
Konstrukce bazénů :  
 

 

Naše bazény mají oválný tvar se zužujícími se 
stěnami směrem ke dnu a se zužujícím se 
jedním čelem ve tvaru románských schodů. 
Toto prostorové řešení umožńuje velmi dobré 
čištění pomocí dvou hladinových trysek 
umístěných na jedné straně bazénu. Na druhé 
straně je oválný velmi široký skimmer (sání), 
který je umístěn nad horním schodem. 
Výsledkem je, že voda proudí v celé ploše 
vodní hladiny bazénu a tím i dokonale 
splachuje nečistoty z této hladiny. Schody 
mohou být využity jako relaxační prostor 
s velmi výkonnou perličkou s tlakovým 
vzduchem. Oválný tvar je také optimální pro 
zastřešení bazénu s minimálními náklady.  

Zateplení a montáž :  
 

 

Nabízíme špičkovou technologii zateplení 
bazénů. Jedná se o kompaktní, absolutně 
nenasákavý nástřik tvrdou polyuretanovou 
pěnou. Touto pěnou je zaizolováno i veškeré 
příslušenství (skimmer, trysky, světla, potrubí, 
atd.), kterým je bazén osazen, neboť nástřik se 
provádí až poté, co se bazén kompletně osadí 
požadovaným příslušenstvím. Tím se na stěně 
bazénu vytvoří tepelně-izolační vrstva, kterou 
po technické stránce nelze žádným jiným 
způsobem dosáhnout.                                     
Díky vysoké tuhosti konstrukce bazénu není 
nutná klasická betonáž. Stěny se pouze 
obsypají soudržnou zeminou nebo v případě  
sypkých půd či spodní vody suchým betonem. 

Ceník laminátových bazénů JVS s.r.o. – ceny jsou uvedeny bez DPH :  
Akce - od 1.8.2016 poskytujeme na dále uvedené bazény slevu 8-10% dle typu bazénu a jeho výbavy 
 

Typ bazénu  Rozměry       Baz.těleso        Kompl.filtr. Montáž          Celkem       Zateplení        
RELAX    300x250x90  41 000  13 000    3 000   57 000   6 000  
LIPNO  520x300x115  82 000  18 000    4 000            104 000 12 600 
SEČ   650x300x135           119 000  19 700       5 000            143 700 14 400  
SLAPY  620x300x150           129 000  19 700    5 500            154 200 15 000    
ORLÍK  790x330x145           159 000  21 000       6 500            186 500 17 100  
BAJKAL  800x400x145           175 000  21 000       7 000            203 000 19 800  
BALATON  800x390x150           196 000  21 000    7 000            224 000 24 300 
Bazén SLAPY a BALATON  mají obdélníkový tvar. 
 
Výše uvedené ceny se mohou lišit podle technologického vybavení. Bazénovou technologii (filtraci, světla, 
protiproudy, vzduchovače, elektrické topení, tepelné výměníky, čistící a desinfekční zařízení, atrakce apod.) 
dodáváme obvykle v sortimentu a v cenách firmy Vágner, což je největší dodavatel bazénové technologie v České 
republice. Katalog a ceník této technologie je k nahlédnutí v naší firmě, nebo i na webu  www.vagnerpool.com 
 
Na přání zákazníka zpracujeme cenové kalkulace variantně podle konkrétního vybavení bazénu a to detailně s 
uvedením jednotlivých komponentů. V případě potřeby navrhneme nebo i dodáme technicky a cenově optimální 
zastřešení bazénu. Podrobný ceník bazénů a bazénového zastřešení je též na našem webu :  www.jvs-zahrada.cz 
 
 

http://www.vagnerpool.com/
http://www.jvs-zahrada.cz/

