Bazény OCEAPOOL ...
OBLÍBENÁ ŘADA DŘEVĚNÝCH
BAZÉNŮ ZA SKVĚLOU CENU

ZÁKLADNÍ POPIS:
OCEAPOOL je značkou pro velmi kvalitní fóliový bazén s dřevěnou
konstrukcí, pískovou filtrací a kompletním recirkulačním okruhem
od renomovaného evropského výrobce.
Poskytované nadstandardní záruky:
10 let na dřevěnou konstrukci bazénu včetně lemu a vnějších schůdků
10 let na vodotěsnost fólie (degresivní záruka)
10 let na podkladní geotextilii
5 let na tlakovou nádobu pískového filtru
Jednoduchá a rychlá výstavba při nadzemním i plně zapuštěném osazení,
11 tvarových a rozměrových variant.
VÝROBCE A DOVOZCE:
¢ Výrobcem bazénů OCEAPOOL je belgická společnost WOOD-POOL SA s dlouholetou tradicí a zkušenostmi evropského lídra v
oboru dřevěných bazénů
¢ Bazény OCEAPOOL jsou vyráběny v moderním závodě v belgickém městě Burdinne z pečlivě vybraného dřeva severské borovice
¢ Bazény OCEAPOOL nesou pečeť kvality renomovaného evropského výrobce a přitom jsou dostupné za velmi atraktivní ceny
¢ Výhradním dovozcem a distributorem v České republice je společnost BASPA s.r.o., náš tým má více než patnáctileté zkušenosti
v oblasti výstavby rodinných bazénů

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA:
Bazén je dodáván jako kompletní sada obsahující konstrukci, vodotěsnou fólii i bazénovou technologii
Konstrukce z kvalitních přírodních materiálů garantuje estetické provedení, které lze velmi dobře sladit s okolím
Požadovaná stavební příprava je nenáročná
Dodáváme včetně montáže, která obvykle nezabere více než dva dny
Možnost osadit jako nadzemní, částečně zapuštěný nebo plně zapuštěný bazén
Vynikající poměr kvalita/ cena: LITE kit = atraktivní cena bez kvalitativních kompromisů (od 135.400 Kč za kompletní bazén včetně
dopravy, montáže a DPH)
¢ Nadstandardní záruky: 10 let na konstrukci a lem bazénu, 10 let na vodotěsnost svařovaných spojů fólie (degresivní)
¢ Výběr ze čtyř tvarových variant a jedenácti modelů
¢
¢
¢
¢
¢
¢

24

BASPA s.r.o., Bohunická cesta 15, 664 48 Moravany, tel. 602 774 195, info@drevene-bazeny.cz, www.drevene-bazeny.cz

... bazény OCEAPOOL
Oceapool je kvalitní dřevěný
bazén z masivních profilů
ze severské borovice. Tlaková
impregnace je ve třídě IV. a
umožňuje bazén částečně nebo
zcela zapustit do terénu.

Ceník platný od: 1. 4. 2018

OCEAPOOL - bazény
Model

Tvar

OCEATOL
OCEALO
OCEACLA
OCEABA

Rozměry
vnější
D 370
D 480
D 550
350 x 550
350 x 650
400 x 750
285 x 450
350 x 550
350 x 710
350 x 350
450 x 450

Výška stěny /
hloubka
1,30 / 1,20
1,30 / 1,20
1,30 / 1,20
1,30 / 1,20
1,30 / 1,20
1,30 / 1,20
1,30 / 1,20
1,30 / 1,20
1,30 / 1,20
1,30 / 1,20
1,30 / 1,20

vnitřní
D 320
D 430
D 500
300 x 500
300 x 600
350 x 700
235 x 400
300 x 500
300 x 660
300 x 300
400 x 400

Plocha

Objem vody

7,4 m2
13,1 m2
17,6 m2
13,4 m2
16,4 m2
22,3 m2
9,3 m2
14,8 m2
19,7 m2
8,9 m2
15,8 m2

8,8 m3
15,5 m3
20,8 m3
15,8 m3
19,4 m3
26,3 m3
10,9 m3
17,5 m3
25,7 m2
10,6 m3
18,7 m3

Cena včetně
DPH*
135 400 Kč
154 600 Kč
163 600 Kč
172 900 Kč
184 900 Kč
203 000 Kč
179 500 Kč
205 300 Kč
223 200 Kč
168 600 Kč
195 100 Kč

* - Cena zahrnuje dopravu kompletní sestavy na místo určení, montáž a DPH ve snížené sazbě.

Příplatkové příslušenství

Cena vč. DPH 15%

Příplatek za LED podhladinový reflektor 42W/ 2100 lm (cena včetně spínací krabice s trafem a výřezu ve stěně)
Příplatek za bazénový rozvaděč (proudový chránič 30mA, spínací hodiny, jistič filtrace), včetně instalace
Nerezové spony na spoje horního lemu (sada 4 ks pro OCEACLA a OCEABA)
Nerezové spony na spoje horního lemu (sada 8 ks pro OCEATOL a OCEALO)
Impregnovaný dřevěný domek pro umístění filtrace (103*140*124 cm) včetně montáže
Sada pro údržbu (manuální vysavač s hadicí, kartáč, síťka, teploměr, tester)

9 400 Kč
16 800 Kč
3 200 Kč
5 600 Kč
16 200 Kč
3 600 Kč

Nabídku na další příslušenství rádi zpracujeme na vyžádání, některé vybavení je však podmíněno objednáním bazénového rozvaděče
(např. tepelné čerpadlo, elektrický ohřev, automatická dezinfekce či úprava pH.

BAZÉNY OCEAPOOL LZE INSTALOVAT JAKO NADZEMNÍ, ČÁSTEČNĚ NEBO ÚPLNĚ ZAPUŠTĚNÉ.
Pro rok 2018 nový model OCEACLA 36 a výztuhy pro nadzemní osazení bazénů zahrnuté v ceně!

Obsah dodávky sestavy bazénu Oceapool

Kompletní konstrukce bazénu ze severské borovice 45 mm
Ocelové výztuhy pro nadzemní osazení (kromě modelů OCTO)
Horní lem bazénu ze severské borovice 33/ 270 mm
Bazénová fólie tl. 0,75 mm (světle modrá, tmavě modrá, tyrkysová
nebo béžová), ABS lišta
Ochranná textilie na dno bazénu (200 g/m2)
Třístupňový vnitřní nerezový žebřík
Vnější dřevěné schodiště odnímatelné
Filtrační okruh: skimmer 300 mm, zpětná tryska, flexihadice D50
Samonasávací bazénové čerpadlo s předfiltrem a s proudovým
chráničem
Pískový filtr s horním šesticestným ventilem
Filtrační písek pro pískový filtr

•
•
•
•
•
•
•
•
8 m3/h
D 450 mm
50 kg

NADSTANDARDNÍ ZÁRUKY PRO BAZÉNY OCEAPOOL (platí pro všechny typy instalace):
• 10 let záruka na bazénovou konstrukci, dřevěný lem a venkovní schodiště
• 10 let degresivní záruka na vodotěsnost svařovaných spojů bazénové fólie
• 5 let záruka na tlakovou nádobu pískového filtru
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