modul TM21 (výška 28 – 37 cm)

2,50 m 3,00 m 3,50 m 4,00 m 4,50 m 5,00 m 5,50 m 6,00 m 6,50 m 7,00 M 7,50 M 8,00 M 8,50 M

1,00 m 71 900 Kč 76 200 Kč 81 800 Kč 82 600 Kč 84 400 Kč 85 100 Kč 85 900 Kč 86 700 Kč 102 700 Kč 107 800 Kč 109 800 Kč 113 800 Kč 115 800 Kč

1,50 m 81 500 Kč 84 100 Kč 94 700 Kč 95 600 Kč 96 500 Kč 98 400 Kč 99 300 Kč 100 200 Kč 118 200 Kč 125 000 Kč 127 300 Kč 131 700 Kč 134 000 Kč

2,00 m 83 100 Kč 86 100 Kč 96 300 Kč 98 100 Kč 99 100 Kč 100 000 Kč 100 900 Kč 101 800 Kč 120 900 Kč 127 700 Kč --- --- ---

2,60 m 94 500 Kč 96 200 Kč 111 000 Kč 112 000 Kč 114 100 Kč 115 100 Kč 116 200 Kč 117 300 Kč 138 200 Kč --- --- --- ---

NOVINKA:
Pro sezónu 2022 jsme připravili zajímavou novinku, mobilní terasu WALUDECK FLAT ve sníženém provedení určenou k 
montáži svépomocí. K dispozici jsou tři typizované moduly, kterými je možno zakrýt zapuštěnou vířivku nebo obdélníko-
vý bazén až do rozměru 4,0 x 8,0 m. Nosnost každého modulu je 500 kg, montáž podle dodávaného návodu je snadná a 
zabere přibližně 4 hodiny. 
K základnímu posuvnému rámu je možno za příplatek dodat nejen tepelnou izolaci tl. 60 mm, ale také kvalitní obložení 
značky GRAD MOSO® z tepelně upravených bambusových vláken.

Příslušenství Cena

Polyuretanová tepelná izolace tl. 60 mm - cena za 1 m2 1 990 Kč

Polyuretanová tepelná izolace tl. 120 mm - cena za 1 m2 2 990 Kč

Elektrický posun modulů do hmotnosti terasy 3.000 kg 65 800 Kč

Dodatečné dálkové ovládání pro elektrický posun 1 500 Kč

Dřevěné obložení a záklop mobilní terasy na vyžádání

Příplatkové příslušenství

V tabulce níže jsou uvedeny příklady cen pro tři rozměrové varianty zakrytí zapuštěné vířivky či bazénu. Ceny jednotlivých dostupných modulů a další podrobnosti 
najdete v našem e-shopu, kde je možno zakrytí Waludeck Flat také objednat.

Maximální rozměry bazénu nebo vířivky Waludeck Flat (pouze posuvný rám) Waludeck Flat (včetně tepelné izolace a obložení)

max. 2,25 x 2,25 m 97.700 Kč 153.500 Kč

max. 3,00 x 6,00 m 227.500 Kč 376.900 Kč

max. 4,00 x 8,00 m 312.600 Kč 547.700 Kč

Cena zahrnuje dopravu na místo určení a DPH 21 %.

Moduly je možno dodat také v délkách á 25 cm, cena podle nejbližšího delšího modulu.
Návrh vhodného počtu modulů zpracujeme podle rozměrů bazénu a požadovaného směru odsunu.

Ξ  TECHNICKÉ SPECIFIKACE /
    OBSAH DODÁVKY

 ŭ modulová rámová konstrukce z hliníkových nosných profilů

 ŭ 4 ks pojezdových kol s nerezovými ložisky na jeden modul

 ŭ hliníkové pojezdové kolejnice s pryžovými koncovými zarážkami

 ŭ různé varianty nastavení výšky modulů: od 192 do 282 mm (nebo 
od 277 do 367 mm pro moduly delší než 6,0 m)

 ŭ ochranná fólie z PVC 580 g/m2 omezí odpařování vody a sníží 
znečištění bazénu

 ŭ snadný manuální posun modulů, zámek pro uzamčení terasy 
v poloze nad bazénem

 ŭ šestihranný uzamykací klíč

 ŭ standardní varianta dodávky: nosný hliníkový rám s ochrannou 
PVC fólií

 ŭ za příplatek polyuretanová izolace 60 mm nebo 120 mm s 
dodatečnou ochrannou fólií

 ŭ dřevěné obložení a záklop na vyžádání podle dostupnosti a  volné 
montážní kapacity

 ŭ únosnost modulu terasy 2.000 kg (včetně konstrukce a obložení)

 ŭ vyhovuje francouzské normě zabezpečení bazénů NF P 90-308

 ŭ dodávka včetně montáže, prodloužená záruka na nosnou 
konstrukci 5 let

 ŭ ceny jsou uvedeny včetně DPH ve snížené sazbě (platí 
pro privátní instalace v ČR)


