








O nás
Tento katalog jsme připravili především pro vaši inspiraci a přehled 

o možnostech, které v bazénovém světě s námi máte. Najdete
v něm nejen oblíbené tvary bazénů a schodišť, ale i netradiční kom-
binace a zcela atypické bazény vyráběné na přání. Vaše požadavky 
mohou být velmi rozmanité. Splníme přání zákazníkům, kteří si vy-

snili luxusní moderní bazén i klientům, kteří preferují klasické tvary 
bazénů a mají na jeho stavbu vyhraněný rozpočet.   

Jsme česká rodinná firma z Turnova, na trhu fungujeme bez mála 
25 let a za tu dobu jsme vyrobili na 3000 bazénů. Náš firemní 

areál se nachází v Ohrazenicích u Turnova, kde si můžete pro-
hlédnout výrobní zázemí i realizace.  

Bazény vyrábíme z materiálu Polystone, který byl vyvinut ně-
meckou společností Röchling přímo pro rea lizaci bazénů. 

Materiál je stálý, UV stabilizovaný a v celé své tloušťce stejně 
barevný. Nabízíme výběr z několika barev. Při výrobě bazénů 

používáme polystonové desky o síle 5, 8,10 nebo 15 mm. 

Bazény vyrábíme počítačem řízeným CNC strojem WORK SP 
4000, který je v současnosti nejlepší dostupnou technologií 

ve svém oboru. Spoje jsou díky tomu téměř neznatelné. 
Rohový spoj mezi stěnou a dnem je z obou stran extrudrovaný. 

K našim bazénům zajišťujeme záruční i pozáruční servis, 
včetně sezónního. Prodejní portfolio doplňujeme kom-
pletním příslušenstvím a chemií k zakoupení na firemní 
prodejně. Nabízíme i možnost zakrytí bazénu zastřeše-

ním od českého celosvětově působícího výrobce společ-
nosti Alukov a.s., která nás za dlouholetou úzkou spolu-

práci ocenila značkou „Ověřený prodejce“.



Přelivové bazény
Přelivy jsou na pohled velmi estetické, protože výška vodní 
hladiny je rovna výšce bazénu i okolnímu terénu. Voda se 
přelévá přes mřížky do odtokového žlabu a je odváděna do vy-
rovnávací nádrže a následně čištěna. Proces čistění je tak velmi 
rychlý a efektní. 

Přeliv dá vyniknout zvolenému tvaru bazénu. V posledních le-
tech je velmi oblíbený především obdélník, díky němu získá ba-
zén při stejných rozměrech v porovnání s jinými tvary větší vodní 
plochu.

V našem výrobním portfoliu najdete i základní tvary bazénů, jako 
kruh, ovál, hrano-ovál atd. Na přání jsme také schopni vyrobit té-
měř jakýkoliv tvar přelivového bazénu.





Obdélník s ostrými rohy

Zákazníci, kteří si přejí mít na své zahradě moderní
bazén, volí právě pravoúhlý obdélník. Je velmi dobře 
propojitelný s dlažbou nebo dřevem a také usnadňuje 
realizaci zastřešení. Tento tvar vynikne se schodištěm
po celé šíři.



Obdélník se zakulacený-
mi rohy

Hrana se zakulacenými rohy je druhou variantou 
moderního obdélníkového tvaru. Jeho vzhled je 
velmi elegantní a dokonale ladí jak ke klasickým 
rodinným domkům, tak i moderním stavbám.



Bílé přelivové bazény

Jestliže vás zaujal obdélníkový tvar, můžete ho mít i v exkluziv-
ní bílé barvě, která dá velmi překvapivě vyniknout zabarvení vody
v tónu karibské modři. Spojením přelivu, moderního obdélníkové-
ho tvaru a bílého materiálu vzniká zcela nadstandartní bazén.





Skimmerové bazény

U skimmerových bazénů se hladina vody nachází přibližně 
10 cm pod okrajem. Voda do filtračního systému odtéká 
právě skimmerem. Standartním zakončením okraje bazénu je 
lemová trubka, na kterou navazuje okolní povrch. Elegantněj-
ší alternativou je okraj bez osazení lemovovou trubkou. Nad 
okrajem bazénové stěny, popřípadě vedle ní, se pak pokládá 
dlažba nebo exotická dřevina.

Skimmerové bazény nabízíme v základních tvarech jako kruh, 
ovál, hrano-ovál a v současnosti velmi oblíbených obdélníkových 
tvarech. Popřípadě pro vás vyrobíme i zcela atypický tvar.





Hranu s úhlem 90° nenabízí mnoho výrobců
a u zákazníků si získala oblibu teprve nedávno. 
Proto pokud zvolíte tento tvar, můžete si být jisti, 
že váš bazén bude zcela výjimečný. 

Obdélník s ostrými rohy



Obdélník se zakulacený-
mi rohy

Obdélníkový tvar s kulatými rohy vyrábíme
i ve skimmerové variantě. Bazén tohoto tvaru
je příjemnou volbou pro zákazníky, kteří preferují 
základní linie.



Bílé skimmerové bazény

Bílé bazény vyrábíme bez osazení lemovou trubkou, kdy nad 
okrajem nebo hned vedle něj začíná okolní povrch. Krásný 
může být i kontrast zářivě modré barvy vody a hnědé dřeviny. 
Jestliže hledáte něco výjimečného, pak je pro vás bílý obdélníkový 
bazén ten pravý.





Atypické bazény na přání

Na přání vyrobíme téměř jakýkoliv požadovaný tvar. Jestliže 
jste si nevybrali žádný z naší nabídky nebo je prostor 
pro umístění vašeho bazénu zcela atypický, poradíme si. 
Zaujmout vás může i bazén s částečným přelivem.





Atypické bazény na přání

Bazénům ve tvaru obdélníku s ostrými rohy velmi lichotí hliníková 
lišta jako nadčasový prvek. Barevně ladí ke kolejnicím u zastřešení 
a velmi dobře vypadá i s nerezovými komponenty. Lištu nabízíme 
ke všem odstínům modré i k bílé barvě bazénu.





Jako dlouholetý prodejce bazénového zastřešení jsme od vý-
robce Alukov získali značku „Ověřený výrobce“ pro Liberecký 
kraj. Vybrat si můžete z mnoha typů a kombinací. Stejně jako 
bazén, může být i vaše zastřešení zcela originální vyrobené
na přání.  Polykarbonátová výplň kompaktní i dutinková vari-
anta může být v čirém nebo kouřovém provedení. Na vás
je i volba výšky zastřešení nebo umístění
a typu vstupu.

Zastřešení





Schodiště

Ke každému tvaru bazénu nabízíme 
několik různých typů schodišť. Jestliže by 
vás nezaujalo žádné ze základní nabídky, 
rádi vyrobíme podle vašeho přání aty-
pické schody třeba i s lavicí pro sezení 
přímo ve vodě.












