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Rozměry Cena
8 500 x 3 500 x 1 500 mm 485 500 Kč bez DPH

7 000 x 3 000 x 1 500 mm 396 500 Kč bez DPH

6 000 x 3 000 x 1 500 mm 339 500 Kč bez DPH

• bazénové těleso z materiálu Polystone® 
CubX® (PP) o síle stěny 57 mm

• designové vetknuté/konzolové 4-stupňové 
vstupní schody s protiskluzovou povrchovou 
úpravou

• skimmer
• recirkulační vstupní stěnové trysky dle veli-

kosti bazénu

• spodní sání ve stěně bazénu
• potrubí z tlakového PVC PN10, chráničku 

potrubí PP HT
• bazény jsou dodávány v jednom kuse
• bazény se ukládají na znivelizovanou beto-

novou desku

Splendid pools jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu Polystone® CubX® (PP), 
s jedinečnou vnitřní mřížkovou strukturou pro vynikající podélnou i příčnou tuhost při 
velmi nízké hmotnosti. Materiál má velmi dobrou tepelnou izolaci, je UV – stabilní 
a vysoce odolný proti chemikáliím. Tloušťka stěny bazénů je 57 mm.

Vlastnosti materiálu Polystone® CubX®
• Vysoká podélná i příčná tuhost
• Dobrá tepelná izolace
• UV – stabilita
• Vysoká odolnost proti chemikáliím
• Nízká hmotnost

Barevná provedení bazénového tělesa
• Polystone® P CubX® PG-UV stabilized 

white: Colour white (RAL 9010)
Zvýrazňující prvky (např. hrany schodů)
• Polystone® PPs CubX®: Barva šedá

Cena zahrnuje: 

Vestavné díly
V různých barevných provedeních 

dle výběru zákazníka.



Regulace hladiny

Regulátor hladiny RN305 s plováko-
vým hlídáním hladiny a automatickým 

dopouštěním vody do bazénu.

Roleta podhladinová

Automatická lamelová zakrývací 
roleta v různých provedeních s trub-
kovým nebo blokovým motorem, s 

lamelami z „PVC“ v mnoha barevných 
provedeních nebo v krupobití odol-
ném provedení z „polykarbonátu“.

od 127 212 Kč

Vstupní schody

Designové vetknuté/konzolové 
4-stupňové vstupní schody 

se šířkou 0,60 m a s protiskluzovou 
povrchovou úpravou, 

Volitelná příplatková výbava 

v ceně bazénu 63 389 Kč 61 655 Kč

98 945 Kč 10 295 Kč 14 369 Kč

od 101 752 Kč

Protiproud JET VAG/JET 
VAG PRO LUX

Různé designové a výkonové prove-
dení. Předmontážní sada, kompletač-

ní sada s čerpadlem, 
řídící a spínací elektronika.

Pevná plastová lavice

Plný plastový kryt rolety ve tvaru 
podvodní lavice 

(bez masáže) určené k sezení.

Trubková lavice

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

sezení.

Podvodní reflektor BWT 
LED bílé

18 W/12 V LED WHITE (bílý), s ve-
stavnou nikou, 3 m kabelem, bezp. 
transformátorem 230/12 V. Možné 
v různých barevných provedeních.

Podvodní reflektor BWT 
LED RGB

16 W/12 V LED RGB, s ovladačem, 
s vestavnou nikou, 3 m kabelem, 
bezp. transformátorem 230/12 V. 

Možné v různých barevných prove-
deních.

Roleta nadhladinová

Automatická lamelová zakrývací 
roleta v různých provedeních s trub-
kovým nebo blokovým motorem, s 

lamelami z „PVC“ v mnoha barevných 
provedeních nebo v krupobití odol-
ném provedení z „polykarbonátu“.

3 545 Kč
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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. 


