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CENOVÁ PONUKA 
 

NKSD.: 19576001                                                                                                                                                                                                                                            05.07.2017 

Č. Popis príslušenstva  počet Štandardná 
cena bez DPH 

Vaša cena po zľave bez 
DPH. 

1. Karbón - keramický bazén AQUA NOVA 77  
Rozmery telesa:    7.740 x 3.555 x 1.510 mm  
Popis telesa:          Karbón keramický bazén je ako jediný na svete vyrábaný pomocou  
                               patentovanej keramickej technológie. Od roku 2013 je pri výrobe bazénov  
                               Compass Pools použitá revolučná technológia ktorá využíva technológia  
                               karbónové vlákno. Keramická štruktúra je karbónom vystužená práve na  
                               miestach, kde dochádza k najväčšiemu namáhaniu bazénového telesa.  
                               Takto je zabezpečená bezkonkurenčná tuhosť a životnosť bazénu.  
typ:                        Skimmer – (so širokým hrdlom 450 x 235mm  – 17,5 l) štandardne bielej  
                               farby – materiál ABS.  
farba:                     vysokokvalitná trojvrstvová farba. (Odporúčame farebné prevedenie:   
                               ANTRAZYTH, NOVA STONE alebo SMOKEY QUARTZ) 
Príslušenstvo:      potrubné rozvody bazénového skeletu do 10m Peraqua Austria DN 63 u.  
                              50 mm, 3. ks. cirkulačné dýzy Multiflow podľa normy UNE-13451-1. sacia  
                              dýza, dnová výspusť všetko vrátane montáže! 
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Základná cena 

 
   € 8.520,- 
+ € 2.000,- 

cena montáže a 
príslušenstva 

 
 
 
 

Cena po zľave 
Cena z roku 2016 

€ 9.520,00  
 

 

2. Filtračné zariadenie pozostáva z: 1. ks. pieskového filtra z laminátu DN 600 mm MEGA, 1. 
ks. 6 – cestný ventil MEGA, filtračný piesok 125 Kg, samo-nasávacie cirkulačné čerpadlo 
HGS 12-14 m3/h. pri 10m vodného stĺpca 0,60 kW/240 V. Montáž bazénového telesa 
a dodaného filtračného príslušenstva,  

 
1 

 
 

€   950,- 
 

€      950,00 
 

3.a.) Náklady na dopravu cesta tam + cesta naspäť, bez žeriavu, paušálna cena 2 €    180,- €     360,00 
3.b.) Poplatok za nad-rozmer 1 €    100,- €     100,00 

4. Podvodné svetlo LED RGB 30W 12V PAR56 uhol svietivosti 140° BRIO® WEX-30 couleurs 
CCEI by Eolia, Made in France, transformátor 230V, 90cm dlhý kábel, montáž do 
bazénového telesa. 

 
0 

 
€    450,- 

 
- 

5. Podvodné svetlo Halogén 300W 12V uhol svietivosti 140° ASTRALPOOL® transformátor 
230V, 90cm dlhý kábel, montáž do bazénového telesa. 

0 €    330,- - 
6. Proti-prúdne zariadenie motor 70m3/h. (2,2kW) FlowJET-70, pred- a po- montážna sada. 

Hlava protiprúdu ovládaná pneumatickým tlačidlom, montáž zariadenia 
0 € 1.200,- - 

7. Proti-prúdne zariadenie motor 70m3/h. (2,2kW) FlowJET-70, pred- a po- montážna sada. 
Hlava protiprúdu ovládaná pneumatickým tlačidlom, montáž zariadenia 

0 € 1.550,- - 

8. Salinátor ASIN Salt®, s ukazovateľom obsahu soli v bazéne, výkon zariadenia a produkciu Cl / 
h. Zariadenie disponuje samočistiacou titánovou celou, vysokým výkonom a spoľahlivosťou. 
V cene je montáž zariadenia. 

0 €    990,- - 

9. Automat pre riadenie pH a Cl ASIN AQUA pH + Cl. Zariadenie meria a upravuje hodnoty pH 
a Cl bazénovej vody prostredníctvom pH u. Rx sondy. Všetky parametre sa zobrazujú na 
dotykovom farebnom displeji. Jednoduché nastavenie a údržba zariadenia.   

0 € 1.000,- - 

10. Technologická šachta pre filtračné zariadenie. Vyrobená z homogénneho polypropylénu so 
vstupom a vstupným rebríkom, rozmery šachty: 1.600 x 1.300 x 1.200 + 200 mm 

0 €    700,- - 
11. Technologická šachta pre proti-prúde zariadenie. Vyrobená z homogénneho polypropylénu 

so vstupom, rozmery šachty: 1.200 x 800 x 800 mm 
0 €    350,- - 

12. Príprava pre dodatočné dopojenie ohrevu tzv. by-pass - Set  0 €    200,- - 
13. Tepelný výmenník V4A Typ: Hi-Flow75, (75 kW/St.) výkon pri tepelnom spáde 70°C , nie je 

vhodný pre slanú vodu, v cene je zahrnutá montáž zariadenia.  
0 €    900,- - 

14. Tepelný výmenník TITAN: Hi-T-Flow75, (75 kW/St.) výkon pri tepelnom spáde 70°C , je 
vhodný pre slanú vodu, v cene je zahrnutá montáž zariadenia. 

0 € 1.200,- - 
15. Tepelné čerpadlo Hi-Flow 7, 230V, COP 6,25, cca. 0,90kW/7kW, zariadenie má display kde 

sú veľmi jednoduché viditeľné parametre bazénovej vody ako aktuálna teplota, nastavená 
teplota, doba chodu, zariadenie je vhodné aj pre použitie so slanou vodou 

0 €    930,- - 

16. Tepelné čerpadlo Hi-Flow 9, 230V, COP 6,25, cca. 1,40kW/9kW, zariadenie má display kde 
sú veľmi jednoduché viditeľné parametre bazénovej vody ako aktuálna teplota, nastavená 
teplota, doba chodu, zariadenie je vhodné aj pre použitie so slanou vodou                                             

0 € 1.090,- - 

17. Tepelné čerpadlo Hi-Flow 12, 230V, COP 6,25, cca. 2,30kW/12kW, zariadenie má display 
kde sú veľmi jednoduché viditeľné parametre bazénovej vody ako aktuálna teplota, 
nastavená teplota, doba chodu, zariadenie je vhodné aj pre použitie so slanou vodou 

0 € 1.350,- - 

18. Samočistiaci systém VANTAGE – revolučný systém zložený sa z cirkulačného čerpadla o 
výkone 14m3/St. a niekoľko rotačných dýz rozmiestnených po dne bazénového telesa ktoré 
postupne odovzdávajú usadeniny do dnovej výpuste. 

0 € 4.000,- - 

19. Masážny set – pozostáva zo 4. cirkulačných dýz, cirkulačného čerpadla s výkonom o 
14m3/h. El. pripojenie na 220V. V cene je zahrnuté externá sacia dýza, potrubné rozvody, 
montáž. 

0 € 1.250,- - 

mailto:kuauka1@azet.sk


  

20. Kalové čerpadlo – slúži pre optimálne vypúšťanie bazéna, 4m hadice.  0 €    250,- - 
21. Dnová výpusť bazéna s krytom v rovnakej farbe ako bazénové teleso 1 €     200,- ZADARMO ! 

 Celková cena bez. 20% DPH.   € 10.930,00 
 
S podpisom cenovej ponuky je súčasne vyjadrenú súhlas s našimi obchodnými podmienkami ktoré nájdete na našej internetovej stránke alebo sa informujte u Vášho predajcu. V cene nie je zahrnutá elektroinštalácia. 
Táto môže byť dodatočne vykonaná subdodávateľskou spoločnosťou. Zákazník obdrží ZADARMO školenie, spustenie bazéna po stavebných prácach. V cene je zahrnutá projektová dokumentácia.   
        
                             

Celková cena bez 20% DPH:        € 10.930,00       
20% DPH:                                       €   2.186,00 
Cena vrátane DPH:                       € 13.116,00      Bežná cena ! 

 
V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás prosím neodkladne kontaktujte. 
Termín dodania: 5 – 8 týždňov od záväznej objednávky 
 

Vaša cena po Extra Zľave:      € 12.580,- 

                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARBÓN - KERAMICKÝ BAZÉN – COMPASS POOLS 
 

Keramické bazény pozostávajú zo sklolaminátovej škrupiny ktorá je doplnená niekoľkými vrstvami. Tieto Karbón - Keramické 
bazény ako jediné nepotrebujú betónovú dosku. Pokladajú sa priamo do výkopu vyplnenou štiepaným štrkom. Keramické bazény 
COMPASS POOLS sú vyrábané na vopred pripravených formách ktorých výber veľkostí a tvarov je viac ako 30. Ďalším Vašim 
krokom pri kúpe keramického bazéna je možnosť výberu z 12 farebných odtieňov s 3D povrchovou úpravou. Výhoda keramického 
bazéna je 20 ročná záruka na osmózu. Cenovo dostupnejšie laminátové bazény takúto záruku neponúkajú. Pn1690 – patentované 
keramické jadro so základmi výroby z Austrálie zaručuje maximálnu kvalitu keramických bazénov. Tieto bazény ponúkame s 
možnosťou samočistiaceho systému VANTAGE®, či inteligentným riadiacim systémom ASEKO® čo splňuje nároky aj tých 
najnáročnejších zákazníkov. 

 
Pre viac informácií nás navštívte alebo kontaktujte 
 
www.bazeny-zastresenia.sk                info@schwimmbeckenrs.com               +421 901 700 707  

http://www.bazeny-zastresenia.sk/
mailto:info@schwimmbeckenrs.com

