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V modelové řadě OCEAPOOL najdete nejoblíbenější tvary 
z řady WOOD-LINE v podobě základní sady obsahující vše 
nezbytné pro montáž a zprovoznění bazénu, přitom však za 
atraktivní cenu. 

DŘEVĚNÉ BAZÉNY
OCEAPOOL

Bazény OCEAPOOL jsou vyráběny, stejně jako bazény WOOD-LINE, v belgickém 
městě Burdinne z pečlivě vybraného dřeva severské borovice a nesou tak pečeť 
kvality renomovaného evropského výrobce s dlouholetou tradicí a zkušenostmi  
v oboru. Oproti vyšší řadě WOOD-LINE existují u bazénů OCEAPOOL pouze 
omezené možnosti doplňků a rozšíření, není např. možno instalovat vnitřní 
schodiště. Vybavení základní sady je o něco nižší, což se příznivě projeví na 
ceně sestavy.

VÝHODY

› Bazén OCEAPOOL je dodáván jako kompletní sada obsahující 
konstrukci, vodotěsnou fólii i bazénovou technologii

› Veškeré dřevěné prvky jsou ošetřeny tlakovou impregnací pro  
IV. třídu rizika

› Bazén OCEAPOOL je možno osadit jako nadzemní, částečně 
zapuštěný nebo plně zapuštěný

› Konstrukce z kvalitních přírodních materiálů garantuje estetické 
provedení, které lze velmi dobře sladit s okolím

› Požadovaná stavební příprava je nenáročná

› Dodáváme včetně montáže, která obvykle nezabere více než 
dva dny

› Vynikající poměr kvalita/ cena: LITE KIT = atraktivní cena bez  
kvalitativních kompromisů (od 210.400 Kč za kompletní bazén 
včetně dopravy, montáže a DPH)

› Nadstandardní záruky: 10 let na konstrukci a lem bazénu, 10 let  
na vodotěsnost svařovaných spojů fólie (degresivní)

› Výběr ze čtyř tvarových variant a jedenácti modelů
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*Cena zahrnuje dopravu kompletní sestavy na místo určení, montáž a DPH ve snížemé sazbě.

Ξ  CENÍK platný od 1. 1. 2022

Model Tvar
Rozměry* Výška bazénu/ 

hloubka (cm) Plocha Objem vody Cena včetně 
DPH*vnější (cm) vnitřní (cm)

OCEATOL

D 370 D 320 130/120 7,4 m2 8,8 m3 210 400 Kč

D 480 D 430 130/120 13,1 m2 15,5 m3 235 000 Kč

D 550 D 500 130/120 17,6 m2 20,8 m3 246 100 Kč

OCEALO

350×550 300×500 130/120 13,4 m2 15,8 m3 248 100 Kč

350×650 300×600 130/120 16,4 m2 19,4 m3 261 300 Kč

400×750 350×700 130/120 22,3 m2 26,3 m3 286 400 Kč

OCEACLA

285×450 235×400 130/120 9,3 m2 10,9 m3 254 400 Kč

350×550 300×500 130/120 14,8 m2 17,5 m3 284 200 Kč

350×710 300×660 130/120 19,7 m2 25,7 m3 318 400 Kč

OCEABA
350×350 300×300 130/120 8,9 m2 10,6 m3 245 500 Kč

450×450 400×400 130/120 15,9 m2 18,7 m3 275 600 Kč

Popis Cena

Příplatek za LED podhladinový reflektor 42 W/2 100 lm (cena 
včetně spínací krabice s trafem a výřezu ve stěně)

10 500 Kč

Příplatek za bazénový rozvaděč (proudový chránič 30 mA, spínací 
hodiny, jistič filtrace) včetně instalace 

17 500 Kč

Nerezové spony na spoje horního lemu (sada 4 ks pro OCEACLA
a OCEABA)

3 700 Kč

Nerezové spony na spoje horního lemu (sada 8 ks pro OCEATOL
a OCEALO)

6 500 Kč

Impregnovaný dřevěný domek pro umístění filtrace
(103×140×124 cm) vč. montáže

26 200 Kč

Sada pro údržbu 3 600 Kč

Příplatkové příslušenství





Další příslušenství

Nabídku na další příslušenství rádi zpracujeme na vyžádání, některé 
vybavení je však podmíněno objednáním bazénového rozvaděče  
(např. tepelné čerpadlo, elektrický ohřev, automatická dezinfekce  
či úprava pH). Kompletní sortiment zakrytí včetně automatického 
lamelového krytu pro vybrané modely podle ceníku WOOD-LINE.

Bazény OCEAPOOL lze instalovat jako 
nadzemní, částečně nebo úplně zapuštěné

   info@drevene-bazeny.cz           +420 602 774 195

Ξ  OBSAH DODÁVKY SESTAVY BAZÉNU

 ŭ komletní konstrukce bazénu ze severské borovice 45 mm

 ŭ ocelové výztuhy pro nadzemní osazení (kromě modelů OCEATOL)

 ŭ horní lem bazénu ze severské borovice 33/270 mm

 ŭ bazénová fólie tl. 0,75 mm (světle modrá, tmavě modrá, tyrkysová 
nebo béžová), ABS lišta

 ŭ ochranná textilie na dno bazénu (200 g/m2)

 ŭ třístupňový vnitřní nerezový žebřík

 ŭ vnější dřevěné schodiště odnímatelné

 ŭ filtrační okruh: skimmer 300 mm, zpětná tryska, flexihadice D50

 ŭ samonasávací bazénové čerpadlo s předfiltrem a s proudovým 
chráničem (8 m3/h)

 ŭ pískový filtr s horním šesticestným ventilem (D 450 mm)

 ŭ filtrační médium AQUALOON


