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Jsme dynamicky se rozvíjející rodinná firma působící na trhu          
od roku 2011, která se specializuje na výrobu bazénů a posuvných 
bazénových zastřešení.  U nás Vám vždy dobře poradíme. 
Vyznačujeme se kvalitou, spolehlivostí a originalitou. Naše         
maximální možná inovace přináší každý rok nějakou novinku.

NámiNámi používány materiál na výrobu bazénu se vyznačuje díky nové 
receptuře barevnou stálostí, vyšší mechanickou odolnosti                 
a pevnosti. Vysoká UV stabilizace a odolnost proti chlóru prodlužuje 
životnost bazénu na desítky let.

NaNa výrobu zastřešení používáme profily ze speciální slitiny hliníku   
a křemíku ošetřenou několika vrstvým eloxem. Hliníkové profily 
nabízíme ve 3 odstínech (elox, champagno, antracit). Jako výplň 
zastřešení používáme oboustranně UV stabilní polykarbonát jedno-
komorový o síle 10 mm nebo plný (kompaktní) o síle 4 mm. 
Plný polykarbonát je absolutně průhledný a může na zahradě    
působit nenápadně, nerušivě nebo naopak může tvořit vzhlednou 
dominantu zahrady. Jako jediná firma nabízíme 3 druhy                 
pojezdových kolejí. Na vzhledu nám záleží – ladně oblé profily, 
ukončeni detailu plastovými krytkami a protiskluzové kolejnice – 
jsou naším rukopisem.

O nás



INFORMACE K BAZÉNŮM

Na výrobu bazénů používáme prvojakostní materiál s UV-stabilizací 
o síle pláště 5–8 mm. Ke zhotovení využíváme nejmodernější 
stroje, abychom zajistili tzv. neviditelnost sváru. Nejčastějším 
tvarem je obdélník  s pravoúhlými rohy nebo zaoblenými rohy, jsme 
však schopni vyrobit bazén i atypických rozměrů. 

VýškuVýšku je možné zvolit od 1,2 až 1,5 m. Skutečná výška hladiny vody 
je ve skimmerových bazénech o cca 8-10 cm nižší.

Bazénový skelet standardně opatřujeme zateplením stěn,            
zpevněním latěmi a armováním roxory.

Bazény BARVU BAZÉNU NABÍZÍME VE DVOU VARIANTÁCH, 
SVĚTLE MODRÉ A BÍLÉ BARVĚ

SVĚTLE MODRÁ BÍLÁ



Schodiště je estetickým doplňkem, který umožňuje jednoduchý vstup 
do bazénu.Na výběr máme několik variant, abychom se co nejvíce 
přiblížili k potřebám zákazníků. Jsme však schopni zhotovit  i schodiště 
dle Vašich konkrétních představ. 

Pro zajištění větší bezpečnosti je schodiště vyrobeno z protiskluzového 
materiálu o síle od 8 mm. Barvy nášlapnic nabízíme světle modré, bílé 
a světle šedé tak, aby vytvořily konečný efekt bazénu. 

VSTUP DO BAZÉNU

Rohové 
kruhové

Královské 
(typu Radek)

Královské 
(přes celou šířku)

Římské 
schodiště

Rohové 
schodiště s lavicí

Schodiště 
Relax I

Schodiště 
Relax II

Rohové 
rovné

Schodiště je 3–4 stupňové, kdy se počet schodů odvíjí od výšky bazénu. 



K bazénu jsme schopni dodat veškeré příslušenství a komponenty. 
S jejich výběrem rádi zákazníkům pomůžeme a poradíme.  

• Filtrace
• Protiproudy
• Masážní trysky
• Solinátory
•• pH automaty
• Automatické dávkovače chlóru
• Automatické údržby vody
• UV lampy
• Tepelné čerpadla
• Solární sprchy
• Bazénové vysavače
•• Osvětlení

BAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:



Technologické šachty jsou určeny pro umístění do země                          
k obbetonování. Šachty se umísťují v blízkosti bazénu pro co           
nejmenší ztrátu tlaku v potrubí. 

Šachty nabízíme ve dvou variantách.

Varianta č.1: Technologická šachta 120x100x120 cm (vnější 
rozměry 135x115x120 cm) je určena pro filtrační zařízení a pro další 
technologie na úpravu vody jako solinizační jednotka, UV lampa…

VariantaVarianta č.2: Technologická šachta 160x105x120 cm (vnější 
rozměry 175x120x120 cm) pro umístění dalšího čerpadla (například 
čerpadlo od protiproudu).

  

TECHNOLOGICKÉ ŠACHTY



Poslední detail, který dodává konečný efekt bazénu je jeho             
zakončení. Nabízíme Vám zakončení hliníkovým lemem nebo 
kruhovým lemem. Další možnosti ukončení bazénu je překrytí      
dlažbou nebo dřevoplastem.

Zakončení hliníkovým lemem
JednáJedná se o elegantní řešení pro bazén obdélníkového typu s 
pravoúhlými rohy. Dekor lze zvolit elox nebo champagno – ideální 
pro kombinaci se zastřešením.

Zakončení kruhovým lemem 
Vhodné pro bazény se zaoblenými rohy. Lemová trubice v tmavě 
modrém provedení.

Překrytí hrany bazénu dlažbou nebo dřevoplastem

 

  

ZAKONČENÍ BAZÉNU



Bazény se skimmerem patří k nejčastěji prodávaným bazénům. 
Vyznačují se jednodušší technologii čištění vody, než je u bazénů 
přelivových. Přes skimmer se voda dostává do filtračního zařízení, 
kde se čistí a vrací se zpět tryskami do bazénu. Pro ukončení hrany 
bazénu – elegantní design – doporučujeme zvolit hliníkový lem. 
Bazény standardně vyrábíme do rozměru 10 x 4 m.

  

SKIMMEROVÉ BAZÉNY 



Jedná se o skimmerový bazén se zabudovanou šachtou. Síla stěny 
mezi bazénem a šachtou je 10 mm. Hlavními výhodami těchto 
bazénů je možnost dopojení protiproudu, jednoduchý servis              
a minimální tepelné ztráty potrubí. Bazén je vyráběn obdélníkového 
tvaru s pravoúhlými rohy. Pro zakončení hrany stejně jako                  
u standardního skimmerového typu doporučujeme hliníkový lem.

Maximální rozměr, který lze vyrobit, je 8,5 x 4 m.

  

SKIMMEROVÉ BAZÉNY S ŠACHTOU 

MOŽNOST DODATEČNÉHO
DOPOJENÍ PROTIPROUDU
A SVĚTEL !!!



Atypický bazén, který uchvátí svou jednoduchostí, praktičností          
a estetičností. Bazén je standardně zakončen hliníkovým lemem        
v provedení elox nebo champagno. Hladina vody dosahuje skoro až 
po okraj hliníkového lemu, který vytváří efekt vlnolamu.

Přelivové neboli přepadové bazény vynikají svým vzhledem, kdy je 
voda napuštěna až po hranu bazénu. 
PřiPři čištění voda vytéká z bazénu do přelivového kanálku a následně 
do retenční nádrže, ze které filtrační jednotka nasaje vodu, vyčistí a 
vrátí zpět do bazénu.
V našem provedení jsou přelivové bazény osazeny přelivovým 
hliníkovým lemem a tím vytváří skvostný dojem. Díky lemu lze navíc 
mřížku jednoduše vyjmout a vyčistit přelivový kanálek. 

  

BAZÉNY S JEDNOSTRANNÝM PŘELIVEM

  

PŘELIVOVÉ BAZÉNY



Přelivový bazén je spojen s šachtou a retenční nádobou v jeden 
celek. Tento způsob v sobě skrývá mnoho výhod − možnost            
dopojení protiproudu, osvětlení, jednoduchý servis, minimální        
tepelné ztráty v potrubí a jednoduchost údržby technologie.

  

PŘELIVOVÉ BAZÉNY SPOJENÉ 
S RETENČNÍ NÁDOBOU A ŠACHTOU



Bezpečnost, úspora, jednodušší údržba bazénu a výrazné          
prodloužení koupací sezóny… Využijte svůj bazén naplno. 

Informace k zastřešení
TřiTři typy pojezdových kolejí (standardní, pochozí komfort a pochozí 
low). Standardní koleje jsou bezúdržbové a cenově nejvýhodnější. 
Pochozí koleje komfort lze zapustit do dlažby. Kolejnice low lze 
taktéž zapustit do dlažby. Navíc jsou navrženy tak, aby měly co ne-
jmenší výšku a odpor při manipulaci se zastřešením. 

Součásti základní ceny je u nás boční nebo čelní uzamykatelný 
vstup a prodloužení kolejí o 250 až 300 cm za bazén. V případě 
vyvýšení bazénu nebo nedostatku místa za bazénem je možné 
dodat výklopné čelo „klapačka“.

Zastřešení



Všechny koleje jsou v barevném povedení elox/champagne

  

DRUHY KOLEJÍ

BOČNÍ VSTUP (je v ceně zastřešení)
(Bezpečnostní zámek na klíč)

Standardní koleje 
výška 22 mm

Pochozí kolejnice Low 
výška 15 mm 

Pochozí kolejnice Komfort 
výška 18 mm

Prodloužení kolejí 
o 250 až 300 cm 
je vždy v ceně



POSUVNÝ 
s prahem

PANTOVÝ 
bez prahu
(vhodný pro nerezové žebříky)

  

ČELNÍ VSTUP 

Klapačka (za příplatek)

Lze přiobjednat průhledná čela 
z plného polykarbonátu 4mm (PK4)



  

BARVA A DRUH VÝPLNĚ

U VŠECH TYPŮ ZASTŘEŠENÍ LZE ZVOLIT BARVU 
KONSTRUKCE 
(ELOX, CHAMPAGNO, ANTRACIT) 
A DRUH VÝPLNĚ/POLYKARBONÁTU 
(TRANSPARENTNÍ 10 MM, KOUŘOVÝ 10 MM, 
PLNÝ ČIRÝ 4 MM, PLNÝ KOUŘOVÝ 4 MM). 

ELOX CHAMPAGNO ANTRACIT

TRANSPARENTNÍ 
DUTINKOVÝ 10MM

PLNÝ ČIRÝ 
4 MM

PLNÝ KOUŘOVÝ 
4 MM 

KOUŘOVÝ
DUTINKOVÝ 10MM

NOSNÉ PROFILY MAJÍ ROZMĚR 
55X39 MM NEBO 65X40 MM, 
DLE DRUHU KOLEJNICE



  

KLASIK

Tento obloukový typ zastřešení je nejvíce prodávaný díky 
své praktičnosti a cenové dostupnosti. Je také                      
nejvhodnějším řešením do horské a podhorské oblasti.     
Nejlépe odolává povětrnostním podmínkám a zatížení 
sněhem. 

Kolejnice zastřešení je možné vybrat z 3 typů (standardní, 
pochozí low, pochozí komfort). 

ZZastřešení jde jednoduše posouvat a díky optimální výšce 
se lze koupat i při zakrytém bazénu.



  

ELEGANCE

Elegantní a nízké provedení zastřešení bazénu, které       
nezkazí příjemný vzhled zahrady. 

Kolejnice zastřešení je možné vybrat z 3 typů (standardní, 
pochozí low, pochozí komfort). 

Zastřešení jde jednoduše posouvat a lze se koupat i při 
zakrytém bazénu.



  

MADEIRA

Moderní, nízké provedení, které nezkazí příjemný vzhled 
zahrady. Ideální volba zastřešení umístěného blízko oken 
domu. 

Kolejnice zastřešení je možné vybrat z 3 typů (standardní, 
pochozí low, pochozí komfort). 

Zastřešení jde jednoduše posouvat.



  

HIGH KLASIK

Vysoké, podchůzí zastřešení, které oceníte při nepříznivém 
počasí. 

Kolejnice zastřešení je možné vybrat z 2 typů (standardní, 
pochozí komfort). 

Možnost výběru bočního nebo čelního posuvného vstupu.



  

HIGH ELEGANCE

Vysoké, podchůzí zastřešení s elegantnějšími tvary, které 
oceníte při nepříznivém počasí. 

Kolejnice zastřešení je možné vybrat z 2 typů (standardní, 
pochozí komfort) 

Možnost výběru bočního nebo čelního posuvného vstupu.



  

KLASIK OBLIQUE

Vysoké zastřešení, které může být ozdobou zahrady.       
Podchůzí zastřešení, jehož tvar vychází z vodní kapky, 
oceníte především při nepříznivém počasí. 

Kolejnice zastřešení je možné vybrat z 2 typů (standardní, 
pochozí komfort). 

Možnost výběru bočního nebo čelního posuvného vstupu.



Poolplast s.r.o.
IČ: 08745595
Výroba: Fryčovice 720
tel: 728 156 785
tel: 721 796 844


