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Obecné informace

Bazény Iraklion

• stěna v dekoru kamene

• výška stěny 1 20 nebo 1 32 cm

• provedení: kruh, ovál , ovál bez bočních vzpěr

Bazény Pacific

• stěna v dekoru dřeva

• výška stěny 1 20 nebo 1 32 cm

• provedení: kruh, ovál , ovál bez bočních vzpěr

Bazény Fidji

• stěna v bílém provedení

• výška stěny 1 20 nebo 1 32 cm

• provedení: kruh, ovál , ovál bez bočních vzpěr

Bazény Splash

• stěna v bílém provedení

• výška stěny 90 nebo 1 20 cm

• provedení: kruh
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Bazény Iraklion

Nadzemní bazény Gre I rakl ion vynikaj í jednoduchou montáží, což je společně s dlouhou životností a důrazem na
kval i tu posunulo mezi velmi oblíbené bazény.

Konstrukce bazénu:
• stěna z 0,45 mm si lného pozinkovaného plechu

• vertikální vzpěry zvyšuj í celkovou pevnost bazénu

• šířka vrchní l išty 1 5 cm

• stěna bazénu v dekoru kamene

Vnitřní bazénová fólie v modré barvě bez vzoru.

Připojení filtrace pomocí hadice ø 38 mm.
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Bazény Iraklion 1 20 cm

• Vnitřní fól ie tloušťky 0,3 mm (P61 0P a P730P 0,4 mm)

• Uchycení fól ie přehnutím přes stěnu bazénu a
zaj ištěním l ištou

Bazény Iraklion 1 32 cm

• Vnitřní fól ie tloušťky 0,4 mm

• Uchycení fól ie přehnutím přes stěnu bazénu a
zaj ištěním l ištou

• Krytky patek sloupků

• Ovál bez bočních vzpěr (PROV61 88P, PROV7388P,
PROV91 88P).

Bazény Iraklion
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Bazény Pacific

Nadzemní bazény Gre Pacific vynikaj í jednoduchou montáží, což je společně s dlouhou životností a důrazem na
kval i tu posunulo mezi velmi oblíbené bazény.

Konstrukce bazénu:
• stěna z 0,45 mm si lného pozinkovaného plechu

• vertikální vzpěry zvyšuj í celkovou pevnost bazénu

• šířka vrchní l išty 1 5 cm

• stěna bazénu v dekoru dřeva

Vnitřní bazénová fólie v modré barvě bez vzoru.

Připojení filtrace pomocí hadice ø 38 mm.
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Bazény Pacific

Bazény Pacific 1 20 cm

• Vnitřní fól ie tloušťky 0,3 mm (P61 0W a P730W 0,4 mm)

• Uchycení fól ie přehnutím přes stěnu bazénu a
zaj ištěním l ištou

Bazény Pacific 1 32 cm

• Vnitřní fól ie tloušťky 0,4 mm

• Uchycení fól ie přehnutím přes stěnu bazénu a
zaj ištěním l ištou

• Krytky patek sloupků

• Ovál bez bočních vzpěr (PROV61 88WO, PROV7388WO,
PROV91 88WO).
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Bazény Fidji

Nadzemní bazény Gre Fidj i vynikaj í jednoduchou montáží, což je společně s dlouhou životností a důrazem na
kval i tu posunulo mezi velmi oblíbené bazény.

Konstrukce bazénu:
• stěna z 0,45 mm si lného pozinkovaného plechu

• vertikální vzpěry zvyšuj í celkovou pevnost bazénu

• šířka vrchní l išty 1 5 cm

• stěna bazénu bílé barvy

Vnitřní bazénová fólie v modré barvě bez vzoru.

Připojení filtrace pomocí hadice ø 38 mm.
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Bazény Fidji 1 20 cm

• Vnitřní fól ie tloušťky 0,3 mm (P61 0ECO, P730ECO 0,4 mm)

• Uchycení fól ie přehnutím přes stěnu bazénu a zaj ištěním
l ištou

Bazény Fidji 1 32 cm

• Vnitřní fol ie tloušťky 0,4 mm

• Uchycení fól ie přehnutím přes stěnu bazénu a
zaj ištěním l ištou

• Krytky patek sloupků

• Ovál bez bočních vzpěr (PROV61 88ECO,
PROV7388ECO, PROV91 88ECO)

Bazény Fidji
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Bazény Splash

Nadzemní bazény Gre Splash vynikaj í jednoduchou montáží, což je společně s dlouhou životností a důrazem na
kval i tu posunulo mezi velmi oblíbené bazény.

Konstrukce bazénu:
• stěna z 0,40 mm (u bazénů s výškou 1 20 cm 0,45mm) si lného pozinkovaného plechu

• stěna bazénu v bílé barvě

Vnitřní bazénová fólie v modré barvě bez vzoru.

Připojení filtrace pomocí hadice ø 32 nebo 38 mm.

Součástí bazénu jsou schůdky.
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Bazény Splash 90 cm

• Stěna bazénu o síle 0,4 mm

• Fól ie modré barvy bez vzoru o síle 0,2 mm

• Schůdky 90 cm

Bazény Splash

Bazény Splash 1 20 cm

• Stěna bazénu o síle 0,45 mm

• Fól ie modré barvy bez vzoru o síle 0,3 mm

• Schůdky 1 20 cm
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Bazény Nature Wood

Nadzemní bazény Gre Nature Wood jsou bazény s obložením z pravého dřeva, díky čemuž se stanou pravou
ozdobou Vaší zahrady.

Konstrukce bazénu:
• stěna z 0,45 mm si lného pozinkovaného plechu

• bazénové obložení z pravého borovicového dřeva

• součástí bazénu jsou vnitřní ocelové a venkovní dřevěné schůdky

• po sestavení bazénu se dřevěné bazénové obložení opatří při loženým barevným nátěrem

Vnitřní bazénová fólie v modré barvě.
Připojení filtrace pomocí hadice ø 38 mm.
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Bazény Gre Nature Wood

• Vnitřní fól ie tloušťky 0,4 - 0,5 mm

• Uchycení fól ie přehnutím přes stěnu bazénu a
zaj ištěním l ištou

Bazény Nature Wood
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Bazénové schůdky bezpečnostní 1 22 cm

Velmi rychlá a snadná demontáž plastových stupňů zvyšuje
bezpečnost schůdků před dětmi . Když není bazén v provozu
snadno demontujete plastové stupně a ukl idíte je mimo dosah dětí.

POZOR schůdky nejsou vhodné pro bazény se slanou vodou.

Rám schůdků je kovový s povrchovou úpravou.

Typy:

ES1 1 00 Bazénové bezpečnostní schůdky 1 ,22 m modré
ES1 1 00WC Bazénové bezpečnostní schůdky 1 ,22 m hnědé

Bazénové schůdky 1 22 cm
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Bazénové schůdky bezpečnostní 1 34 cm

Velmi rychlá a snadná demontáž plastových stupňů zvyšuje
bezpečnost schůdků před dětmi . Když není bazén v provozu
snadno demontujete plastové stupně a ukl idíte je mimo dosah dětí.

POZOR schůdky nejsou vhodné pro bazény se slanou vodou.

Schůdky s bezpečnostní plošinkou.

Rám schůdků je kovový s povrchovou úpravou.

Typy:

ES1 1 50 Bazénové bezpečnostní schůdky 1 ,34 m modré
ES1 1 50WC Bazénové bezpečnostní schůdky 1 ,34 m hnědé

Bazénové schůdky 1 34 cm




