
AKČNÍ BAZÉNOVÝ SET
„TADEÁŠ“

OBDELNÍK 6 x 3 x 1,2m 
vč.vestavěného rohového schodiště

VYBAVENÍ BAZÉNU:                         Barva bazénu dle přání zákazníka
 písková filtrace 6 m3/ h  vč. 50kg filtr. písku
 (NĚMECKÉ ČERPADLO SPECK)
 skimmer (mosazná pouzdra)
 3 x vtoková tryska (vč. zim. zátky)
 izolace polystyren 3cm stěny,dno nebo geotextilie
 izolace potrubí 
 rozvod PVC – do 6ti m od bazénu
 světlo pod hladinou 300W
 připojovací dóza ke světlu
 el.transformátor 230/12V, 300W

   Doprava bazénu do 50 km - ZDARMA

Běžná cena:  106.000,- vč.DPH

  AKČNÍ CENA: 96.850,- vč.montáže 

  k  k tomu nabízíme: tomu nabízíme:

    ZATŘEŠENÍZATŘEŠENÍ: AZURE FLAT TYP 1
    

ROZMĚRY: 3,25 x 6,42 m – počet segmentů 3 ks, výška největšího segmentu 0,75 m
Specifikace: boční vstup, zamykací; polykarbonát čirý s UV stabilizací, tloušťka 6 mm; 
těsnící fólie na obou čelech; čela demontovatelná; provedení profilů antracitová barva, kolejnice 
obousměrné AZURE 14 vč. prodloužení 2,25 m.

     Běžná cena :  103.500,-  vč.DPH

       AKČNÍ CENA: 94.060,- 
  vč.montáže

Ceny jsou uvedeny vč. 15 % DPH



AKČNÍ BAZÉNOVÝ SET
„TADEÁŠ + “

Obdélník 6 x 3 x 1,5 m 
vč.vestavěného rohového schodiště:

VYBAVENÍ BAZÉNU:                Barva bazénu dle přání zákazníka
 písková filtrace 9 m3/ h  vč. 75kg filtr. Písku
 (NĚMECKÉ ČERPADLO SPECK)
 skimmer (mosazná pouzdra)
 3 x vtoková tryska (vč. zim. zátky)
 izolace polystyren 3cm stěny,dno nebo geotextilie
 izolace potrubí
 rozvod PVC – do 6ti m od bazénu
 světlo pod hladinou 300W
 připojovací  dóza ke světlu
 el.transformátor 230/12V, 300W

   Doprava bazénu do 50 km - ZDARMA

Běžná cena:   119.800,- vč.DPH

AKČNÍ CENA: 109.797,- vč.montáže  

  k  k tomu nabízíme: tomu nabízíme:

    ZZASTŘEŠENÍ: AZURE FLAT Typ 1
    

ROZMĚRY: 3,25 x 6,42 m – počet segmentů 3 ks, výška největšího segmentu 0,75 m
Specifikace: boční vstup, zamykací; polykarbonát čirý s UV stabilizací, tloušťka 6 mm; 
těsnící fólie na obou čelech; čela demontovatelná; provedení profilů antracitová barva, kolejnice 
obousměrné AZURE 14 vč. prodloužení 2,25 m.

  

         Běžná cena :  103.500,-  vč.DPH

     AKČNÍ CENA: 94.060,- 
 vč.montáže

   

Ceny jsou uvedeny vč. 15 % DPH



AKČNÍ BAZÉNOVÝ SET
„SEDMIČKA “

Obdélník 7 x 3,5 x 1,5 m 
vč. vestavěného rohového schodiště:

VYBAVENÍ BAZÉNU:          Barva bazénu dle přání zákazníka.
  Písková filtrace 9m3/h vč. 75kg filtr.písku
 (NĚMECKÉ ČERPADLO SPECK)
 skimmer (mosazná pouzdra)
 3 x vtoková tryska (vč. zim. zátky)
 izolace polystyren 3cm stěny,dno nebo geotextilie
 izolace potrubí
 rozvod PVC – do 6ti m od bazénu
 světlo pod hladinou 300W
 připojovací dóza ke světlu
 el.transformátor 230/12V, 300W

Doprava bazénu do 50 km - ZDARMA

Běžná cena:   137.300,- vč.DPH

AKČNÍ CENA: 125.310,- vč.montáže

  k  k tomu nabízíme: tomu nabízíme:

ZASTŘEŠENÍ:  AZURE FLAT Typ 2
    

ROZMĚRY: 3,75 x 7,62 m – počet segmentů 3 ks, výška největšího segmentu 0,80 m
Specifikace: boční vstup, zamykací; jednokomorový polykarbonát čirý s UV stabilizací, tloušťka 
6 mm; těsnící fólie na obou čelech; čela demontovatelná; provedení profilů antracit DB 703, 
kolejnice obousměrné AZURE 14 vč. Prodloužení o 2,65 m, pravá strana uzamykatelná do dráhy, 
levá strana poloautomatická aretace.

    Běžná cena:   123.800,- vč.DPH

    AKČNÍ CENA: 112.138,- 
  vč.montáže

Ceny jsou uvedeny vč. 15 % DPH



AKČNÍ BAZÉNOVÝ SET
„HONZA “

Obdélník 8 x 4 x 1,5 m 
vč. vestavěného rohového schodiště

VYBAVENÍ BAZÉNU:          Barva bazénu dle přání zákazníka.

 Písková filtrace 12m3/h vč. 150kg filtr.písku
 (NĚMECKÉ ČERPADLO SPECK)
 skimmer (mosazná pouzdra)
 4 x vtoková tryska (vč. zim. zátky)
 světlo pod hladinou 300W
 připojovací  dóza ke světlu
 el.transformátor 230/12V, 300W
 izolace polystyren 3cm stěny,dno nebo geotextilie
 izolace potrubí
 rozvod PVC – do 6ti m od bazénu

Doprava bazénu do 50 km - ZDARMA

Běžná cena:   163.400,- vč.DPH

AKČNÍ CENA: 148.209,- vč.montáže

  k  k tomu nabízíme: tomu nabízíme:

ZASTŘEŠENÍ:  AZURE FLAT Typ 3
ROZMĚRY: 4,25 x 8,55 m – počet segmentů 4 ks, výška největšího segmentu 0,90 m
Specifikace: boční vstup, zamykací; polykarbonát čirý s UV stabilizací, tloušťka 6 mm; 
těsnící fólie na obou čelech; čela demontovatelná; provedení profilů antracitová barva; kolejnice 
obousměrné AZURE 14 vč. prodloužení 2,25 m.

        Běžná cena:   171.500,- vč.DPH

       AKČNÍ CENA:154.156,- 

   vč.montáže

Ceny jsou uvedeny vč. 15% DPH


