Naše bazény
jsou ideálním řešením

Bazény vyrábíme
již 25 let

Toužíte mít doma vlastní bazén, který má dlouhou životnost, skvěle vypadá a je za přijatelnou

Firma EKOPLAST TELČ má dlouholeté zkušenosti s výrobou bazénů. Jsme držitelem certifikátu systému

cenu? Kvalitní bazény zn. EKOPLAST TELČ jistě splní všechna Vaše očekávání. Vybírat

managementu kvality dle ISO 9001. Náš kvalifikovaný technický, výrobní a montážní tým je zárukou profe-

můžete z bazénů plastových a fóliových. Oba typy bazénů je možné realizovat v provedení

sionálního provedení každé zakázky. K jednotlivým zakázkám přistupujeme individuálně a technická řešení

se skimmerem, nebo s přelivovým žlabem a lze je osadit jako venkovní, nebo vnitřní.

přizpůsobujeme přáním a požadavkům našich zákazníků.

Bazény
venkovní a vnitřní
BAZÉNY SE SKIMMEREM
Bazény jsou zapuštěny do terénu až po horní okraj. Cca 10 cm pod
horním okrajem bazénu se nachází odtokový otvor - skimmer. Skimmerem je voda gravitačně odváděna do okruhu filtrace bazénu, kde
je přečištěna, a pomocí vtokových trysek je vháněna zpět do bazénu.
U skimmerových bazénů je možno volit z různých typů lemů (ukončení
horní hrany bazénu) nebo lemové dlažby.

ˇ
Bazény s pRelivovým
žlabem
Bazény jsou zapuštěny do terénu až po horní okraj. Vedle horní hrany bazénu je vytvořen žlab zakrytý mřížkou. Voda přetéká přes vrchní hranu bazénu do přelivového žlabu, odkud je gravitačně
odváděna do vyrovnávací nádrže. Poté již probíhá klasická filtrace jako u skimmerových bazénů.
Výhodou tohoto systému je skutečnost, že v bazénu je vždy tolik vody, jaká je jeho hloubka. Netvoří se vlny, protože se nemají o co odrazit a plavající má hlavu nad terénem, což vzbuzuje pocit
většího prostoru. Výhodou je i to, že znečištění, které se drží na hladině, je odváděno přelivovým
žlabem, tudíž na stěnách bazénu neulpívají nečistoty.

Vyberte si ze

4 tvarovych provedení

Plastové bazény

Na skelet našich bazénů poskytujeme záruku 10 let !
Bazény jsou vyrobeny z polypropylenu s UV stabilizátorem.
Bazény vynikají vysokou mechanickou odolností.
Pouze 1 svár na stěně bazénu (za schody).
Příslušenství k bazénům dodáváme dle přání zákazníka.
Bazény převážíme do 10 metrů délky a 4,4 metrů šířky v celku.
Větší bazény vyrábíme na místě.
Ve spolupráci s Vámi navrhneme libovolný atypický tvar bazénu.
Kompletní dodávky včetně montáže a servisu.
Jsme certifikovaný výrobce dle ISO 9001.
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Plastové bazény jsou vyráběny technologií horkovzdušného svařování polypropylenových desek o síle 5 - 8 mm dle velikosti bazénu. Vnitřní stěny bazénu jsou vždy
opatřeny ochrannou fólií, která se sundává až po instalaci bazénu u zákazníka, aby
nedošlo během přepravy a osazení bazénu k jejich poškození. Materiál od německé
firmy Röchling, který používáme pro výrobu bazénů, je certifikován dokonce i pro pitnou
vodu a vyniká vysokou stálobarevností, odolností vůči UV záření a dlouhou životností.
Bazén je po celém obvodu vystužen plastovými žebry, které zaručují dlouhodobě stálý
a pevný tvar bazénu. Bazény jsou vyráběny ve dvou variantách: se skimmerem a s
přelivovým žlabem.

Stavební příprava

1. Výkop

2. Odvodnění základové desky

3. Betonáž dna

4. Uložení bazénu a šachty

5. Obetonování bazénu a šachty

6. Rozšíření výkopu pro zastřešení

7. Betonáž desky pod dlažbu

8. Položení dlažby

9. Montáž zastřešení
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Fóliové bazény

Fólie se vyvařuje do betonového skeletu,
nebo skeletu z polystyrenových tvárnic. Mezi
skeletem a samotnou fólií je umístěna geotextílie s protiplísňovou úpravou 500g/m2.
Technologie vyfóliování je také velmi vhodná
při rekonstrukcích starých bazénů. Bazény
jsou vyráběny ve dvou variantách: se skimmerem a s přelivovým žlabem.

Barevné

provedení a vzory

Pomocí technologie svařování fólií lze realizovat bazén libovolného
tvaru a velikosti. K výrobě používáme kvalitní fólie DLW nebo ALKORPLAN. Tyto těžké 1,5mm silné fólie jsou vyztužené tkaninou, a
nedochází zde k hnilobě a zvětrávání. Fólie je antibakteriálně ošetřena a zamezuje usazování bakterií a plísní, homogenní povrch
zamezuje růstu řas a usazování nečistot. Na schody se používá
protiskluzová úprava. Nabízíme velkou škálu barevného provedení
včetně mramorového a mozaikového vzoru.

Dopřejte sobě více času a ušetřených peněz
a Vašemu bazénu průzračně čistou a teplou vodu. Pořiďte si zastřešení podle Vašich
představ, které se stane nedílnou součástí
Vašeho domova.

ˇ ˇ
Zastresení
bazénu

Prodloužení koupací sezóny
Zvýšená teplota vody v bazénu
Zajištění bezpečí pro Vaše děti i čtyřnohé miláčky
Úspora času věnovaného údržbě bazénu
Snížení nákladů na vytápění

ˇ
ˇ
Príslusenství
k bazénům
Solární absorbéry

Protiproudy

UV lampy

Tepelná čerpadla

Pískové filtrace

Lamelové zakrytí

Slaná voda

Bazénové příslušenství je univerzální pro všechny druhy bazénů. Díky
velkému výběru příslušenství pro Vás bude údržba bazénu hračkou.
Používáním bazénového příslušenství můžete snížit náklady na spotřebu bazénové chemie i elektrické energie potřebné k filtrování vody.
Pokud si nejste výběrem příslušenství jisti rádi Vám poradíme.

Bazénové osvětlení

Krycí plachty

Vysavače

Bazénové lemy a dlažba

Skimmerový bazén

Reference
bazény

ˇ BAZÉN
VNITRNÍ
Skimmerový bazén
Středně modrá barva
3 x osvětlení 100W
Plastový trubkový lem
Slaná voda
Venkovní rohové schody
Protiproud

Světle modrá barva
2x LED osvětlení
Plastový lem bílý
Slaná voda
Vstup do bazénu - nerezový žebřík
Obloukové zastřešení s výklopným čelem

ˇ
pRelivový
bazén
Světle modrá barva
2 x LED osvětlení
Protiproud
Slaná voda
Vnitřní rohové schody
Tepelné čerpadlo

ˇ
pRelivový
bazén
Světle modrá barva
3 x LED osvětlení
Protiproud
Slaná voda
Vnitřní rohové schody
Tepelné čerpadlo
Automatické dávkování pH
Vysoké zastřešení s jednou šikminou

Certifikovaný výrobce dle ISO 9001

EKOPLAST TELČ s.r.o.
Hradecká 8, 588 56 Telč, Česká republika
tel: 567 563 781, fax: 567 563 785
ekoplast@ekoplast.cz

www.ekoplast.cz

