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Rozměry Cena

Hloubka bazénu 1 300 mm
6 000 x 2 880 mm 654 500 Kč bez DPH
7 000 x 2 880 mm 709 500 Kč bez DPH

8 000 x 3 500 mm 797 500 Kč bez DPH

• bazénové těleso z nerezové oceli 
ČSN-EN 1.4404

• těleso bazénové vany včetně roznášecího 
roštu

• dno s protiskluznou povrchovou úpravou
• přelivný žlábek kolem celého obvodu 

bazénu včetně odtoku
• mřížku pro přelivný žlábek v bílém 

provedení z plastu

• recirkulační trysky
• dnový odtok
• vstupní žebřík
• stříkanou tepelnou PU-izolaci stěn a dna 

bazénu 
• servisní kufřík pro privátní nerezové bazény 
• bazény jsou dodávány v jednom kuse
• bazény se ukládají na znivelizovanou 

betonovou desku

Kompaktní nerezové bazénové těleso s přelivným žlábkem dodané jako jeden kus. 
Jakost materiálu ČSN-EN 1.4404.
Bazénové dno s protiskluznou úpravou.
Stříkaná tepelná PU-izolace dna a stěn bazénu.

Cena zahrnuje:



Detail tichého žlábkuRoleta podhladinová

Automatická lamelová zakrývací 
roleta v různých provedeních s trub-

kovým nebo blokovým motorem, s la-
melami z „PVC“ v mnoha barevných 
provedeních nebo v krupobití odol-
ném provedení z „polykarbonátu“.

od 127 212 Kč

Vstupní schody přímé
standard

5-stupňové schody s protiskluzovou 
úpravou, šířka 0,60 m. Schody jsou 

hermeticky zavařeny.

Volitelná příplatková výbava 

64 310 Kč 122 279 Kč 13 980 Kč

98 945 Kč 28 633 Kč 41 889 Kč

od 101 752 Kč

Protiproud

Předmontážní sada, kompletační sada 
s bronzovým čerpadlem, kulaté

madlo, řídící a spínací elektronika.

Zapuštěný výklenkový
žebřík s madlem

4-stupňový výklenkový žebřík
s protiskluzovou úpravou včetně

madla a kotvení.

Trubková lavice jako kryt 
na roletu

Nerezový trubkový kryt rolety tvoře-
ný soustavou trubek ve tvaru pod-
vodní lavice (bez masáže) určené

k sezení.

Podvodní reflektor
6 POW LED bílý

17 W POW-LED WHITE (bílý)
CC 700 mA, 12 V-DC z nerezové oceli

s ovladačem, napájecím kabelem
a vestavnou nikou.

Podvodní reflektor
6 multichip RGB

60 W POW-LED RGB-CW (čtyřbarev-
ný) CC 700 mA, 12 V-DC z nerezové 

oceli s frek. měničem, napájecím 
kabelem a vestavnou nikou.

Roleta nadhladinová

Automatická lamelová zakrývací 
roleta v různých provedeních s trub-

kovým nebo blokovým motorem, s la-
melami z „PVC“ v mnoha barevných 
provedeních nebo v krupobití odol-
ném provedení z „polykarbonátu“.



BWT Česká republika, s. r. o.
Lipová 196, 251 01 Říčany

 +420 272 680 300
 office@bwt.cz

www.bwt-robot.cz
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Pískové filtry BWT RTM

Laminátové filtry vyrobené 
nízkotlakým vstřikováním prysky-

řice, kvalitní povrch, transparentní 
víko, široký vstupní otvor, široký 

vypouštěcí ventil se síťkou.

Čerpadla BWT i-STAR, 
i-PLUS, EUROSTAR HF

Samonasávací čerpadla, robustní 
konstrukce, velmi tichý chod, velký 
vlasový předfiltr se speciálně zkon-
struovaným průhledným víkem, klíč 

pro snadné otevření předfiltru.

Tepelná čerpadla BWT 
Inverter

Široká nabídka modelů a výkonů 
pro každý bazén, čerpadla s inver-
torovým systémem pro vysokou 
účinnost a efektivitu, titanové 

výměníky tepla, šetrné k životnímu 
prostředí.

Bazénové atrakce

Široká nabídka bazénových 
chrličů, masážních trysek, 

perličkových masáží, lehátek apod.

Automatické bazénové 
vysavače

BWT robotické vysavače s nejvý-
konnějším odsáváním na trhu, tech-

nologií 4D filtru s filtrační schop-
ností 2 mikrony a možností ovládání 

přes aplikaci.

BWT ICO Station  

Mějte svůj bazén stále pro kontro-
lou! BWT ICO station měří teplotu 
vody, pH, redox a salinitu a data 
vám zasílá na váš mobilní telefon. 


