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ALKORPLAN
Těžká PVC Fólie o síle 1,5mm s polyesterovou vložkou, potiskem a speciální vícevrstvou akrylátovou ochranou.
Výhody: možnost vyfóliovat jakýkoliv tvar, hloubku bazénu, bazénového schodiště, 10 letá záruka na nepropustnost, velký výběr barev a dekorů.

3D ALKORPLAN TOUCH
Těžká PVC fólie o síle 2mm s polyesterovou vložkou, potiskem a speciální
vícevrstvou akrylátovou ochranou ve 3D provedení.

FÓLIOVÉ BAZÉNY
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SAMOČISTÍCÍ SYSTÉM

BARVY COMPAS POOLS

Vantage pomocí systému trysek postupně žene
nečistoty od bočních stěn, přes celé dno až ke dnové
výpusti. Odtud se nečistoty dostávají do filtrační
jednotky. Tento proces je automatizován s filtračním
režimem a bazén je tak neusále čistý. Systém
Vantage® eliminuje růst bakterií a řas, redukuje použií
chemikálií, cirkulací přispívá k teplotnímu komfortu
bazénové vody.

BARVY NOVA

Nova
Anthracite

Nova
Pearl

Nova
Stone

Nova
Navy

Nova
Gray

Nova
Blue

Bazén, který se čistí sám ...
CARBON CERAMIC POOLS®
Neustálá inovace a sledování
technologického pokroku byly hlavním
motivem k vytvoření Carbon Ceramic
Pools. A tak se do keramických bazénů
Compass přidává karbon neboli
uhlíkové vlákno. Karbon je aplikován
mezi jednotlivé vrstvy bazénu tak, aby
zesílil jeho nejvíce namáhané části.
Compass Pools Europe vytvořil
u vybraných modelů bazénů tzv. Carbon
edition®. Karbon má nejvyšší pevnost
ze všech výztužných materiálů. Proto
se používá například pro zpevnění
konstrukcí v letectví,automobilovém
či sportovním průmyslu. Od roku 2013
využívá vysoké pevnosti karbonu také
Compass Ceramic Pools.

Výhody:
x o 20 % vyšší tuhost
x vyšší stabilita

Uzavřený lem

Technologie barev Nova® je jedním z nejpokročilejších systémů
gelových nátěrů na světě. Barvy se míchají z nového typu velmi
drobných (0,3 - 0,5 mm) třpytivých a barevných částic a zdokonalené
základní barvy. Voda v bazénu v barvách Nova® působí jiskřivě
a “čerstvě” a tento efekt se zesiluje za jasného počasí, kdy je
bazén zalitý slunečními paprsky.

Vinelesterová vrstva
vyztužená skelným
vláknem

BARVY BI-LUMINITE

Nova™ Colour
Základní
vinelesterová barva

Vnější voděodolná
vrstva
Rohož ze skelného
vlákna
Polyesterová vrstva
Rohož z karbonového
vlákna

Bi-Luminite® povrch a jeho 3D barvy jsou revoluční změnou
v barevnosti bazénů. Tyto
barvy vznikají aplikací drobBi-Luminate
Bi-Luminate
ných třpytivých a barevných
Smokey Quartz
Golden Pebble
částic (0,5 - 1,0 mm) pod
povrch bazénu a použitím dvou
barevných vrstev místo jedné.
Vzniká tak 3D efekt, který díky
patentovanému Bi-Lumination® procesu vytváří unikátní
Bi-Luminate
Bi-Luminate
vizuální dojem a širokou škálu
Blue Granite
Blue Saphire
nádherných barev. Bazén se
tak stává zářivým diamantem
každé zahrady či interiéru.

KERAMICKÉ KOMPOZITNÍ BAZÉNY - COMPASS POOLS

BRILIANT
Puristická elegance bazénů Briliant je ekonomickou variantou keramických bazénů Compass. Kombinace
minimalistického designu a praktické účelnosti činí z těchto bazénů typ vhodný pro každý dům i zahradu.
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CLASSIC

XL-LOUNGER

Bazén s kompaktními proporcemi s vestavěným
schodištěm. Bazén je vhodný do zahrady tak i pro
instalaci v interiéru.

Bazén kombinuje čisté křivky, eleganci a koupací
prostor.

KERAMICKÉ KOMPOZITNÍ BAZÉNY - COMPASS POOLS

X-TRAINER

FUN

Moderní a jednoduchý design s praktickými odpočinkovými zónami. Dvojdráhový X-Trainer
umožňuje plavat dvěma anebo více plavcům současně. Mimořádná šířka bazénu X-Trainer je
vhodná pro vodní hry, ale také poskytuje možnost provozovat například kondiční cvičení ve vodě.

Praktický tvar a tři rozměrové varianty
řadí bazén FUN mezi nejprodávanější
modely. Užijte si FUN v rodinném
kruhu, s přáteli nebo při náročném
tréninku. Bazén FUN je univerzální.

X-Trainer 45 ŠD

4,45 x 2,94 x 1,21-1,49 , 15m3

X-Trainer 82 ŠD

8,25 x 3,68 x 1,09-1,76 , 36m3

XL-Trainer 72 RD
7,19 x 3,30 x 1,50 , 30m3

Fun 74 RD

7,48 x 3,68 x 1,50 , 35m3

Classic RD
Briliant 66 RD

6,62 x 3,62 x 1,40 , 27m3

Briliant 74 RD

6,1 x 3,16 x 1,50 , 21m3

XL RD

Fun 80 RD

9,52 x 4,06 x 1,50 , 50m3

8,00 x 3,70 x 1,50 , 40m3

Fun 83 RD

8,30 x 3,80 x 1,50 , 42m3

Fun 100 RD

10,00 x 4,00 x 1,50 , 52m3

7,63 x 3,64 x 1,40 , 32m3

XL-Trainer 110 RD
11,02 x 4,02 x 1,50 , 50m3

XL-Trainer 110 ŠD

11,02 x 4,02 x 1,07-1,78 , 52m3

XXL-Trainer RD

13,28 x 4,49 x 1,50 , 75m3

XL-Briliant 88 RD
8,70 x 3,75 x 1,50 , 45m3

RIVERINA
RIVERINA je elegantní bazén s oblými tvary určený
především ke klasické architektuře. Díky
pohodlnému širokému schodišti a bezpečnostnímu
stupínku podél stěn vyhovuje každé věkové
kategorii.

Riverina 67 ŠD

6,72 x 3,44 x 1,11-1,57 , 24m3

JAVA

FAST LANE

AQUA NOVA

YACHTPOOL

Java představuje klasický model bazénu s románským schodištěm, rovným dnem a s velkorysým
prostorem ke koupání. Působivý vstup umocňuje tvar bazénu, který se skvěle hodí k tradičním
stavbám na vesnici i ve městě.

Keramický bazén FAST LANE byl navržený tak, aby vyhovoval
všem, kteří si chtějí v bazénu sportovně zaplavat. Svým štíhlým
tvarem je vhodný i do užších prostor.

Keramický bazén AQUA je stvořený pro velkou vodní zábavu na malém prostoru.
Jeho kompaktní design a rozměry jsou určené pro menší rodinné domy i pro
instalaci v interiéru. Při vybavení protiproudem je i při relativně malém rozměru
využitelný k vytrvalostnímu plavání.

XL-Fast Lane RD

Aqua Nova 53 RD

Jachty jsou pro mnohé symbolem luxusu a dokonalosti.
Převratný koncept YACHT POOL představuje spojení
bazénu s prvky luxusní lodě. Stylizovaná paluba lodě
s integrovanou vířivkou je naprostá inovace
v designu bazénů.

Riverina 106 ŠD

10,62 x 3,78 x 1,04-1,88 , 45m3

12,15 x 2,89 x 1,50 , 43m3

5,30 x 3,20 x 1,50 , 20m3

Yacht Pool RD

11,54 x 4,04 x 1,50 , 42m3

Aqua Nova 77 RD
7,75 x 3,55 x 1,50 , 40m

3

Java 101 RD

10,03 x 3,80 x 1,50 , 49m3

BABY POOL
Bazén se díky své velikosti vejde téměř do každé zahrady nebo interiéru.
Díky jeho hloubce je ideální pro hrátky vašich dětí.

XL-Java 114 ŠD

11,40 x 3,96 x 1,10-1,68 , 52m3

Baby Pool RD

6,52 x 2,40 x 0,88 , 12m3

NEREZOVÉ BAZÉNY

Nerezové bazény se vyznačují velmi dlouhou životností a vysokou kvalitou. Na přání zákazníka
vyhotovíme jakýkoliv tvar a hloubku, lze doplnit nerezovými madly, chrliči. Bazény lze vyrobit
ve skimmerovém provedení, či v provedení s přelivným žlabem.
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NEREZOVÉ BAZÉNY

KERAMICKÝ OBKLAD
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Plastové bazény vyráběné pomocí
nejmodernější technologie, svařované
na CNC stroji.

Keramickým obkladem lze obložit jakýkoliv tvar a velikost, jaký si zákazník přeje.
V našich klimatických podmínkách je vhodné bazény s keramickým obkladem instalovat
do interiérů. Velká škála barev a druhy obkladu dělají z každého bazénu originál.

 Masivní vyztužení bazénového skeletu
 Schodiště s protiskluzovou úpravou.
 Tvary a velikosti na požadavek zákazníka
Barevné
varianty

PLASTOVÉ BAZÉNY

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ, VÍŘIVÝCH VAN A ZASTŘEŠENÍ TERAS

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ, VÍŘIVÝCH VAN A ZASTŘEŠENÍ TERAS
PROGRAM SPA

Barvy hliníkových profilů

PROGRAM HOME

GRAND Sunhouse

Oasis Small

Corona

Elegant,
Elegant neo

Imperia neo light,
Imperia progres

Viva

Laguna,
Laguna neo

Terra

Style

DOME Orlando

Oasis Large

Oceanic
nízký model

Oceanic
vysoký model

Olympic

Orient

Ravena

Omega

Veranda neo

Riviera

Tropea,
Tropea neo

Venezia

Vision

Universe plus
Universe Neo

Sunhouse

Barvy polykarbonátových desek

PROGRAM POOL

Instalací zastřešení na bazén získáme mnoho výhod:
zabezpečení proti pádu zvířat a dětí, zábrana proti padání
nečistot do bazénu, zlepšení kvality vody a tím i snadnější údržba.
Ochrana bazénu před škodlivým UV zářením.
Prodloužení koupací sezóny v našich klimatických podmínkách.

ZVÝŠENÍ TEPLOTY VODY V BAZÉNU SE ZASTŘEŠENÍM
30°C

se zastřešením
25°C

bez zastřešením
20°C

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

LAMELOVÉ ZAKRYTÍ BAZÉNU
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Lamelové zakrytí je vhodné pro zakrytí jak venkovních tak vnitřních bazénů.
U venkovních bazénů zabraňuje padání nečistot do bazénu, udržuje teplou
vodu v bazénu, snižuje množství odpařované vody. U vnitřních bazénů
snižuje lamelové zakrytí náklady na ohřev bazénové vody a odvlhčovače.
Zabraňuje odpařování vody.

DÁVKOVACÍ STANICE
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ASIN AQUA PROFI

ASIN AQUA OXYGEN

ASIN AQUA SALT REDOX ASIN AQUA HOME

Profesionální automat s dotykovým displejem.
Technologie pro veřejný sektor s nejvyššími
požadavky na přesnost řízení a splnění veškerých
hygienických norem.

ASIN AQUA Oxygen je bez-chlorový dávkovací
systém pro komplexní úpravu bazénové vody.
Díky čtyřem dávkovacím čerpadlům lze současně
dávkovat OXYPURE, pH MINUS, ALGICID
a flokulant FLOC+C, tím je dosaženo křišťálově
čisté vody, která je příjemná pro kůži, a to i při
nízké koncentraci chemických látek.

Nejmodernější elektrolyzér pro dezinfekci
bazénové vody. Exkluzivní provedení ve kterém
se podařilo sloučit řízení a dávkování do dokonale
zpracovaného nerezového celku s integrovaným
měřením salinity (aktuální obsah soli v bazénové
vodě) a dávkováním algicidu pro komplexní
udržení kvality vody.

ASIN AQUA NET

BESGO

EXTERNÍ DISPLEJ

Kombinace dvou dávkovacích čerpadel s přesným
dávkováním Pool and SPA přísad zajistí
pokročilou údržbu bazénové vody. Ve spojení
s vhodně zvoleným filtračním systémem zajistíte
nejnižší efektivní koncentraci chemikálií, která
sníží nežádoucí efekty dezinfekčních přísad
ve vyšších koncentracích. Měření a dávkování
koncentrace chloru je ovládáno sondou REDOX
potenciálu.

besgo-VENTILY jsou pneumatické ventily,
poháněné tlakem vzduchu nebo vody. Ventil pro
zpětné praní filtru se otevře tlakem vody nebo
vzduchu, uzavře se tlakem pružiny. V případě
výpadku napájení se ventil automaticky vrátí do
polohy FILTRACE.
Neúmyslné vypouštění bazénu není možné.

Pomocí displeje lze ovládat některé funkce přímo
z prostoru bazénu:
 vypnout/zapnout filtrační čerpadlo
 vypnout/zapnout praní filtru (některé modely)
 měnit požadované hodnoty (pH, dezinfekce,
teplota vody),
 displej je možné uzamknout heslem

ASIN Aqua HOME je první model automatu pro
řízení kvality vody ve Vašem bazénu typu „all in
one“. ASIN Aqua HOME je vybaven automatickou
regulací dávkování dezinfekčního činidla
a činidla pro snižování nebo zvyšování pH. Je
také vybaven programovatelným dávkováním
flokulantu nebo algicidu za účelem odstraňování
řas a zákalu vody. Výsledkem jeho činnosti je
trvale čistá, průzračná voda, bez jakéhokoliv
zápachu, vyhovující všem hygienickým
požadavkům.

(ve směru od Prahy odbočka vpravo za restaurací a benzinovou pumpou Zlaté slunce)

Křečhoř 18 - Bříství, 280 02 Kolín
tel.: 602 318 190, 739 456 961, 733 324 754, 739 456 962
info@bazeny-brandejsky.cz
www.bazeny-brandejsky.cz

Přijeďte nás navštívit do našeho bazénového centra.

